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Toiletten

binnen 1
Bijlage 8: waterbesparende systemen            
voor toilet, douche en kranen

Welke waterbesparende systemen bestaan er?
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Heb je geen waterbesparend toilet, 
dan kun je toch een aantal verbeteringen aanbrengen!

Bron: WWF-Vlaanderen, Water voor morgen
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Niet alle leidingen zijn geschikt om met een kleiner volume water door te spoelen. Om verstoppingen 
te voorkomen, informeer je best vooraleer je een waterbesparend reservoir, zoals bijvoorbeeld een 
tweetoetsen-systeem, installeert.

In alle gevallen is het gebruik van regenwater voor toiletspoeling aanbevolen en milieuvriendelijker.

Je kunt regenwater opvangen en gebruiken voor toiletspoeling. Er bestaan vrij-verval-installaties 
(installaties met een voorraadvat dat hoger geplaatst is dan het toilet) en installaties met een pomp 
(in dit geval zit de installatie in de grond).

Met dit systeem gebruik je geen drinkwater meer om te spoelen. Je zult dus het bedrag uitsparen 
dat je normaal gezien aan de drinkwatermaatschappij betaalt voor het spoelen van je toilet en het 
vervuilen van dit water.

Bron: WWF-Vlaanderen, Water voor morgen



         1ste graad - Bijlage 8 - volg de weg van het water Water4all
4

Kijk hoeveel je kunt besparen op het waterverbruik 
en op financieel vlak:

De financiële besparing werd berekend door de waterbesparing (in m³ = 1000 liter) te vermenigvuldigen met 
1,99 euro/m³. 
Dit is het gemiddeld bedrag dat je betaalt aan de drinkwatermaatschappij voor je watergebruik en de 
zuivering van je afvalwater.

Bron: WWF-Vlaanderen, Water voor morgen
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Douches en kranen

Kranen en ook douchekoppen zijn meestal ontworpen om voldoende water per minuut te leveren bij een druk 
van 0,5 à 1 bar: dit noemen we het debiet van een kraan. De druk op de waterleiding is echter in de meeste 
gevallen hoger: 3 bar en meer. Het gevolg is dat onze kranen een te groot debiet afleveren. Daarom kunnen we 
ons totaal waterverbruik terugschroeven door het debiet te  verminderen.

Een doorstroombegrenzer verlaagt bijvoorbeeld het debiet van uw kraan. 
Het is een goedkope manier om minder water uit de kraan te laten stromen. 
Als je een doorstroombegrenzer wil plaatsen, zorg dan dat deze in overeenstemming is met het gebruik van de 
kraan, en dit om een goed comfort te garanderen. Het heeft immers geen zin om bijvoorbeeld aan de badkraan 
een begrenzer te plaatsen, aangezien deze kraan toch alleen wordt gebruikt om het bad te vullen. 

De volgende waarden kunnen als richtlijn dienen:

Wastafel: 5 l/ min
Douchemengkraan: 6 l/min
Keukenkraan: 9 l/min
Badkraan: geen begrenzing

Lekken kunnen voorkomen worden door het plaatsen van een lekbegrenzer. 
Deze sluit de waterafvoer af na een plotse breuk in de waterleiding. Bij systematisch waterverlies, bv. bij 
lekkende kranen, sluit de lekbegrenzer na een tijdje de waterleiding af. Dit systeem kun je overal installeren: 
woonhuis, flat, school, kantoor,… Een lekbegrenzer vind je in de meeste groothandels voor sanitair en kost 
gemiddeld € 225. 

Een waterbesparende douchekop verlaagt het waterdebiet van de douche zonder je het opmerkt als je 
eronder staat. Opgelet bij het installeren van een douchekop: niet ieder warmwatertoestel is geschikt om te 
combineren met een waterbesparende douchekop. Bij toestellen die steeds een  voorraad warm water hebben 
(voorraadtoestellen) doen er zich geen problemen voor.
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Welke waterbesparende systemen bestaan er 
bij douches en kranen?
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