
JOUW MENING TELT

Met het waterbeleid en de maatregelen 
van de EU krijgt iedereen inspraak door 
middel van openbare raadplegingen 
en kan iedereen iets doen voor beter 
waterbeheer in Europa.

… EN JOUW ACTIES OOK

Lekkage snel repareren of melden, 
kraan dichtdraaien, korter douchen, 
water hergebruiken, toilet met dubbele 
spoelknop, zuinige wasprogramma’s, 
regenwater opvangen, waterzuinige 
gebouwen en tuinen ontwerpen, 
slim irrigeren, minder chemische 
huishoudmiddelen, geen medicijnen 
of olie in de afvoer … 

Water is 
onmisbaar!

9 000 actieve mkb/kmo’s 

bijna 500 000 banen

Dankzij EU-beleid meer banen 
en groei in de watersector.    



EU-brede wetgeving, projecten en 
bewustwording zorgen ervoor dat 

Europeanen tegenwoordig heel anders 
over water denken.

We zien in dat er waterproblemen zijn 
en dat het nodig is de watervoorraad en 
wateromgeving beter te beheren. Er is 
steun voor hoge boetes voor vervuilers. 
Dit en meer wordt mogelijk gemaakt 

door het EU-waterbeleid.

MEER INFORMATIE 
EU-wetgeving en -acties beschermen 

watervoorraden, ecosystemen in zoet en 
zout water, en ons drink- en zwemwater. 

EU-waterbeleid:  
http://water.europa.eu/policy
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WATER
Wat levert het op?

Milieu

Toegang tot schoon water en 
hygiëne is van levensbelang voor 

burgers.

Schoon drink- en zwemwater zijn 
cruciaal voor het dagelijks leven en 

een goede gezondheid.

Overstromingen en droogtes komen 
steeds vaker voor en zijn steeds 

heviger.

Waterbeheer is niet het probleem 
van iemand anders … 

Denk na over water!



WATER

Wist je dit al …

Minstens 11 % van de Europese 

bevolking wordt door waterschaarste 

getroffen. 

80 % van het afval op zee 
is afkomstig van het land. 

Voor basisbehoeften en gezondheid 

hebben we ongeveer 50-100 
liter water per dag nodig, maar 

in Europa gebruiken we gemiddeld 

200 liter.

De landbouw verbruikt 44 % van 
het zoete water in Europa. 



Je mist water 
pas als de put 
droog staat ... 
Het is een oud gezegde, maar zo gaan 
we in Europa nog steeds om met 
water. We hebben geluk dat we schoon 
drinkwater hebben, bij bijna al onze 
stranden kan worden gezwommen, onze 
rivieren en meren worden beschermd en 
er zijn maatregelen om dat zo te houden.

Maar dit gaat allemaal niet vanzelf. 
Een goed uitgedacht pakket wetten en 
systemen in heel Europa garandeert dat 
er genoeg water van goede kwaliteit 
is voor iedereen — gezinnen, boeren, 
fabrikanten — en voor de natuur.

ZORG VOOR WATER

DE PRIJS DIE WE BETALEN
Kraanwater kost ongeveer 0,004 EUR 
per halve liter. Dat is de prijs voor de 
hele waterketen inclusief zuivering. 

Vergelijk dat maar eens met wat we voor 
flessenwater betalen!

Bron: EEA



ZORG VOOR WATER

SCHOON WATER VOOR IEDEREEN …
Hoe kunnen we huishoudens, landbouw 
en industrie minder water laten 
gebruiken zodat er genoeg schoon water 
voor ons allemaal en voor de natuur is?

DRINKWATER & ZWEMWATER …
Het drink- en zwemwater in 
Europa is schoner en veiliger 

dan ooit, maar kunnen we 
nog meer doen?

OVERSTROMINGEN 
& DROOGTES …

Wat is er aan de hand met het 
weer in Europa? Het lijkt 
vaker en heviger extreem nat 

of droog weer te zijn.

AFVALWATERZUIVERING 
& HERGEBRUIK ...
Wat gebeurt er in Europa met 
afvalwater? Kan het worden 

gezuiverd voor hergebruik?



HOLISTISCH WATERBEHEER …
 Een „stroomgebiedbenadering”: inzicht in 

de watercyclus en in het gevolg van menselijke 
acties in een stroomgebied, stroomopwaarts en 

stroomafwaarts. 

DRINKWATERBEHEER …
EU-brede normen, toetsing, prijzen en 

handhaving van goede methodes om drinkwater 
verder te beschermen.  

ZWEMWATERBEHEER … 
Systematisch testen, rapporteren en classificeren 
van zwemwaterkwaliteit zodat meer dan 95 % 
van de zwemplekken aan EU-normen voldoet.

OVERSTROMINGSRISICOBEHEER …
Bouwmaatregelen in risicogebieden, 

natuurlijke preventiemaatregelen, 
paraatheid bij rampen en vroegtijdige 

waarschuwing bij overstromingen.

DROOGTEBEHEER …
Onderzoek, toezicht en nieuwe 

(groene) technologieën om Europa te 
helpen met watertekorten; informatie 
uitwisselen over betere methodes voor 

waterbesparing en hergebruik.

AFVALWATERZUIVERING & HERGEBRUIK …
Strenge Europese en nationale wetgeving, normen en 

beste methodes voor zuivering, testen en hergebruik 
van afvalwater; meer inzicht in hergebruik 

en kosten (met inbegrip van energie) van zuivering 
en distributie.     

ZORG VOOR WATER



ZORG VOOR WATER

KUSTEN EN ZEEËN
Het zee- en kustmilieu van Europa staat onder 
zware druk van vervuiling vanaf het land en 

vanuit de zee. Beter afval- en afvalwaterbeheer, 
voorkomen en verminderen van mariene 

vervuiling, zorgen voor duurzame visserij en 
beschermen van mariene biodiversiteit maken 

deel uit van een geïntegreerde mariene strategie 
om voor 2020 een „goede milieutoestand” te 

bereiken.    

MEREN EN RIVIEREN
Europa wil dat onze meren en rivieren een 

goede ecologische en chemische status bereiken. 
Ook het grondwater wordt beschermd.

VEILIG ZWEMWATER
Het waterinformatiesysteem voor Europa 
(WISE) biedt gegevens en plattegronden 
over de kwaliteit van zwemwater aan de 

kust en in het binnenland:  
www.eea.europa.eu/data-and-maps

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps

