SCHOON WATER

Wat kan
jij doen?
Eigen huis & tuin?
Gebruik regenwater!
Eigenlijk vreemd om het regenwater dat op uw eigen dak valt
eerst naar de plassen te laten stromen en het dan later weer
terug te kopen om er de tuin mee te sproeien. Het loont zeker
de moeite om regenwater in een regenton op te vangen en te
gebruiken voor de tuin. Een eenvoudige regenton kost maar
een paar tientjes en dat is dus zo terug verdiend. Regenwater
kunt u trouwens ook prima (beter zelfs!) gebruiken voor uw
kamerplanten, voor het lappen van uw ramen en andere
klussen in en om het huis, zoals het terras schrobben.

Tuin & terras:
zand, zeep en soda!
De onkruidbestrijding door de gemeente is gifvrij. Niet alleen
uit milieu-overwegingen, maar ook omdat bijen en vlinders
anders massaal het loodje leggen. Agressieve schoonmaakmiddelen als chloor en groene aanslagverwijderaars zijn erg
slecht voor het milieu. U kunt uw terras of stoep veilig en goed
schoonmaken met de oude, vertrouwde groene zeep.

Auto wassen?
Sorry, niet voor de deur!
Omdat de goten op straat niet naar het riool lopen, maar
uitkomen in de wadi’s en de singels, is het niet de bedoeling
dat u op straat milieuonvriendelijke producten gebruikt. Het is
niet goed voor het ecosysteem en de kwaliteit van het water
om de auto flink met autoshampoo af te soppen voor de deur.
De wasstraat is een goed alternatief: er wordt een minimum
aan energie en water gebruikt en dit water wordt nogal eens
gerecycled. In sommige wasstraten wordt grondwater gebruikt
in plaats van leidingwater.

Hond niet in de goot,
geen poep in de sloot!
Hondenpoep: ergernis nummer één in Nederland. Bovendien
is hondenpoep funest voor de waterkwaliteit: poep/mest
stimuleert de algengroei. Daardoor wordt het kwetsbare
ecologische evenwicht verstoord. De gemeente Zevenaar
hanteert een strikt hondenpoepbeleid: er zijn speciale
hondenuitlaatplaatsen en daarbuiten mág uw hond ook zijn
behoefte doen maar dan bent ú verplicht de hondenpoep op
te ruimen.

Eendjes voeren?
Liever niet!
Oud brood... voer je aan de eendjes. Dat doen we al jaren en
het lijkt een aardige bezigheid. Maar... met uitzondering van
een winterperiode met aanhoudende vorst is het voeren van
eenden volstrekt overbodig. En belangrijker nog: de eend is
er niet bepaald mee gebaat. Integendeel zelfs. In brood zit
veel olie om het houdbaar te houden. Als je broodstukjes in
het water gooit, wordt de olie er uitgezogen en vormt deze
een plasje rondom het brood. Als eendjes het brood eten,
raakt hun verenkleed bedekt met een laagje olie, waardoor
ze minder goed kunnen zwemmen. Brood en ander mensenvoedsel verontreinigen bovendien het water. De hoeveelheid
waterdiertjes die algen eten neemt daardoor af, terwijl deze
juist als gezónd voedsel voor de eendjes dienen.

Kliko wassen?
Dat kan!
U mag best zelf uw groenbak schoonmaken bij uw huis, als
het maar niet met chloor of agressieve schoonmaakmiddelen
gebeurt. Groene zeep en biologische schoonmaakmiddelen
mogen in kleine hoeveelheden afgevoerd worden naar de
wadi. Een gemakkelijk -maar wel iets kostbaarderalternatief is om een bedrijf in te schakelen dat gespecialiseerd is in containerreiniging. Zo’n bedrijf voert het spoelwater met de vuilresten zelf af. Bovendien werken zij met
reinigingswagens die voorzien zijn van bijvoorbeeld een
hogedruksysteem, dus er komen geen chemicaliën of zeep aan
te pas. Geheel milieuvriendelijk!

Groene vingers?
Geef water & wortels de ruimte!
U kunt ervoor kiezen uw tuin natuurvriendelijk aan te leggen
en te onderhouden. In dat geval gebruikt u geen tropisch
hardhout, tenzij het het FSC-keurmerk heeft. De chemische
stoffen in ‘verduurzaamd’ hout zijn slecht voor het milieu als
ze met het regenwater de grond in komen. Natuurvriendelijk
tuinieren betekent ook: zo weinig mogelijk verharding aanbrengen. Er zijn drie manieren om te verharden: open, halfopen of gesloten. Open verharding bestaat uit los, natuurlijk
materiaal, zoals schors, houtsnippers, grind of zand: materiaal
dat gemakkelijk regenwater doorlaat. Harde aaneengesloten materialen - tegels, klinkers, vlonders e.d. - vormen
een gesloten verharding die doorstroom van regenwater moeilijker maakt. Als hierin ruimtes zijn opengelaten waar planten
kunnen groeien, praten we over een halfopen verharding.
Welke verharding u kiest, is van grote invloed op de waterhuishouding. Als uw tuin voor meer dan eenderde uit stenen
en tegels bestaat, hebben planten in de zomer moeite om aan
voldoende water te komen. Hoe minder gesloten, des te meer
regenwater bereikt de plantenwortels.

