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Klimaatverandering, 
wat betekent dat voor ons?

We horen steeds vaker dat iedereen in Nederland tegenwoordig de 

gevolgen van klimaatverandering ervaart. Extremen komen steeds vaker 

voor. Zomers extreme hitte en lange droge periodes en door het jaar heen 

hevige wind, maar vooral de zware regenbuien.

Jaarlijks overstromen er in Nederland meer dan 200.000 woningen en 

gebouwen door de zware regenbuien. Tegelijkertijd hebben een miljoen 

woningen door uitdroging van de bodem last van verzakte funderingen. 

We kunnen dus wel stellen dat we uit balans zijn. Misschien klinkt dit nog 

wat ver weg, maar iedereen heeft in de afgelopen jaren de termen 

“sproeischaamte” of “droogte-alarm” gehoord. Boeren kunnen in droge 

periodes hun gewassen niet bewateren. Particulieren worden in droge 

periodes opgeroepen om de tuin niet te sproeien of zwembaden te vullen. 

Experts geven al langere tijd aan dat drinkwater steeds schaarser wordt 

door de grote hoeveelheden die we gebruiken en de uitdroging van de 

bodem. Staan we wel eens stil bij het feit hoe groot de luxe is dat we als 

een van de weinige landen op de wereld hoge kwaliteit drinkwater uit de 

kraan kunnen drinken? Tegelijkertijd spoelen we  in Nederland jaarlijks  300 

miljard liter van dit kostbare drinkwater gewoon door het toilet om onze 

drollen weg te spoelen. Dat moet toch anders?

JustNimbus wil bewustwording creëren voor het gebruik van regenwater. 

Het is immers absurd dat we schoon drinkwater gebruiken voor het 

besproeien van de tuin, toilet en wasmachine terwijl ons milieu onder druk 

staat en drinkwater niet onuitputtelijk is. 



Toenemende droogte, 
wat betekent dit voor 
huiseigenaren?
1 miljoen huizen dreigen te verzakken, maar de verzekeraar betaalt niks uit! 

Huizen verzakken sneller door droogte, schade loopt in de tientallen 

miljarden.. Door de toenemend droge zomers daalt de bodem in verschil-

lende delen van het land veel sneller dan gedacht. Hierdoor komen huizen, 

leidingen, wegen en andere infrastructuur in gevaar.

Uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat de bodem in de afgelopen jaren 

sneller verzakte dan voorheen. In sommige delen van Nederland verzakken 

huizen wel 7 tot 10 cm per jaar. Door de droogte van afgelopen zomers 

nemen de verzakkingen toe. Veel huizen zijn gebouwd op houten palen. 

Doordat die door het dalende grondwater droog komen te staan, komt er 

zuurstof bij, waardoor de palen gaan rotten. Met name in huizen van voor 

1970 is dit een probleem. 

Maar we leven toch 
in een waterland? 
Hoewel er op jaarbasis nog altijd veel neerslag valt, is deze ongelijkmatig 

over het jaar verdeeld. Daardoor ontstaan problemen. Er is steeds minder 

water voor de drinkwatervoorziening. En met wat minder douchen alleen 

komen we er niet. Dus is het zinvol om waar mogelijk andere opties te 

gebruiken.

Regenwater is zo’n alternatief. Het kan worden ingezet om de tuin te 

sproeien, de auto te wassen, maar ook om de toiletten door te spoelen en 

voor de wasmachine. Daarvoor is wel een goed functionerend regen-

watersysteem nodig. 

De oplossing is zo simpel
en komt gewoon uit de
lucht vallen…Gebruik
 regenwater!



Helpen regenwater 
te winnen voor de toekomst?
Het lijkt een tegenstelling: regenwater opvangen als oplossing voor 

neerslagtekort. Maar dat is het niet. Er zal in Nederland regen blijven 

vallen. De kunst is om dat water niet ongebruikt weg te laten lopen in het 

riool, zoals nu.

Landbouw en natuur zijn extra kwetsbaar, omdat de laatste vijf jaar ook 

droger en warmer waren dan de voorgaande jaren. Het probleem staat 

niet op zichzelf. Klimatologen zien het als een teken van de klimaatveran-

dering. Regenwateropvang kan de druk op onze watervoorziening 

aanzienlijk verminderen, en ons beter wapenen voor de toekomst.

Waarom
is water besparen 
zo belangrijk?

Het is de bron van ons leven. Niet alleen van de mens, maar van al het 

leven op onze planeet. In het Westen, maar ook in andere rijke landen 

elders, verspillen we water alsof het gratis en onuitputtelijk is. Dat is 

doodzonde. Droogte wordt een serieus probleem voor grote delen van de 

wereld. Het reinigen van water, zodat we schoon drinkwater uit onze kraan 

krijgen, kost ook almaar meer moeite en geld. 



Ernstige overlast bij buien
 Bluelabel heeft voor het stedelijk gebied in alle gemeenten in Nederland 

berekend wat de impact is van een extreme bui: er valt dan 93 mm regen 

in 70 minuten. Door zo'n bui kunnen op verschillende plekken (diepe) 

waterplassen ontstaan.

In totaal zijn bijna acht miljoen woningen en gebouwen gelabeld. Ook 

wegen zijn in beeld gebracht, zodat te zien is of ze nog begaanbaar zijn 

tijdens een flinke hoosbui.

Eventueel nog ruimte
voor een extra streamer
in een paar regels
over regenwater 

Het waterbedrijf presenteert hiervoor de rekening en die gaat niet omlaag. 

Wees daar maar zeker van. Er wordt geschat dat de tarieven voor burgers 

en bedrijven de komende jaren met minstens 20% omhoog moeten om de 

kwaliteit van het water op peil te houden.

Kortom, water besparen is goed voor de portemonnee, draagt bij aan 

duurzaamheid en de toekomst van de planeet, en past bij een duurzame 

leefstijl. Iedereen kan meehelpen met waterbesparing. .

Percentage huizen
met kans op wateroverlast
bij hevige regen



De voordelen van
regenwater hergebruiken

Besparing van kostbaar drinkwater

Zacht water, zonder kalk

Machines en apparaten gaan door het kalkvrij water langer mee

Minder wasmiddel nodig, goed voor de portemonnee en het milieu 

Perfect voor de plantjes en de tuin

Ontlasting van het riool

Minder milieubelasting (74% minder CO2-uitstoot)

Duurzame keus 

Waarom
is water besparen 
zo belangrijk?

“ Vandaag hebben 
we morgen in handen. “ 

-  Helga van Leur  -



Wil je meer weten 
over de mogelijkheden
om regenwater op te vangen
en drinkwater te besparen? 
Neem dan nu contact met mij
op en ik loop je er graag doorheen.

info@justnimbus.com 

Tel: 06 14 96 97 32

www.justnimbus.com

Iwan Fransen


