
 
Titel van de SDG: 
6 – Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen 
Schoon water en sanitair 

 
Korte beschrijving van SDG: 
Water is een essentiële hulpbron voor menselijk leven. Toch heeft een derde van de
wereldbevolking geen toegang tot drinkwater en hebben twee op de vijf mensen niet de nodige
faciliteiten voor een goede persoonlijke hygiëne en degelijke sanitaire voorzieningen. 
Deze ongelijkheid heeft een rechtstreekse invloed op de kwaliteit van leven en de gezondheid
van mensen en op de ontwikkeling van gemeenschappen. Deze SDG heeft als doel de toegang
tot water te garanderen. Het is namelijk een universeel mensenrecht dat gerespecteerd en
beschermd moet worden. 

 
Actiegebied 1 
Actiegebied: Waterefficiëntie 

 
Vraag 1 (Efficiëntie) 

Zet je tussendoor de kraan uit tijdens het douchen, tanden poetsen, afwassen, enz. als je het
water niet nodig hebt? 

1  Nee, daar denk ik niet aan. Ik vind het makkelijker om de kraan gewoon te laten lopen. 
2  Soms wel. Dan realiseer ik mij dat ik de kraan beter uit zet als ik het water niet gebruik.
3  Meestal. Soms vergeet ik het eens, maar dan zet ik de kraan zo snel mogelijk uit. 
4  Altijd, ik vind dat evident. Ik probeer ook op andere manieren water te besparen. 

Feedback: 

Om een badkuip te vullen heb je ongeveer 200 liter water nodig, maar voor een douche slechts
50. Afwassen met stromend water kan tot wel twee keer zoveel water verbruiken als met een
gesloten kraan (van 120 liter naar 60 liter). Denk eens na over wanneer jij zelf water kan
besparen. Zo bespaar je misschien ook op je waterrekening en dat is altijd mooi meegenomen,
niet? 

 
Vraag 2 (Actiegebied 1) 

Hoeveel waterbesparende apparaten heb je thuis? (toilet met dubbele spoelknop, zuinige
douchekop en kraan enz.)

1  Ik heb er geen en heb ook geen idee hoe dat soort apparaten eruitziet. 
2  Slechts een of twee. 
3  Ik weet zeker dat we er minstens drie of vier hebben. 
4  Meer dan vier! 

Feedback: 

Een toilet met dubbele spoelknop bespaart ongeveer 3 liter bij elk gebruik. Ken jij andere
waterbesparende toestellen die je thuis zou kunnen gebruiken? Het loont de moeite om hier
eens wat opzoekwerk rond te verrichten. Met dit soort toestellen spaar je niet enkel de planeet
maar doe je zelf ook je voordeel! 

 
Vraag 3 (Efficiëntie) 



Hoe belangrijk is het dat je wacht tot de wasmachine of vaatwasser vol is voordat je deze
aanzet? Evalueer het belang hiervan op een schaal van 1 tot 4 waarbij 1 ‘helemaal niet
belangrijk’ betekent en 4 ‘heel belangrijk’.  

1  1 = helemaal niet belangrijk 
2  2 = een beetje belangrijk 
3  3 = redelijk belangrijk 
4  4 = zeer belangrijk 

Feedback: 

Gebruik de wasmachine en vaatwasser alleen als ze vol zijn. Het laten draaien van een gevulde
vaatwasser verbruikt slechts 25 liter water. Kies in andere gevallen voor de optie halve belading
of ecologische modus.   

 
 
 

Actiegebied 2 
Actiegebied: Watervervuiling 

 
Vraag 1 (Vervuiling) 

Spoel je tampons, wattenstaafjes, pillen, condooms, sigarettenpeuken, enz. door in het toilet? 

1  Altijd, dat is het makkelijkst. 
2  Af en toe. Ik weet dat ze in de daarvoor bestemde vuilnisbakken horen, maar dat kost

mij soms te veel moeite. 
3  Heel soms, al ben ik dan wel bang dat het toilet verstopt geraakt. Ik doe meestal mijn

best om ze correct weg te gooien.  
4  Nooit. Dat hoort gewoon niet, het is belangrijk om ze altijd in de juiste vuilnisbak

te gooien. Ik moet er niet aan denken dat het toilet hierdoor verstopt zou geraken! 
Feedback: 

Het toilet gebruiken als vuilnisbak is zeer vervuilend. Het veroorzaakt niet alleen
waterverspilling en verstoppingsgevaar, maar het is ook een aanzienlijke aantasting van het
milieu, vooral als we niet-biologisch afbreekbare materialen zoals doekjes, sigarettenpeuken of
plastic weggooien.  

 
Vraag 2 (Vervuiling) 

Hoe vaak giet je keukenolie- of vetresten in de gootsteen? 

1  Altijd, er zijn volgens mij geen andere manieren om daarvan af te geraken. 
2  Vaak, het is erg moeilijk om vet en olie te scheiden dus dan giet ik ze het liefst door de

gootsteen. 
3  Soms, als ik geen andere keuze heb. Maar ik weet dat dat eigenlijk heel vervuilend is,

dus ik beperk dit zo veel mogelijk. 
4  Nooit, dit soort afval gooi ik altijd correct weg.  

Feedback: 

Een liter gebruikte olie is ongeveer 5000 keer vervuilender dan regulier afvalwater dat in het
riool belandt. Het kan 40.000 liter water vervuilen, wat overeenkomt met het jaarlijks
huishoudelijk waterverbruik van één persoon. Hoe worden olie-en vetresten bij jou thuis
weggegooid? 

 



Vraag 3 (Vervuiling) 

Gooi je afval (plastic, flessen, papiertjes, enz.) weg in waterwegen zoals beken en rivieren of in
de buurt van water?

1  Heel vaak, het is gewoon het makkelijkst om het weg te gooien als ik het niet meer
nodig heb, waar ik ook ben op dat moment. 

2  Soms, maar alleen als het iets kleins is.  
3  Bijna nooit. Als ik er echt snel van af wil, gooi ik wel eens iets weg op een plaats waar het

eigenlijk niet mag. 
4  Ik gooit nooit afval in de natuur en zeker niet in de buurt van water. Ik respecteer het

ecosysteem, altijd en overal. 
Feedback: 

Alle waterwegen wereldwijd zijn op de een of andere manier met elkaar verbonden.  Het vuil
dat je achterlaat thuis of wanneer je de natuur in trekt, laat sporen na en beïnvloedt niet alleen
het ecosysteem in je buurt maar ook andere ecosystemen. Afval reist kilometers ver totdat het
uiteindelijk de zee bereikt waar het schade berokkent aan dieren en mensen. Zoek eens op
welke gevolgen vervuiling door zwerfvuil heeft voor dieren die in de zee leven. Zo weet je wat
de impact kan zijn wanneer je een flesje in het water gooit. 

 
 

Actiegebied 3 
Actiegebied: Watervoetafdruk  

 
Vraag 1 (Watervoetafdruk) 

Wat zijn jouw eetgewoonten? 

1  Ik ben een echte vleeseter, ik moet elke dag vlees eten en het liefst bij iedere maaltijd. 
2  Ik eet vaak vlees (meer dan 3 keer per week). 
3  Ik volg een gemengd dieet met een beetje vlees en/of vis (minder dan 3 keer per week). 
4  Ik ben vegetariër of veganist. 

Feedback: 

De watervoetafdruk van een vegetariër of veganist is gemiddeld de helft van die van een
vleeseter. Voor de productie van vlees en zuivel is veel meer water nodig dan voor de meeste
groenten, bonen en granen. 70% van onze watervoetafdruk is afhankelijk van onze
voedselconsumptie. Zie jij het zitten om minder vlees te eten? 

 
Vraag 2 (Watervoetafdruk) 

Wanneer je boodschappen gaat doen… 

1  Koop ik alles wat ik wil en waar ik zin in heb. 
2  Koop ik producten waar ik korting op krijg, ook al weet ik niet zeker of ik ze ook effectief

zal opeten. 
3  Koop ik alleen dingen die ik de komende dagen ook echt graag zou willen eten. 
4  Koop ik alleen dingen waarvan ik 100% zeker weet dat ik ze de komende dagen zal

opeten. 
Feedback: 



Door bij het boodschappen te letten op wat je koopt, vermijd je voedselverspilling. Een derde
van de wereldwijde voedselproductie eindigt in de vuilnisbak. Ondertussen lijden zo’n 800
miljoen mensen honger. Gooi jij vaak voeding weg? Wat kan jij zelf doen om dat te vermijden? 

 
Vraag 3 (Watervoetafdruk) 

Consumeer je meestal voedsel uit ‘de korte keten’? Dit is voeding waarbij er zo weinig mogelijk
tussenschakels zijn in de productieketen, van producent naar consument. Dit zijn
vaak streekproducten, seizoensgebonden producten en verse producten zonder verpakking die
rechtstreeks van de producent komen.

1  Nee, ik vind die producten niet lekker en koop ze nooit. 
2  Ik vind die producten wel lekker, maar koop ze maar zelden. 
3  Ja, ik koop regelmatig voeding uit de korte keten. 
4  Ja, ik koop meestal dit soort producten. Zo steun ik de lokale handelaren en verklein ik

mijn ecologische voetafdruk een beetje. 
Feedback: 

Plastic verpakkingen, transport en intensieve teelt zijn zeer vervuilend en arbeidsintensief. Een
van de beste manieren om water te besparen en de lokale economie te steunen, is
door seizoensgebonden producten, lokale producten en bulkproducten (niet individueel
verpakt) te consumeren. Ken je lekkere streekproducten uit jouw regio? 

 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen
goedkeuring in van de inhoud, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft, en de
Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt
gemaakt van de informatie die erin is vervat.


