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Protos? 

Protos?

Niet-Gouvernementele Organisatie

Opgericht in 1977

Gespecialiseerd in:

 drinkwater

 sanitaire voorzieningen

 water voor landbouw

Gekaderd in Integraal 
Waterbeheer
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2 Activiteiten

2. Activiteiten < Programmawerking 

b. Programmawerking 

Haïti

Ecuador

Regio Grote Meren:
Oost-Congo, 
Burundi en Oeganda

West- Afrika:
Benin en Mali

Madagaskar

België
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4. SDG 6

SDG 6



Water: de lasten delen
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Academie beweging.net: water



Urbanisatie -> Toenemende verharding

PhD Lien Poelmans,

KU Leuven, 2010

2000

1976

Poelmans L, Van Rompaey A, Ntegeka V, Willems P (2011) The relative impact of climate change and urban 

expansion on river flows: a case study in central Belgium. Hydrological Processes, 25(18), 2846-2858

1976: 4 – 5% verhard

2017: 13 – 14 % verhard

Vlaanderen en Brussel:

2000: 9 – 10 % verhard

http://dagkrant.kuleuven.be/files/images/8/8885water3.jpg
http://dagkrant.kuleuven.be/files/images/8/8885water2.jpg
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Eén van de gevolgen van de opwarming van de aarde:

meer frequente intensere (stort)buien!

In combinatie met de verdichting van de bodem in Vlaanderen:

Vaststelling



1

Wateroverlast  in 2011 



1

Waterafloop vertragen - Infiltratie
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Waterafloop vertragen - Infiltratie
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De Watertoets van de Vlaamse Milieumaatschappij

De watertoets

De overheid staat (ver)bouwen in overstromingsgevoelig 
gebied niet altijd toe. Het is dan ook van belang om u op 
voorhand zo goed mogelijk te informeren of het haalbaar 
is om in overstromingsgevoelig gebied te bouwen. En als er 
dan toch mag gebouwd worden welke voorwaarden er te 
verwachten zijn. Veel hangt ook af van de lokale situatie.



Water: de lusten delen
Jouw watervoetafruk



1

De watercyclus

Beschikbaarheid en hernieuwbaar– bruikbaar
De watercyclus
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Beschikbaarheid zoetwater

42.700 km³ / jaar

valt op land 

Ecosysteem 2/3

Menselijk 1/3: 16.000 km³ / jaar

= 5.500 l / dag / persoon of 

2000 m³ per persoon per jaar

= jouw eerlijk wateraandeel

Beschikbaar en hernieuwbaar– bruikbaar zoetwater



Direct
en
Indirect (virtueel) watergebruik

Watervoetafdruk per persoon 
of per land



70 l

130 l

110 l

260 l

200 l

130 l

130 l390 l590 l720 l790 l900 l0 l

ik drink 10 badkuipen per dag !

Indirect water
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watervoetafdruk

Hoe groot is (alles inbegrepen) het 

water- gebruik per dag van de Westerse 

mens = de gemiddelde Belg? 

Waag een gokje!
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Theoretisch eerlijk wateraandeel: 5.500 liter zoet water/dag/pers

Gemiddelde Belg: gebruik is 7.400 liter / dag / persoon

1 kopje koffie = 130 liter 
1 kg rood vlees= 19.800 liter
1 kg kippenvlees = 3.100 liter
1 kg tarwe=1.400 liter
1 kg aardappelen = 170 liter
1 kg rijst = 2.000 à 5000 liter
1 kg kaas = 4.800 liter
1 kg chocolade = 17.000 liter

1 kg papier= 200 à 700 liter
1 kg staal = 1.000 liter
1 kg rubber = 2.000 à 3000 liter
1 T-shirt = 2.500 liter
1 jeans = 8.000 liter

Virtueel water of  indirect water   > <  direct water 
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Doe de watercalculator van Belmundo.org/watervoetafruk

De startpagina



Wees spaarzaam met 
kraantjeswater
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Spaarzaam met kraantjeswater

 Bad: half bad i.p.v. vol bad
 Douche i.p.v. bad
 Een minuut minder lang douchen
 Toilet: spaarknop voor kleine boodschap
 Kraan dicht bij het tanden poetsen
 Herstel een lekkend toilet
 Herstel een lekkende kraan
 Herstel een lekkend overstortventiel op de warmwaterboiler
 Investeer in spaarperlatoren = bruismondstuk
 Investeer in zuinige vaatwasser
 Investeer in zuinig wasmachine
 auto wassen met emmer en spons i.p.v met tuinslang
 …

Wees spaarzaam met kraantjeswater
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Spaarzaam met kraantjeswater

 Om het toilet door te spoelen
 De auto te wassen
 Te schuren en te dweilen
 De tuin te besproeien
 De kamerplanten water te geven
 …

Vang regenwater op en gebruik regenwater

PS: het gebruiken van regenwater vermindert niet “je eerlijk wateraandeel”, 
want je gebruikt evenveel water  (regenwater i.p.v. kraantjeswater).

Je gebruikt terecht water van een lagere kwaliteit voor deze toepassingen
(waarvoor kraantjeswater = drinkwater een te goede kwaliteit is).



Zuinig en solidair omgaan met water 
is een noodzaak, zowel:

Direct water = kraantjeswater en 
regenwater  Zuinig

Indirect water = Watervoetafdruk 
per persoon en 
regenwaterinfiltratie Solidair
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