Waterverbruik
De één pakt snel een douche de ander laat het bad vollopen.

1. Waar gaat jouw voorkeur naar uit?
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Ik wissel het af 
Het bad

Bad is allleen in de winter af en toe
Douchen gaat sneller en kost niet zoveel water
Heb géén bad.
Hebben geen bad.
Het bad werd nooit gebruikt en maakt nu plaats voor een levens
loopbestendige inloopdouche.
Ik hen geen bad
In bad liggen vind ik erg saai en het water wordt dan snel koud
In de winter heel soms bad, om mijn spieren te ontspannen
Kleiner waterverbruik.
Maar heb helaas alleen een bad.
Ook graag een bad, maar dat is voor mij BIJNA onmogelijk omdat ik wel In bad
kan, maar ZONDER HULP ER NIET MEER UIT KAN
Ik vindt het heerlijk ontspannen om in een warm bad te liggen .
Maar als het snel moet dan de douche, bad is voor mij een soort van SPA
Wanneer ik in de tuin heb gewerkt dan vind ik het prettig in het bad te gaan
We hebben geen douche
Meestal de douche, maar ivm lichamelijke klachten de laatste tijd even vaak een
bad
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Gemiddeld verbruik je per minuut zo`n 7 8 liter water als je onder de douche staat. (Vitens
2016)

2. Hoe vaak ga je gemiddeld onder de douche / in bad?
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+/- 4 keer per week
1 keer per week thuis, rest bij sportclub
1 x per week (2x)
1 x perweek
1/week
1x per week
2
2 keer in de week (2x)
2 keer inde week
2 keer per dag
2x
2 x in de week
2 x p/wk
2 x per week (2x)
2of3maal
2x
2x p.w.
4 keer/week
5 / wk
5 a 6x per week
5 keer per week
5x
5 x pw
6 keer per week
6x
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6x in de week
Afhankelijk van het weer; in de zomer vaker dan in de winter
Alleen als het nodig is.
Bij warm weer dagelijks, anders om de dag.
Ik ga regelmatig naar de sauna. Ik gebruik de douche thuis praktisch nooit.
Is prive
Licht er aan wat voor werk je hebt gedaan
Ligt er aan
Meestal 5 keer in de week
Ong. 5 maal p.w.
Twee keer per week (2x)
Twee maal per week
Verschillend
Vijf keer in de week
Wekelijks
Wisselend

In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

3. "Ik douche bewust niet langer dan vijf minuten"
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Langer is ook niet nodig, binnen 5 minuten ben ik van top tot teen gewassen.
Niet bewust maar altijd klaar binnen 5 minuten
Ik houd de tijd, eerlijk gezegd, niet precies bij!!
Ik scheer me onder de douche. Sta in kinderbadje onder douche en gebruik
restwater voor de wc spoeling
Langer is echt niet nodig en waterbesparend.
Als ik douche, dan is dat altijd snel. Binnen 5 minuten klaar en als ik tijd heb (
ongeveer 1a2 x per week ) dan ga ik een half uurtje in bad.
Ik douche tot ik schoon genoeg ben.
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Mee oneens








Zeer mee oneens 

Ik douche zolang als nodig is. Heb de tijd nooit bijgehouden.
Ik heb het nooit gecontroleerd maar niet langer dan nodig
Meestal wel, maar soms wil ik even genieten.
Met haar wassen duurt een douche langer.
De ene keer heb je behoefte aan iets langer en dan weer effe afspoelen
Heerlijk ontspannen onder de douche na een werkdag of wanneer ik het
koud heb.
Het effect van korter douchen/ zuiniger met water omgaan valt in het niet bij
het water wat nodig is om vlees te produceren. De echte waterbesparende
maatregel neem je door bewust te eten en te kijken naar de kleren die je
koopt
Het ligt er ook veel aan hoe je je voelt, 'vermoeide' spieren na werken of
sporten, koud hebben. Dan ben je gauw langer onder de douche.
Ik ben zeker bewust bezig met water en dus ook met de tijd van douchen.
Maar na een lange, intensieve werkdag is het wel soms lekker om wat langer
te douchen.
Ik douche me zolang als dat ik denk dat het genoeg is.
Ik vind douchen te lekker om snel te doen
Zou ik wel wat beter op moeten letten
Ik douchen zolang als nodig

4. "Ik laat tijdens het tandenpoetsen de kraan stromen"
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Effe laten spoelen maar niet te lang
Heb kunstgebit en poets het met water en daarna ligt het de nacht in een
badje met een middel, wat verkleuring tegen gaat. Moet op deze manier
volgens de gebruiksaanwijzing.
Stom je denkt er niet aan de kraan dicht te zetten.
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De vraag is of mijn zuinigheid met water overall gezien positief uitpakt. Zeker
verbruik is nodig om de watersystemen in het land goed operationeel te
houden.
Ik zet vaker de kraan even uit
Heeft geen zin, alleen na het tandenpoetsen even doorspoelen voor het
schuim.
Nee, dat vind ik water verspillen. Ik doe van te voren water i n een beker en
heb daar genoeg aan.
Onzin!!!!
Waterverspilling.
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