
Opdracht 3: Huis en tuin

water challenge@home

huis en tuin

(water)meten  
is weten

In 2021 gebruikte een gemiddeld gezin  in 
België zo’n 623 liter kraantjeswater per 
week. In ons partnerland Benin is dat 
maar 161 liter per familie en per week! 
Bekijk zeker eens onze documentaire.

Heb jij een idee van je eigen wekelijkse 
watergebruik? 

Om dit concreet te maken ga je je  
watermeter bekijken.  Noteer de  

meterstand en hou die goed bij. 7 dagen 
later noteer je de stand nog eens. Bereken 

het verschil tussen de 2 getallen en  
ontdek je wekelijkse consumptie.  

Vertel ons het resultaat in  onze  
Facebookgroep!

Gebruik de hashtag: #waterchallenge

Lukt het je om de volgende twee  
weken je eigen gebruik  te verkleinen?  

Geraak je onder de 623 liter per week?   

www.waterchallenge.be

creëer een stukje 
waterwijze natuur

Hoe meer biodivers onze tuinen en steden 
zijn, hoe beter ze bestand zijn tegen droogte. 

Heb je een tuin? 
Dan kan je  simpelweg een stukje van je 

gazon laten groeien.  Het stukje moet  
minstens 1 vierkante meter zijn, maar groter 

kan ook. In deze video van de campagne  
‘Bye Bye Gazon’ ontdek je waarom hoog 
gras regenbestendiger en ecologischer is 
dan strak gras en hoe je deze verandering 
best aanpakt. Eventueel kan je ook een 

bloemenweide inzaaien, bessenstruiken 
planten of  mulchen.

 Heb je geen tuin, maar wel een geveltje?
Dan kan je een geveltuin aanleggen.

Deel je foto van het stukje tuin dat je gaat 
laten groeien  of van je geveltuin in onze 
Facebook groep en gebruik de hashtag: 

#waterchallenge

Kies een van deze twee opdrachten

https://www.youtube.com/watch?v=X5caLBlh0rI
https://www.facebook.com/groups/2836503899895951
https://www.youtube.com/watch?v=S_DWW6PTpRU&t=148s
https://velt.be/nieuws/watertip-bedek-de-bodem-met-planten
https://www.facebook.com/groups/2836503899895951


www.waterchallenge.be

Praktisch aan de slag in 1, 2, 3! 

Hoe doe je dat? 
Eerst begin je dus met je watermeter.
Meestal staat de watermeter in de kel-
der of dicht tegen de grond. Woon je sinds 
kort in een appartement? Vraag het gerust 
aan de buren, de syndicus of de eigenaar.

Hoe lees je de meterstand?
Lees en noteer je meterstand op dag 1 en  

dag 7 (bv. van zondagochtend tot de  
zondagochtend van de week nadien).

Noteer alle cijfers in de witte  en rode vakjes 
(analoge watermeter) of de grote en de  

kleine cijfers (digitale watermeter).

Hoe bereken ik mijn wekelijkse  
consumptie?
Bij voorbeeld:

Meterstand dag 1: 1135,867 
Meterstand dag 7: 1134,385

Berekening:  
1135,867 - 1134,385= 1,482 

Je wekelijkse consumptie is dus:  
1482 liter per week. 

  Hoe kan ik mijn consumptie  
verminderen?

Ga aan de slag en probeer je consumptie te  
verminderen in de loop van de volgende weken! 
Klik op de links hieronder om water te besparen...

 🔹 in de keuken
 🔹 In de badkamer

 🔹 voor de was en het afwassen

Ontdek waar je water kan besparen met de zelfscan. 

Vertel ons hoe je water gaat besparen  in  
onze Facebookgroep of via email.

(water) meten is weten creëer een stukje waterwijze natuur

Hoe doe je dat? 
Hoe meer biodivers onze tuin is, hoe beter hij 
bestand is tegen droogte.  Een te nette tuin  
betekent vaak het einde van de biodiversiteit. 
Minder opruimen is dus de boodschap!

 💧 Kies een meter of meer van je 
tuin waar je het gras hoog 
laat groeien.  Laat  
je inspireren door de  
campagne ‘Bye Bye Gazon’.
Dit stukje gazon kan je in de 
herfst of in de winter wel eens maaien. 

 💧 Je kan ook kiezen om dit stukje gazon te 
vervangen door een bloemenweide. Koop 
enkel biozaadjes, anders krijg je  
pesticides in je bodem. Kies dan een zonnige 
plek en maak de bodem kaal voor het zaaien.  
Meer info over de werkwijze en de soorten 
bloemenweide vind je hier. 

 💧 Heb je al een stukje wild gras of bloemen- 
weide in je tuin? Probeer dan eens te mulchen! 
Mulch voorkomt dat de grond snel uitdroogt 
en zorgt ervoor dat de grond iets koeler 
blijft. Mulchen kan je doen met compost, 
cacaodoppen, schorssnippers, grind, een dun 
laagje (gedroogd) gras...

Ik heb geen tuin. Hoe kan ik een  
geveltuin aanleggen?

 🔹 Vraag eerst na bij je  
gemeente. Misschien heb  
je een vergunning nodig. 

 🔹 Haal de tegels eruit en 
haal (indien aanwezig) de 
laag zand of cement eruit.

 🔹 Kies je plant in functie van 
de oriëntatie van je gevel. Passiebloem is b.v 
ideaal voor een zonnige gevel terwijl  
klimhortensia van schaduw houdt.

        Stuur de foto’s door van het stukje gras dat je 
zal laten groeien in je tuin, van je gezaaide 

 bloemenweide of je nieuw aangelegde geveltuin 
in onze  Facebookgroep of via email.

 ✅ analoge watermeter  ✅ digitale watermeter

https://www.karwei.nl/klusadvies/a/water-besparen-keuken
https://samen-voor-duurzaam.nl/energie-besparende-tips/water-besparen-in-de-badkamer/
https://wereldmannen.nl/hoe-doe-je-de-was-zonder-water-en-energie-te-verspillen/
https://www.bespaarinfo.nl/afwas/
https://zelfscan.kraanwater.be/
https://www.facebook.com/groups/2836503899895951
https://byebyegazon.be/
https://www.ecoflora.be/nl-nl/lijst-van-producten/57-bloemenweiden
https://byebyegazon.be/zaden-shop/
https://velt.be/nieuws/watertip-bedek-de-bodem-met-planten
https://www.velt.be/nieuws/iedereen-een-tegeltuin
https://www.facebook.com/groups/2836503899895951


www.waterchallenge.be

Wist je dat...

Opdrachtje voor de kleine deelnemers

          word een water superheld!
                             (Vanaf 5 jaar) 

Wist je dat Vlaanderen te weinig water heeft? Omdat het zo 
makkelijk uit de kraan komt, wordt er te veel water gebruikt en 
helaas ook veel verspild. Maar ook jij kan helpen om water te 
besparen en te zorgen dat de kinderen, dieren en natuur van 
morgen ook genoeg water zullen hebben. 

Zo word je een water superheld:

 💧 Vraag mama of papa om deze water superheldtabel te printen, of maak je eigen tabel 
met je waterbesparende tips.

 💧 Een week lang ga je aan de slag met de tips. 

 💧 Vul elke dag de tabel in. Duid aan met een kruisje of sticker wat je op die dag deed.
 💧 Blijf deze tips zeker na de week volgen om voor altijd een water superheld te zijn!  
 � Stuur ons een foto van een van je waterbesparende acties of van je water superheldtabel 

door via email of in onze facebookgroep.

een wadi of poel zorgt voor 
minder sproeien in de tuin? 

Door klimaatverandering krijgen 
we zowel langere droge periodes, 

als meer regen in korte tijd.  
Bij de meeste woningen stroomt 

het hemelwater zo via de  
dakgoten het riool in. Zonde! 

Want een paar weken later kun je 
in een hittegolf zitten en hangen 
je plantjes er sneu bij. In een wadi 

of poel wordt het regenwater 
opgevangen om langzaam in de 

bodem in te kunnen dringen. 

te veel douchen met zeep 
en shampoo slecht is voor 

je lichaam?
Dagelijkse douchebeurten met 
zeep en shampoo doen meer 
kwaad doen dan goed. Zeep 

wast niet alleen al het vuil van je 
lijf, maar ook de natuurlijke  

beschermlaag van de huid, wat 
het immuunsysteem verzwakt. 
Als je dagelijks doucht, worden 
je huid en haar droog. Vervang 

dus regelmatig een douche door 
een  kattenwasje aan de lavabo. 

Zo zorg je goed voor je huid en 
bespaar je dagelijks veel water.

Wereldwijd 884 miljoen 
mensen geen toegang  

hebben tot zuiver water?
Miljoenen mensen zijn langer dan 

een halfuur onderweg om  
drinkwater te halen, of drinken 

water uit rivieren, meren, kanalen 
of andere onveilige bronnen. Zo 

sterven jaarlijks 2 miljoen  
mensen aan ziektes veroorzaakt 

door gebrek aan zuiver water. 
Join For Water en zijn lokale 

 partners zorgen elk jaar voor 
duurzame wateroplossingen 

voor tienduizenden mensen, al 
meer dan 40 jaar. Steun je ons?

https://waterchallenge.be/wp-content/uploads/2022/04/Ik-word-een-water-superheld-Water-Challenge-2022.pdf
mailto:%20waterchallenge%40joinforwater.ngo?subject=
https://www.facebook.com/groups/2836503899895951
https://velt.be/nieuws/watertip-laat-regenwater-bovengronds-infiltreren-een-wadi-poel
https://velt.be/nieuws/watertip-laat-regenwater-bovengronds-infiltreren-een-wadi-poel
https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/is-jezelf-wassen-met-zeep-nu-ook-al-ongezond/article-normal-619207.html#:~:text=Uit%20eerder%20onderzoek%20bleek%20al%20dat%20dagelijkse%20douchebeurten,beschermlaag%20van%20de%20huid%2C%20wat%20het%20immuunsysteem%20verzwakt.?msclkid=234944d9b9a611ec84adc6cb2ad74060
https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/is-jezelf-wassen-met-zeep-nu-ook-al-ongezond/article-normal-619207.html#:~:text=Uit%20eerder%20onderzoek%20bleek%20al%20dat%20dagelijkse%20douchebeurten,beschermlaag%20van%20de%20huid%2C%20wat%20het%20immuunsysteem%20verzwakt.?msclkid=234944d9b9a611ec84adc6cb2ad74060
https://joinforwater.ngo/
https://joinforwater.ngo/nl/doe-een-gift
https://www.youtube.com/watch?v=Zp4eyhF5aGY

