
STICHTING

Dagelijks gebruiken we per persoon 120 liter drinkwater. Het meeste drinkwater gebruik je om te douchen, in bad te gaan 
of om de wc door te spoelen. Met een paar kleine aanpassingen kun je al vele liters drinkwater besparen. Dat is goed 
voor je portemonnee én goed voor de natuur. Want door met z’n allen wijs met drinkwater om te gaan, houden we het 
grondwater op peil en de natuur groen.

WAT IS HET DOEL?
Het doel is dat je volgende zomer geniet van een groene 

tuin zonder dat daarvoor drinkwater nodig is. Hoe dat kan, 

staat centraal in de wijs-met-drinkwater-campagne ‘Een 

groene tuin kan zonder drinkwater’ van drinkwaterbedrijf 

Vitens samen met de Groene Klimaatpleinen van 

Tuinbranche Nederland en Stichting Steenbreek. 

WAAR DRAAIT DE CAMPAGNE OM?
De campagne draait om drie handelingsperspectieven:

1. werk maken van regenwateropvang;

2. kiezen voor droogtebestendige planten;

3. vocht vasthouden door het laten liggen van 

herfstbladeren of met behulp van houtsnippers of 

cacaodoppen. Door nieuwe planten juist in de herfst in 

de tuin te zetten, krijgen de wortels voldoende tijd om te 

groeien, waardoor de planten tijdens droogte zelf water 

uit de bodem kunnen halen.

WIJS MET DRINKWATER  
AAN DE SLAG IN DE TUIN

WWW.STEENBREEK.NL WWW.VITENS.NL

Steeds meer mensen sproeien hun tuin minder in een droge zomer om drinkwater te sparen. Hoe mooi zou het zijn als je geen drinkwater hoeft te gebruiken voor je tuin? En dat deze dan toch mooi groen blijft?  Met deze drie tips is je tuin voorbereid op warmte én droogte.

Tip 1: Vang regenwater op
Regenwater is het ideale tuinwater en er zijn steeds meer soorten regentonnen op de markt. In allerlei maten en kleuren. Er zijn zelfs schuttingen om regenwater in op te vangen.  Kijk bij je tuincentrum of hovenier wat past in jouw tuin.

Tip 2: Kies planten die  
tegen de droogte kunnen
Sieruien, trompetklimmers en lavendel. Drie voorbeelden van mooie bloeiers die goed bestand zijn tegen hitte en droogte. Ontdek de top 10 via de QR code. Plant je ze in het najaar? Dan hebben ze genoeg kans om wortels te krijgen, voordat het warm en droog wordt.

Tip 3: Hou vocht vast met 
houtsnippers of een laagje 
bladeren

Laat in de herfst een laagje bladeren liggen tussen de planten. Of kies voor houtsnippers of cacaodoppen. Ze zorgen ervoor dat de aarde in de borders vochtiger blijft.

Meer inspiratie op een Groen KlimaatpleinWil je de tuin echt klimaatbestendig maken? En weten of daarvoor subsidies zijn in jouw woonplaats? Kijk dan eens op www.groenklimaatplein.nl (zie QR-code). Daar vind je nog meer tips voor een groenere tuin.

Download de flyer:
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2022/11/22.0503_WijsMetDrinkwater_Folder_WT.pdf

http://www.steenbreek.nl
https://www.vitens.nl
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2022/11/22.0503_WijsMetDrinkwater_Folder_WT.pdf
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2022/11/22.0503_WijsMetDrinkwater_Folder_WT.pdf
https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2022/11/22.0503_WijsMetDrinkwater_Folder_WT.pdf


WAT ZIJN GROENE KLIMAATPLEINEN?
Bijna vijftig tuincentra in Nederland hebben een Groen 

Klimaatplein. Daar vinden tuineigenaren tips en adviezen 

hoe ze hun tuin klimaatbestendig kunnen maken. Het 

thema ‘een groene tuin kan zonder drinkwater’ past daar 

naadloos in. Voor bezoekers is een folder gemaakt met 

diverse tips. Deze informatie is ook terug te vinden op de 

website www.groenklimaatplein.nl.

WAT BETEKENT SAMENWERKEN MET 
STICHTING STEENBREEK?
De samenwerking met Stichting Steenbreek betreft:

• adviezen geven over planten die tegen hitte en droogte 

kunnen. Via een QR-code in de folder en de overige 

campagnematerialen van ‘Een groene tuin kan zonder 

drinkwater’ zien consumenten de door Stichting 

Steenbreek ontwikkelde top 10 van droogtebestendige 

vaste planten. 

• middels haar netwerk en tijdens vergroeningsacties de 

campagne ‘Wijs met drinkwater’ onder de aandacht 

brengen van haar doelgroep: 

• professionals 

• inwoners 

WAT IS WIJS MET DRINKWATER?
Drinkwaterbedrijf Vitens werkt nauw samen met 

provincies, gemeenten en waterschappen om inwoners 

te informeren over duurzaam drinkwatergebruik. Onder 

het motto ‘wijs met drinkwater’ worden per seizoen 

tips en adviezen gegeven over het gebruik van de juiste 

hoeveelheid én het juiste soort water. Langetermijndoel is 

dat voor de tuin, wc en wasmachine geen drinkwater meer 

gebruikt wordt. Voor de tuin kan dat nu al door opvang 

van regenwater. Voor wc en wasmachine vraagt het 

gebruik van regenwater of gerecycled water om speciale 

voorzieningen in en rond de woning. Streven is om dat 

voor nieuwbouwwoningen als standaard op te nemen.

WWW.STEENBREEK.NL

Scan de QR-code voor tips en adviezen 

over wijs met drinkwater

WWW.VITENS.NL

https://groenklimaatplein.nl/
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