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Het belangrijkste nieuws voor deze 

periode is dat WE ONLINE ZIJN: ga 

naar onze nieuwe webpagina op 

http://SaveH2Oproject.com en volg ons 

op Facebook (zoek naar Save H2O – 

save water foran Horizon of 

Opportunities). 

Bent u een MKB-manager, blijf ons 

dan volgen om de meest recente 

updates te ontvangen en om te zien 

wanneer ons trainingsprogramma start 

zodat u daaraan kunt deelnemen. 

Naast het trainingsmateriaal en de 

opleidingen zullen we in 2016 in 

verschillende Europese landen een 

serie evenementen promoten, waaraan 

u kunt deelnemen. 

Al onze evenementen, het materiaal en 

de instrumenten zullen openbaar en 

kosteloos zijn voor iedereen en wij 

hopen dat jullie er gebruik van gaan 

maken! 

 

 

Al onze evenementen, het materiaal en 

de instrumenten zullen openbaar en 

kosteloos beschikbaar zijn voor 

iedereen en wij wachten op 

jullie!willbeexpectingyou! 

 

Save H2O is online 
 

Welkom bij de tweede Newsletter van 

het Save H2O project. 

Sinds mei, toen we de eerste 

Newsletter publiceerden, is het Save 

H2O team druk bezig geweest met de 

voortgang van het project. 

Voor het gevaldit de eerste keer is 

dat u over ons hoort, volgt hieronder 

wat informatie over het Save H2O 

project. 

De hoofddoelstelling van het Save 

H2O project is om MKB’s 

(hoofdzakelijk uit  Zuid Europa) te 

helpen inzicht te krijgen in de water 

footprint van hun productieproces en 

manieren te vinden om deze te 

verlagen. We werken 

aaninformatiemateriaal en 

instrumenten die MKB’skunnen 

ondersteunen om te komen tot een 

efficiënter en duurzamer 

waterverbruik.  
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Bijeenkomst van Project-

partners in Griekenland 
 

 
 

Op 9 en 10 oktober kwamen de 

project-partners bijeen in Piraeus, 

Griekenland, om de voortgang van de 

ontwikkeling van het trainingsmateriaal 

te presenteren en te bespreken en 

plannen te maken voor de volgende 

stappen. 

Alle partners zijn erg enthousiast en 

vol vertrouwen dat het 

trainingsmateriaal en de water 

footprint calculator waardevol zullen 

zijn voor MKB-managers, -eigenaars 

en mensen die werkzaam zijn op het 

gebied van duurzaamheid. 

 

 

 

Trainingsprogramma en water 

footprint calculator voor MKB’s 
 

De projectpartners zijn druk bezig 

geweest met het ontwikkelen van de 

inhoud van de online training  die 

kosteloos beschikbaar zal zijn voor 

iedereen die meer wil leren over de water 

footprint van productie-processen, hoe 

deze kan worden berekend en wat er 

gedaan kan worden om elk willekeurig 

productieproces duurzamer te maken. 

 

Er wordt ook een instrument ontwikkeld 

waarmee u de water footprint van 

uwproductieproces gemakkelijk 

kuntberekenen en de duurzaamheid ervan 

kunt inschatten. Daarnaast komt er een 

pakket metregelgeving en ‘best 

practices’. 

 

Alles zal in zes Europese talen worden 

uitgebracht: Engels, Frans, Kroatisch, 

Italiaans, Grieks en Portugees. 

 

De verwachting is dat al het materiaal in 

2016 beschikbaar zal zijn. In het eerste 

kwartaal van het jaar zullen de online 

cursus en de calculator getest worden. 

Daarna komen in het tweede kwartaal de 

materialen beschikbaar. 

 

Het Save H2O projectconsortium zal in 

zes Europese landen evenementen 

promoten voor MKB’s en andere 

instellingen en organisaties die 

belangstelling hebben om deel te nemen. 

De landen zijn: Kroatië, België, 

Griekenland, Portugal, Italië en 

Nederland. 
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Water footprint feiten 
 

Gemiddeld is er meer dan 1700 liter 

water nodig om een kilo suiker (uit 

suikerriet)  te produceren. 

 

Als u handelt in  producten die suiker 

bevatten (zoals cakes, frisdranken of 

koffie en thee), betekent dit dat deze 

water footprint deel uitmaakt van de 

water footprint van uw 

productieproces. 

 

Daarom is het voor u van belang te 

weten of de suiker die u gebruikt op 

een duurzame wijzewordt 

geproduceerd met een efficiënt 

waterverbruik en  wat nog belangrijker 

is, wat u daaraan zou kunnen doen.  

 

 

   

 

 

Om een kilo katoen te produceren is 

bijna 10000 liter water nodig. Dit 

betekent dat er gemiddeld voor een T-

shirt bijna 2500 liter water nodig is. 

 

 
 

 

Wilt u meer weten,  ga dan naar onze 

nieuwe website: 

 

http://SaveH2Oproject.com 

Wereldwijde gemiddelde water 
footprint

2495 liter/kg
54% groen, 33% blauw, 13% grijs

Wereldwijde gemiddelde water 
footprint 

1782 liter/kg 

66% groen, 27% blauw, 6% grijs 

  

http://saveh2oproject.com/
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Op de hoogte blijven en meer te weten 

komen:  

Website:  

http://SaveH2Oproject.com/ 

Facebook page: 

http://tinyurl.com/saveh2oproject 

 

Neem contact op 

www.agrra.hr 

ana.zubcic@agrra.hr 

tel: +38523/ 628 451  

fax: +38523/ 628 455 

 

Zadar County Rural 

Development Agency 

www.agrra.hr 

Croatia 

 

DRIOPE Business 

and Development 

http://www.driope.hr

/it/o-nama/ 

Croatia 

 

Croatian Chamber of 

Economy 

http://en.hgk.hr/ 

Croatia 

 

EUROCREA 

Merchant 

www.eurocreamerch

ant.it 

Italy 

 Sociedade 

Portuguesa de 

Inovacao - 

Consultadoria 

Empresarial e 

fomento da Inovacao 

http://www.spi.pt/ 

Portugal 

 

Water Footprint 

Network  

http://waterfootprint.

org/en/ 

Netherlands 

 Ainteksymvouloiepic

heiriseonefarmogesy

psilistechnologiasekp

aidefsianonymietairei

a 

http://www.idec.gr 

Greece 

 

European Business 

and Innovation 

centre network 

http://ebn.be/ 

Belgium 
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