
Op www.watisjouwrheden.nl en deze regelmatig 
terugkerende Klimaatpagina, delen we tips en verhalen 
van en voor inwoners over hoe we onze ambities voor 
een duurzame gemeente met elkaar kunnen realiseren. 

Weet van water

Op de hoogte blijven? Volg ons via social media:          watisjouwrheden.nl  |  www.watisjouwrheden.nl 
Contact: Tijdelijke huisvesting: President Kennedylaan 104-108  |  6883 AX Velp  |  (026) 49 76 911 

Energie besparen onder de douche
Ruim 20 procent van je gasverbruik gaat op aan warm water voor de badkamer en 
keuken. Je kunt hierop eenvoudig besparen door korter te douchen. Met deze tips 
ontdek je hoe je comfortabel doucht en tegelijk energie en geld bespaart.

1. Douche maximaal 5 minuten. Je bespaart water maar natuurlijk vooral gas!
2. Gebruik voor de douche een waterbesparende douche kop
3. Installer een thermostatische mengkraan. Daarmee is het 

water sneller op de temperatuur die je hebt ingesteld.
4. Ga liever onder de douche dan in bad. In een gemiddeld 

bad kan 120 liter water. Dat kost 3 keer zoveel water en 
energie als een douche van 5 minuten!

5. Wat dacht je van een douche die de warmte van het 
wegstromende water hergebruikt? 

Energierekening lezen
De energieprijzen stijgen. Maar begrijp 
jij eigenlijk hoe jouw energierekening 
is opgebouwd? Ontdek het op de site 
van Milieu Centraal.  Dan weet je ook 
beter waar je op moet letten als je wilt 
besparen. Scan de QR-code!

Noteer alvast in je agenda:
28 oktober, Duurzaamheidsmarkt  in de 
 ontmoetingskerk in Dieren.  Van 16.00- 20.00 uur

Het Klimaat verandert. We moeten samenwerken om deze gevolgen van 
deze verandering op te vangen. In je eigen huis, tuin en/of bedrijf kun jij een 
steentje bijdragen om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen 
en de waterkwaliteit te verbeteren. Wat weet jij van water?

De gemeente Rheden werkt samen met Waterschap Rijn en 
IJssel aan een klimaatbestendige gemeente. Daar hebben 
we ook jou bij nodig. Weet je wat jij kan doen om jouw straat, 
buurt, wijk of gemeente klimaatbestendig te maken? Kijk op 
weetvanwater.nl voor tips voor je huis, tuin en in je buurt.


