KOM OP

gebruik die kleine knop!
Als je thuis de kraan opendoet, komt er schoon water uit dat je zo kunt drinken.
Dat is eigenlijk heel bijzonder!

Wist je dat we in Nederland gemiddeld 120 liter water per persoon gebruiken?
Dat zijn 12 emmers of 120 pakken melk, probeer dat maar eens op je fiets mee
te krijgen! Daarvan gebruiken we 2 liter om te drinken. De rest van het kraanwater
gebruiken we om kleding te wassen, te douchen en de wc door te spoelen.
Na gebruik verdwijnt het water via de gootsteen of de wc in het riool.
Bij de rioolwaterzuivering moet dat allemaal weer schoon gemaakt worden.

Kan dat allemaal niet een beetje minder?
Want al het schone water dat je niet gebruikt, hoeft ook niet gezuiverd te worden.
Niet door Vitens en niet door het waterschap. Wist je dat je met de grote knop op
de WC 6 liter (6 melkpakken) doorspoelt? Met de kleine knop spoel je maar 3 liter
door, vaak is dat genoeg en het scheelt een boel.
Met de stickers op de voorzijde kan je thuis, op school, of waar je maar wilt,
duidelijk maken dat je beter de kleine knop kunt gebruiken.

De WC is geen vuilnisbak
Via het riool komt het water bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie terecht, maar
de zuivering kan niet alles aan. Wist je dat je bijvoorbeeld geen soep of jus moet
doorspoelen door de wc? Veel te dik en plakkerig voor het riool.
Maar ook verfresten, medicijnen of gevulde hondenpoepzakjes moet je niet
door de wc spoelen. De wc is geen vuilnisbak!

Vitens en het waterschap
Het waterschap en Vitens werken hard om schoon en voldoende water beschikbaar
te houden. Het is noodzakelijk dat ook inwoners, scholen en bedrijven bewuster
omgaan met waterverbruik. Water is immers van iedereen.

Kom op, plak die sticker op!

