De Nationale Kraanwaterdag werd ’s ochtends officieel geopend op basisschool De Taaltuin in Schiedam, door de minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Cora van Nieuwenhuizen, links op de foto Annette Ottolini, algemeen directeur Evides waterbedrijf.

Nationale Kraanwaterdag
groot succes
Op 23 september 2020 deden in heel Nederland scholen en
bso’s mee met de eerste Nationale Kraanwaterdag. De kinderen
leerden waar hun kraanwater vandaan komt, hoe de zuivering van
water in z’n werk gaat en hoe je zuinig kunt omgaan met water.
De Nationale Kraanwaterdag werd ’s ochtends officieel geopend
op basisschool De Taaltuin in Schiedam, door de minister van
Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen.
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Wanneer kinderen een lijst wordt voorgelegd met mogelijke oplossingen om slimmer om te gaan met kraanwater, vindt meer dan vier
op de tien kinderen het een heel goed idee om voor het doorspoelen van de wc geen kraanwater maar regenwater te gebruiken. Nog
eens vier op de tien kinderen vinden het goed om regenwater op te
vangen. Ook ‘op school les krijgen over hoe je slimmer omgaat met
kraanwater’ en ‘ouders kunnen uitleggen hoe er thuis verstandiger
met kraanwater om kan worden gegaan’ scoren hoog bij de kinderen (36% en 31%).

Goed op de hoogte
Verder blijkt dat kinderen over het algemeen goed op de hoogte
zijn waar het kraanwater in Nederland vandaan komt en dat ze hier
verstandig mee om moeten gaan. Ongeveer een derde gelooft dat er
voor altijd, genoeg kraanwater is; tegelijkertijd denkt meer dan de
helft (55%) van de kinderen dat kraanwater op kan raken. Uit het
onderzoek blijkt dat een groot deel van de kinderen de kraan uitzet
tijdens het tandenpoetsen en de kleine spoelknop gebruikt bij het
plassen.

Nationale Kraanwaterdag 2021
Tijdens de Nationale Kraanwaterdag staat ‘slim gebruik’ van kraanwater centraal. ‘Water speelt een belangrijke rol in de toekomst’,
aldus de minister. ‘Het klimaat verandert. Er zijn steeds vaker extremere weersomstandigheden. Zeker bij een droge zomer is het van
belang op de juiste manier om te gaan met het drinkwater.’

Dit eerste jaar was het animo van scholen om mee te doen aan de
Nationale Kraanwaterdag, die wordt georganiseerd door de drinkwaterbedrijven, groot. De tweede Nationale Kraanwaterdag vindt
plaats in september 2021.

Meer dan 200.000 basisschoolleerlingen uit ruim 7.000 klassen en
bso-groepen volgden de kraanwaterles. Daarna gingen zij aan de
slag om een slim idee te bedenken om verspilling van kraanwater
tegen te gaan. Tijdens de volgende Wereld Water Dag, op 22 maart
2021, overhandigt de klas met het beste plan alle slimme ideeën
voor waterbesparing aan minister Van Nieuwenhuizen.

Slim omgaan met kraanwater
De drinkwaterbedrijven gaven onderzoeksbureau Kantar opdracht
om te onderzoeken wat kinderen eigenlijk weten over kraan
water. Hieruit blijkt dat kinderen het belangrijk vinden dat we in
Nederland slim omgaan met kraanwater (82%). Kinderen weten dat
douchen een van de grootste verbruikers is van kraanwater in huis,
maar toch blijkt het een uitdaging om korter te douchen. Slechts
36% doucht vaak zo kort mogelijk – bij volwassenen is dit 79%.
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