
Hoeveel water gebruik jij? 
Probeer er achter te komen hoeveel water jij en je gezin in een week gebruiken. In bijna elk 
huis vind je een watermeter. Meestal vind je die in een kelder of garage, maar soms zit die 
ook in een meterkast. 

Zo zien watermeters er vaak uit: 

 

Op de watermeter kan je aflezen hoeveel water jij en je gezin thuis gebruiken. Je hebt water 
nodig om te douchen, te koken, te drinken en te wassen. Maar ook je toilet doorspoelen of je 
fiets kuisen doe je met water. 

Een kubieke meter water 

Het waterverbruik wordt gemeten in kubieke meters. Een kubieke meter is een kubus van 1 
meter lang, 1 meter hoog en 1 meter breed. In die kubus kan 1.000 liter water.  

 

Op je watermeter staan (meestal) zwarte cijfers op een witte achtergrond en witte cijfers op 
een rode achtergrond. De zwarte cijfers duiden het aantal kubieke meters (m³) aan die jullie 
verbruiken. De cijfers in het rood duiden het aantal liters aan. Je hoeft hier enkel de eerste 3 



cijfers te noteren. Sommige watermeters zien er anders uit, dus kijk eerst goed na waar bij 
jou de m³ en de liters staan. 

Draait de meter? Dan gebruiken jullie ergens in huis water! Als er iemand onder de douche 
staat, of het toilet doortrekt, zal je de meter heel snel zien draaien. 

Aan de slag! 

Noteer hier je waterstand tijdens een hele week. Probeer deze tabel elke dag op hetzelfde 
uur in te vullen. 

Dag Aantal m³ Aantal liter (eerste drie 
cijfers) 

maandag   
Dinsdag   
Woensdag   
Donderdag   
Vrijdag   
Zaterdag   
zondag   
 

Als je in de kolom van het aantal liter het cijfer van de eerste dag aftrekt van de volgende 
dag, krijg je exact het aantal liters dat je verbruikte. 

Hoeveel water verbruikten jullie op een week tijd? 

In kubieke meter: ………………………………………………. 

In liter: ………………………………………………………………. 

 

 

Hoe kan je water besparen? 

Hieronder geven we je enkele tips om minder water te gebruiken in huis. Ken je er nog? 
Stuur ze gerust op naar ecohuis@antwerpen.be.  

Veel winst, weinig moeite 

• Laat de kraan niet lopen terwijl je je tanden poetst of afwast. 
• Leg een gevulde fles in de spoelbak van je toilet. Per keer dat jij op die knop drukt, 

spaar je zo twee liter water uit! 
• Vang het water waarmee je groenten en fruit wast op en geef dat aan je planten! 
• Je gazon hoef je niet te sproeien hoor. En als je het toch wil doen, doe het dan best 

in de avond. Zo verdampt er minder water. 
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Nog meer winst, iets meer moeite 

• Kies iets vaker voor een douche dan voor een bad. Met een douche gebruik je maar 
een derde van het water! 

• Installeer een spaardouchekop, dan halveer je nog eens het aantal water dat je 
verbruikt. 

• Is je toilet aan vervanging toe? Kies dan zeker een spoelmechanisme met een 
spaarknop. 

• Afwassen met een moderne, zuinige afwasmachine verbruikt minder water dan 
diezelfde afwas met de hand doen. 

• Heb je een condenserende droogkast? Dan kan je het reservoir leegmaken in een 
emmer en daarmee je toilet doorspoelen. 

Extraatjes 

• Misschien ben je in staat om het regenwater van je dak op te vangen in een 
regenwaterput. Die kan je dan op een kraan in de tuin of op je toiletten aansluiten. De 
stad geeft je er een premie voor tot 500 euro! Meer weten? 
www.antwerpen.be/regenwaterpremie.  

 

 

Brrrr… 

Een koude douche, je hoeft er niet aan te denken. Gelukkig wordt je water daarvoor 
verwarmd! Vaak gebeurt dit met een condenserende gasketel. Of een zonneboiler, die jouw 
water opwarmt met de warmte van de zon. In je huis zal je ook vaak een gasmeter vinden. 
Ook het verbruik van gas wordt aangeduid in m³. Zie je de meter draaien als iemand in de 
douche springt? Volgende keer bestuderen we deze meter! 
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