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Waterbar – Doe het milieu een plezier en
drink leidingwater
Water in flessen is een van de vaakst voorkomende vormen van drinkwater geworden. De productie en het verbruik
van flessen heeft echter een grote impact op ons milieu, aangezien daarbij enerzijds op een intensieve manier
natuurlijke rijkdommen worden gebruikt en aangezien daardoor anderzijds heel wat afval wordt geproduceerd.
Water rechtstreeks van de kraan drinken kan die milieuproblemen in één klap oplossen!
Helaas komen veel plastic flessen uiteindelijk op stortplaatsen en als afval in ons milieu terecht, waar ze vooral voor
onze ecosystemen in de zee een groot gevaar vormen1. Toch is de toegankelijkheid van veiliger drinkwaterbronnen
in de periode van 1990 tot 2015 van 76 % tot 91 % gestegen2. In de Europese Unie, waar al meer dan 30 jaar een
waterbeleid wordt gevoerd, is leidingwater dat bedoeld is voor verbruik door de mens, veilig en gegarandeerd door
de Drinkwaterrichtlijn, in overeenstemming met de normen die door de Wereldgezondheidsorganisatie werden
vastgelegd. Helaas blijken consumenten in landen zoals Italië, Duitsland en Frankrijk, waar het leidingwater perfect
drinkbaar is, tot de grootste verbruikers van water in flessen in Europa en zelfs wereldwijd te behoren3. Bovendien
groeit de vraag naar water in flessen ook in de ontwikkelingslanden. Het grootste probleem met water in flessen
wordt gevormd door de verpakking en het algemene effect op ons milieu. Men kan zich dan ook afvragen of het niet
zinvol zou zijn om in plaats van water uit flessen voortaan alleen nog leidingwater te drinken. En dan vooral op
plaatsen waar leidingwater gegarandeerd veilig is. En dan zwijgen we nog over de financiële voordelen van het
verbruik van leidingwater - dat veel goedkoper is dan water in flessen.
Om die reden vormt de waterbar een uitstekende manier om aan te tonen dat leidingwater minstens even goed is
als leidingwater. Het enige wat u hoeft te doen als u zoiets wilt organiseren, is deelnemers uitnodigen om te
proberen het verschil te proeven tussen verschillende glazen water, waarvan enkele 'gewoon' met leidingwater
gevuld zijn. En als u dit ook nog eens kunt organiseren in een omgeving die op een bar lijkt, wordt het nog mooier!

Doelstellingen
Mensen bewust maken van de hoeveelheid verpakking die wordt voortgebracht door het drinken van water uit
flessen
Het feit promoten dat mensen iedere dag acties kunnen ondernemen om verpakkingsafval zoveel mogelijk te
beperken
Mensen wijzen op het belang van goede gewoonten om de hoeveelheid afval te verminderen - inclusief het
drinken van leidingwater
Mensen bewust maken van de ecologische en de maatschappelijke problemen die met het verbruik van water uit
flessen gepaard gaan
In de rubriek Informatiemateriaal staan nog meer feiten opgesomd en kunt u ongetwijfeld inspiratie opdoen
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Wat u nodig hebt
Een stand/tafel waar u de flessen en glazen van de verschillende types water kunt opstellen. U kunt die stand als
een bar of zelfs als een laboratorium inrichten.
Een locatie om uw stand op te stellen.
Glazen kruiken voor water en glazen bekers waarmee u de stalen kunt verdelen. Vergeet niet om voor uzelf te
noteren welke soort water u in ieder glas hebt gegoten. U kunt gekleurde stickers gebruiken om een onderscheid te
maken tussen de verschillende soorten water
Informatie- en communicatiemateriaal: Maak uw actie voldoende bekend in uw gemeenschap. Bereid
informatiemateriaal voor, zoals informatiefolders over verpakkingsmateriaal voor water, de manieren waarop u
verpakkingsafval kunt voorkomen en zorg ervoor dat u dit materiaal ook kunt verspreiden. Doe inspiratie op bij de
rubriek Meer informatie hieronder.
TIPS: Probeer zo weinig mogelijk posters of brochures voor het evenement uit te printen en recycleer de flessen die u
voor het waterproeven hebt gekocht.

De actie voorbereiden
Vóór de EWAV
Maak een keuze uit de verschillende merken water in flessen. Houd de labels bij, want daarop staat informatie
over het materiaal waarvan de fles werd gemaakt en over het soort water. Noteer die informatie.
Stel een brochure op over de kosten van water in flessen met betrekking tot het afval dat daardoor ontstaat en
de effecten op het milieu en besteed daarbij zeker ook aandacht aan de redenen waarom leidingwater net zo veilig
en net zo lekker is als water in flessen. Dit kan ook als hulpmiddel worden gebruikt als deelnemers vragen stellen.
Bekijk de rubriek Meer informatie hieronder
Kies uw doelgroep: gezinnen, tieners, uw buren, collega's enz.
Leg een timing vast voor uw actie
Bereid een document voor waarop u de deelnemers kunt inschrijven en waarop u hun feedback kunt noteren. U
kunt hiervoor ook een evaluatiesysteem voor iedere soort water toepassen; u kunt hiervoor een vragenlijst
voorbereiden.
Koop het water in flessen dat u als waterstalen zult gebruiken vooraf.
TIP: Als u het leuker wilt maken voor kinderen, kunt u zelfs een 'blinde' proefwedstrijd organiseren, waarbij de
deelnemertjes worden geblinddoekt.
Vóór de EWAV (twee weken op voorhand)
Geef nog meer ruchtbaarheid aan uw evenement
Als u zelf niet over voldoende glazen beschikt, kunt u deelnemers aanmoedigen om hun eigen glazen mee te
brengen. Gebruik nooit bekers die u niet opnieuw kunt gebruiken.
Om zoveel mogelijk afval te vermijden, adviseren we u om de waterbar digitaal, via mailings, sociale en andere
media te promoten. Gebruik feiten over verpakking, maatregelen om afval te voorkomen en water in flessen om
belangstelling te wekken.

De actie implementeren - dagen van de actie!
Richt uw stand in met de waterhouders en de etiketten aan de voorkant (u kunt ze markeren met getallen,
letters, kleuren of iets anders). Voorzie ook voldoende plaats voor (niet gebruikte en gebruikte) glazen.
Begin mensen uit te nodigen om de soorten water te proeven.
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Noteer de feedback na het proeven.
Promoot leidingwater met de glimlach en probeer de deelnemers te overtuigen om op die manier afval te
voorkomen.
Vraag aan de deelnemers hun contactgegevens, zodat u na het evenement resultaten en foto's met hen kunt
sharen.
Neem foto's en maak filmpjes

Evaluatie en feedback
Na de EWAV
Analyseer de vragenlijsten of de evaluatiedocumenten waar u de informatie hebt genoteerd
Bezorg feedback aan uw Coördinator: aantal deelnemers, hoeveelheid vermeden afval enz.
Stuur foto's en filmpjes van uw actie naar uw Coördinator
Vergeet niet om feedback naar de deelnemers op te sturen, evenals foto's en filmpjes
Probeer de deelnemers op te volgen en ga na of u een positieve wijziging in hun levensstijl en hun dagelijkse
gewoonten hebt teweeggebracht.

Meer informatie
Ondersteunende documenten: Afvaldagboek (invult op computer) an Afvaldagboek (afdrukken)
Tips om de hoeveelheid verpakkingsafval te beperken
Deel uw engagement op het vlak van de beperking van afval met onze onlinetool: www.ewwrcommitment.eu
Meer info op de website van de EWAV
o More tips to reduce waste
o Reduce waste
o 12 good habits for reducing waste
EWAV gids voor goede praktijken
Voorbeelden van acties
o Current water fountains to avoid bottled water consumption (ES)
o Tap water: "cheers!" and less waste @ VUB (BE)
o Adopt a fountain - ADOTTA UNA FONTANA(IT)
o Life without plastic cups is fantastic - La vie sans gobelet plastique, c’est fantastique (BE)
Interessante links
o Top Bottled Water Consuming Countries
o Bottled Water Waste Facts
o Bottled Water Facts
o How to ditch bottled water in 2016: An action plan
o Video: Is Bottled Water Really Better Than Tap Water?
Website/contactgegevens van de EWAV-coördinator: www.ewwr.eu/en/coordinators/ewwr
Europese Week van de Afvalvermindering: www.ewwr.eu contact@ewwr.eu Facebook
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