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Energie is duur, ener-
giebesparing interes-
sant voor beurs en
milieu. Soms kunnen
eenvoudige ingrepen
een gebouw verduur-
zamen en veraange-
namen. Aflevering
7: water. Hoe kun je
regenwater opvang-
en en waar moet je
op letten?

Zodra we in het buitenland op
vakantie zijn, weten we het weer.
Water uit de kraan is niet altijd
veilig om te drinken. We slaan
massaal grote flessen water in.
Nederlandse waterleidingbedrij-
ven beweren dat leidingwater
net zo lekker en minstens zo
gezond is als bronwater uit de
fles. Het is in ieder geval flink
goedkoper. Bij waterleidingbe-
drijf Vitens betalen we circa
0,001 cent per liter. Bij een ge-
middeld persoonlijk gebruik van
100 liter per dag - wassen dou-
chen, thee, koffie en toilet - zijn
we een dubbeltje kwijt. Daar
komen nog de wasmachine (55
liter per keer) en afwasmachine
(ruim 18 liter per keer) bij. Even
in bad liggen vergt rond de 110
liter.

Die lage waterprijs heeft een
keerzijde. We gaan onvoldoende
zuinig om met deze van levens-
belang zijnde grondstof, die
Vitens van 20 tot 200 meter diep
uit de aarde pompt. Het water
dat we drinken, is tussen de 200
en 10.000 jaar oud. Alleen al om
die antieke waarde zou je er
zuinig mee willen omgaan.
Belangrijker is te beseffen dat
goed, zoet water toch eigenlijk
schaars is. De wereld mag dan
minstens 1,4 miljard kubieke
meter water bevatten, maar
daarvan is 97 procent zout. Het
merendeel van het zoetwaterre-
servoir zit opgesloten in poolijs.
Zolang water in ons land zo
goedkoop blijft, zullen we vooral
uit zorg voor ons milieu water-
besparend bezig zijn.

We worden steeds inventiever in
waterbesparing. De waterbe-
sparende douchekop is al rede-
lijk populair. Het scheelt gauw 14
liter water per minuut plus de
energie om het water op te
warmen. Er zijn verschillende
systemen in omloop. Zij hebben
gemeen dat door extra luchttoe-
voer het water met grote druk
naar buiten komt. Dit geeft bij
weinig water al het gevoel van
een stortbui. Het effect is verge-
lijkbaar met de doorstroombe-
grenzers met een schuimstraal-
mondstuk die standaard al op
veel keukenkranen zitten. Het
mondstuk wekt de indruk van
een volle straal door er lucht aan
toe te voegen. De waterbespa-
rende douchekop wordt vaak
afgeraden bij gebruik van gei-
sers en cv’s zonder waterreser-
voir. Met een vanafprijs van €9
is er redelijk snel financieel
voordeel te behalen, vooral als
de besparing op gas wordt mee-
gewogen. Thermostatische
mengkranen zijn fors duurder.
Die kranen brengen het water
direct op de gewenste tempera-
tuur. Dit scheelt in vergelijking
met normale kranen gauw 40
procent aan water en 10 procent
aan gas.

We spoelen onze toiletten door
met kostbaar drinkwater. Dat
hoeft helemaal niet. Regenwa-
ter is een goed alternatief. Vol-
gens deskundigen valt er jaar-
lijks circa 80.000 liter regenwa-
ter op het dak van een huist. Het
type dak en de helling ervan
bepalen de wateropbrengst. Een
schuin dak met bitumen of
dakpannen levert het meeste
water op. Voor de opvang zijn
‘waterputten’ van kunststof of
van beton met een capaciteit
van 4000 tot 6000 liter beschik-
baar. Een bij voorkeur zelfreini-
gend filter keert voor de opslag
al stof en bladeren. Vanuit de
ondergrondse opslag zal een
apart buizensysteem naar de
toiletten moeten worden aange-
legd. Daarnaast is er een over-
loop nodig om overtollig regen-
water in de sloot of vijver te
laten lopen. Voor €3500 is er
een compleet systeem (kunst-
stoftank, filter en pomp) ver-
krijgbaar. Daar komen voor
mensen met twee linker handen
nog de kosten bij van de kraan,
loodgieter en elektricien. Voor
uitsluitend gebruik voor de tuin
is een regenton voldoende. Een
ton van 100 liter spaart gauw
3500 liter leidingwater uit.

Te allen tijde moet voorkomen
worden dat het regenwater met
drinkwater in aanraking komt.
Ons huidige regenwater is verre
van schoon. Via de lucht komen
zware metalen als cadmium,
chroom, kwik, lood en zink in
het water terecht, zo rapporteert
het rijksonderzoeksinstituut
RIVM. Onder druk van Europa
wordt de lucht steeds schoner,
maar gezond kun je regenwater
nog steeds niet noemen. Via het
dak komen onder meer zand,
mosjes en insecten in het water
terecht. Tot slot doen bacteriën
in de tank hun best. Maar voor
de wc of het besproeien van de
tuin is dit geen probleem.

Het doorspoelen van een toilet
vergt bijna 8 liter water. Bij
systemen met een spaarknop
halveert de hoeveelheid. Gus-
tavsberg heeft een toiletpot
ontwikkeld die maar 2,5 tot 4
liter water per keer gebruikt. Een
dubbel buizensysteem zorgt
voor een vacuüm dat op zijn
beurt zorgt voor een continue
stroom tussen de toiletpot en
het riool. De grote zuigkracht,
die daarbij ontstaat, voorkomt
verstoppingen, belooft de fabri-
kant. Producenten van sanitair
brengen ook combinatiesets
(wastafel + toilet) op de markt.
Het water verdwijnt na het han-
den wassen in het reservoir van
het toilet. Een prachtig voor-
beeld van hergebruik van water.
Er zijn zelfs hele tanksystemen
te koop om water uit de keuken,
douche en wasmachine op te
vangen, te reinigen en te herge-
bruiken. Bijvoorbeeld voor het
toilet.
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1. aanvoer regenwater gemiddeld 219 liter per dag

2. toiletspoeling 33,7 liter per dag

3. wasmachine 55,6 liter per wasbeurt

4. overige toepassingen zoals

4. tuin sproeien, auto wassen

5. controle eenheid voor aansturing pomp

gefilterd regenwater

aanvoer regenwater

afvoer naar riool
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Meer over water op: http://
youtu.be/xUf6GQXSsBs

http://youtu.be/xUf6GQXSsBs

