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2de Nationale WaterSpaarders Dag op het Plein in Den Haag:
Energiebesparing? ‘Gewoon doen!’ zeggen kinderen
‘Niet te doen, 5 minuten lang springen!’ riep Humberto Tan tijdens de Nationale
WaterSpaarders Dag vandaag. Om te ervaren hoe lang 5 minuten is, gingen honderden
kinderen en volwassenen (o.a. Tweede Kamerleden, prinses Laurentien, Ruben Nicolai, Jamai
Loman en Pieter van den Hoogenband) 5 minuten lang touwtje springen. Dit als symbool voor
het terugbrengen van onze gemiddelde douchetijd van 9 naar 5 minuten. Een besparing van 4
minuten door alle Nederlanders staat jaarlijks gelijk aan de CO2 uitstoot van 760.000 auto’s en
77.000 Olympische zwembaden vol met warm water.
Samenvatting resultaten WaterSpaarders Straat Enquête
De dag begon met het bekend maken van de WaterSpaarders Straat Enquête. Consumenten geven
aan geen weet te hebben van hun eigen waterverbruik tijdens het douchen:





75.9% vindt energiebesparing belangrijk.
72% van de ondervraagden doucht langer dan 5 minuten.
53.3% zegt samenwerking tussen overheid, bedrijven en consumenten cruciaal te vinden.
64.6% weet niet hoeveel water wordt verbruikt tijdens 5 minuten douchen.

WaterSpaarders wil heel Nederland aanzetten tot energie besparen via simpele acties, zoals niet
langer dan 5 minuten douchen. Een gezin van vier personen bespaart zo’n 220 euro per jaar. Al meer
dan 100.000 mensen besparen energie via WaterSpaarders. Kinderen doen mee met hun gezin via
hun school of www.waterspaarders.nl, ook het komende schooljaar.
Advies over energiebesparing met kinderen
O.a. Minister Stef Blok, Mariëtte Hamer (SER), Marjan Minnesma (Urgenda) en bouwsectorvertegenwoordigers gingen in gesprek met kinderen. Zij deden dit onder leiding van prinses
Laurentien en WaterSpaarders Ambassadeur Ruben Nicolai.
Uitreiking nationale WaterSpaardersprijs
Basisschool Drakensteyn uit Enschede won de nationale WaterSpaardersprijs voor het mooiste etiket
van de WaterSpaardersfles met als tekst “hou je koest als je doucht”.
WaterSpaarders is tot stand gekomen samen met kinderen en komt voort uit hun wens van om zelf
iets te doen om klimaatverandering tegen te gaan.

Partners van WaterSpaarders zijn: Wereld Natuur Fonds, Missing Chapter Foundation, Unilever,
Vitens, Eneco, Enexis, Stayokay hostels, Vewin, Unie van Waterschappen, Scouting Nederland,
Natuur & Milieu, Nudge en Zorn.
Prinses Laurentien, oprichter en directeur Missing Chapter Foundation: “Ook vandaag is duidelijk dat
kinderen ons een spiegel voorhouden. Ze geven helder aan wat nodig is om samen te werken en in

actie te komen. Daarin is ook de taal die we gebruiken als we het hebben over energiebesparing
belangrijk. Het begint al bij het woord transitie. Verandering gaat niet alleen over kennis en feiten,
maar juist ook over emotie.”
Mariëtte Hamer, voorzitter SER: “Inspirerende bijeenkomst bij WaterSpaarders, geweldig hoe snel
kinderen tot de kern kwamen: 5 minuten douchen? Gewoon doen!”
Minister Stef Blok, Wonen en Rijksdienst: “Als het om energiebesparing gaat, werkt belonen beter dan
straffen. Je ziet dat kinderen hier ook zo over denken.”
Voor vragen of meer informatie over de Nationale WaterSpaarders Dag kunt u contact opnemen met
Tim Groenenboom via info@waterspaarders.nl of tel. 070 - 34 55 106.

