Word ook WaterSpaarder!
Doe mee met de Waterspaarders workshop
tijdens de Week van Ons Water
In de week van 1-8 mei organiseren het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Unie
van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, Waterschappen, provincies, gemeentes en waterbedrijven de
Week van ons Water.
Samen laten de Week van ons Water en Waterspaarders zien dat we water en een gezond klimaat
niet voor lief kunnen nemen. Tijdens de Week van ons Water zijn er activiteiten door het hele land
die laten zien wat er nodig is voor de toekomst, want hoe beter we voor ons water zorgen, hoe meer
we ervan kunnen genieten! Bij verschillende musea vinden Waterpaarders workshops plaats waarbij
iedereen een WaterSpaarders etiket kan maken met een boodschap om niet langer dan 5 minuten te
douchen. Want hoe minder warm water we gebruiken, hoe minder energie we verspillen en dat is
goed voor het klimaat.
Over WaterSpaarders
Gemiddeld douchen we in Nederland 9 minuten per dag. Wat als we dat kunnen terugbrengen naar 5
minuten? Dan besparen we met z'n allen heel veel (warm) water en dus energie. Zoveel energie zelfs,
dat we er elk jaar de lichten van alle huizen in Nederland bijna twee jaar lang van kunnen laten
branden!
WaterSpaarders is bedacht en ontwikkeld samen met kinderen door heel Nederland en inmiddels
doen meer dan 45.000 kinderen mee. Via het WaterSpaardersprogramma ga je samen met je ouders,
broertjes en zusjes aan de slag om korter douchen een gewoonte te maken. WaterSpaarders helpt
daarbij met allerlei instrumenten, van een stopwatch-app tot een eigen etiket voor hun douchefles.
Wil je meer weten en meedoen?
Check www.waterspaarders.nl en word WaterSpaarder!
Over Ons Water
Werk aan Ons Water is nooit af. Elke dag weer wordt er hard gewerkt om ons land waterveilig te
houden. En om te zorgen voor voldoende en schoon water. Twee maal per jaar organiseren de
waterpartners een Week van Ons Water. Dan kun je bij jou in de buurt kijken waar er wordt gewerkt
aan ons water. En wat je zelf kunt doen om ons water schoon te houden en wateroverlast tegen te
gaan.

Met Ons Water willen we Nederlanders bewust maken van het feit dat schoon, veilig en voldoende
water niet vanzelfsprekend is. We zullen de komende jaren meer moeten doen en meer moeten
investeren om Nederland te beschermen tegen water. Maar ook om te kunnen blijven genieten van
water. En om onze watervoorraad op orde te houden.
Op onswater.nl vind je voorbeelden van projecten waar we aan schoon en veilig water werken. Tips
voor waterbelevenissen. En bijzondere waterverhalen van mensen die in hun dagelijkse leven met
water bezig zijn.
Kijk op www.onswater.nl

