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Bewuster omgaan met water

Je gebruikt minder water als je bij het tandenpoetsen de kraan 
dicht draait. Vul een glas water om te spoelen. Zo stroomt er 
geen schoon kraanwater het riool in. En hoeft het ook niet 
schoongemaakt te worden op onze rioolwaterzuivering.

Draai jij ook de 
kraan dicht?

www.waterschijfvanvijf.nl

 
Meer tips en weetjes:



Bewuster omgaan met water
Beperk jij je douchetijd 
al tot 5 minuten?
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Meer tips en weetjes:

Met 5 minuten douchen in plaats van de gemiddelde  
douchetijd van 9 minuten, bespaar je al gauw 40 liter  
water. Neem een douchetimer die je helpt herinneren  
om maximaal 5 minuten te douchen. Zo verbruik je  
minder water en hoeft het ook niet schoongemaakt  
te worden.



Bewuster omgaan met water

Een gemiddeld bad van 120 liter kost bijna 3 keer zoveel  
water en energie als een douche van 5 minuten! Met  
douchen verbruik je dus minder water en hoeft het ook  
niet schoongemaakt te worden.

Ga jij ook onder 
de douche en  
niet in bad?
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Bewuster omgaan met water
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Was jij ook pas als de 
trommel vol is?
De meeste wasmachines werken het beste met een volle 
trommel. Je was wordt schoon en je bespaart zo water. Ook 
hoeft er minder water naar de zuivering om schoongemaakt 
te worden. 
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Bewuster omgaan met water

Als je de auto wast met de tuinslang verbruik je al 
gauw 150 liter water. Je kunt ook een paar emmers 
water gebruiken. Nog beter ga je naar de wasstraat. 
Daar wordt het gebruikte water schoongemaakt  
en hergebruikt en gaat het dus niet onnodig 
naar de zuivering.
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Was jij je
auto ook met
emmers water?
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