
Wat kan een regenwatersysteem 
betekenen voor jou 
en wat draagt het bij aan een duurzame
wereld voor de volgende generaties.

Bespaar meer dan 
de helft van je water 
zonder korter te 
douchen - in 1 dag 
geregeld.
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Jaarlijks begint op 1 april in ons land het droogteseizoen. Rond die tijd 

stijgen de watertemperaturen en gaan bomen en planten weer sneller 

groeien. De vraag naar water en daarmee de kans op watertekorten 

neemt dan toe. Er is een watertekort als er minder water is dan nodig. 

Bijvoorbeeld als er in Nederland weinig regen valt en er ook weinig water 

via de Rijn en Maas ons land binnenkomt. Ook buiten het droogteseizoen 

(oktober tot maart) kan er sprake zijn van waterschaarste, maar die kans is 

minder groot.

Door het regenwater wat er valt op te vangen wordt het gebruik van het 

water beter verspreid en heb je met langere droge periodes water op 

voorraad om te blijven gebruiken.

Met een regenwatersysteem 
kun je 50% van uw drinkwater besparen.

Berekeningen tonen aan dat huishoudens met een regenwatersysteem tot 

vijftig procent minder leidingwater gebruiken. In België is een systeem voor 

recuperatie van regenwater in de meeste gevallen al verplicht bij nieuw-

bouw. In Nederland nog niet, maar er zijn wel veel burgers die vrijwillig een 

duurzaam opvangsysteem in huis aanleggen. Ook zijn er gemeenten die 

regenwatersystemen stimuleren.

Hoe helpt een regenwatersysteem 
de wereld duurzamer maken? 1.

Droogteseizoen in Nederland



In 2019 produceerden alle Nederlandse drinkwaterbedrijven bij elkaar zo’n 

1,2 miljard kubieke meter drinkwater, oftewel 1200 miljard liter. Vitens, 

Brabant Water en Evides namen met respectievelijk 366-, 192- en 170 

miljard liter het grootste deel van deze productie voor hun rekening. 

Huishoudens en zakelijke klanten zijn de voornaamste kopers van dit 

drinkwater.

300 miljard liter water is gelijk aan 120.000 olympische zwembaden

of 67.000.000 JustNimbus waterzakken. 

“ Energie en water zijn zo 
goedkoop omdat we dit op een 
zeer verwoestende manier uit 
de natuur onttrekken.
Daar moeten intelligente
systemen tegen concurreren ”

Jaarlijks spoelen we in 
Nederland 300 miljard liter! 
schoon drinkwater door het 
toilet. Dat kan anders!

Totale productie: 
zo’n 1,2 miljard kubieke meter 1.2



Hoeveel drinkwater 
gebruiken we op een dag?

119 liter per dag per persoon

Als we meer inzoomen op het gebruik, zien we dat de gemiddelde Neder-

lander per dag 119 liter water verbruikt. Verdeeld naar toepassing is dat:

50 liter onder de douche

35 liter bij het doorspoelen van het toilet

15 liter voor het wassen van kleding

19 overige liter voor bijvoorbeeld koken, afwassen en natuurlijk het drinken 

van kraanwater, koffie en thee

Bovenstaand is een overzicht van het dagelijkse waterverbruik. Hierin is het 

verbruik van de tuin buiten beschouwing gelaten. Met het spoelen van de 

toiletten, het gebruik van de wasmachine en het sproeien van de tuin kan 

er 50% van het drinkwaterverbruik bespaart worden.

1.3
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De voordelen van 
regenwater hergebruiken1.4

Het gebruik van regenwater 

geeft ook nog een aantal mooie 

voordelen!

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 

“ Anders dan bij 
consumerende of 
luxe producten 
gaat het bij duur-
zame producten 
altijd over ROI.
Leg dat je kind 
maar eens uit…. ”



1.5 Ontlasten van riolen
In de huidige praktijk loost men hemelwater nog vaak via een gemengd 

stelsel. Meestal samen met het huishoudelijk afvalwater. Dit is niet handig. 

Hemelwater is namelijk zo schoon dat afvoeren via het vuilwaterriool een 

negatieve invloed heeft op de "goede werking van het waterzuivering 

technische werk". De RWZI gaat er minder goed door werken. Praktisch 

uitgelegd betekent dit dat hemelwater dat via een zuiverings-technisch 

werk in het oppervlaktewater terecht komt, vaak minder schoon is dan 

voor dat het in het vuilwaterriool terecht kwam.

Hemelwater komt vaak in onverwachte en grote hoeveelheden vrij. Als 

men dit samen met huishoudelijk afvalwater afvoert, is een relatief groter 

rioolsysteem nodig. Bij hevige regen kan het vuilwaterriool overlopen: een 

overstort. Door een overstort komt afvalwater uit dit vuilwaterriool 

ongezuiverd in het oppervlakte water terecht.

Technische aanpassingen in het vuilwaterriool of de RWZI kunnen deze 

verontreinigingen verminderen. De kosten voor de zuivering nemen in dat 

geval toe. Doordat jij het regenwater niet in het riool laat stromen ontlast 

je het riool en heeft de rioolzuivering minder energie nodig om te water te 

zuiveren.

Klant zegt: 
“ Water wat gratis op je dak valt 
voeren we nu zo snel mogelijk af 
terwijl we aan de andere kant 
voor  water betalen om ons toilet 
te spoelen, dat is toch gek?! “



2. Hoeveel gratis regenwater 
kan een mens opvangen?
Eens mens kan misschien niet zo veel opvangen maar de waterzak kan 

4.500 liter opvangen, dit werkt als volgt. Het dak van de woning vangt het 

regenwater op wat via de regenpijp van het dak af komt en slaat dit water 

op in een buffer. Bij het JustNimbus systeem is dit een waterzak die bij 

voorkeur in de kruipruimte geplaatst wordt. Voordat het water opgeslagen 

wordt in de zak in gaat het door een filter die het geschikt maakt voor de 

wasmachine, toilet en tuin. Op de waterzak is een pomp aangesloten die 

het water pompt naar de aangesloten installaties. Dit kan een wasmachi-

ne, toilet en een buitenkraan zijn.

Per m2 dak (horizontaal gemeten) kunt u 
jaarlijks zo’n 800 - 900 liter opvangen. 
Dit betekend dat je met een woning van 
50m2 ongeveer 40.000 - 45.000 liter 
water opvangt.

Met hetzelfde getal wordt het riool ontlast en wordt drinkwater bespaart. 

Dit zijn dus 2 vliegen in 1 klap.



.....krijg je bij een JustNimbus systeem meer dan alleen een goed en mooi 

systeem om regenwater op te vangen. Naast het feit dat je kostbaar 

drinkwater bespaart en de riolering ontlast zorgen wij ervoor dat er een 

optimale ervaring bereikt wordt doordat jij regenwater gebruikt!

Bij aanschaf van elk systeem steunen wij Justdiggit met ‘Cooling down 
the planet’ door middel een donatie. Hiermee wordt per systeem jaarlijks 
nog eens 163.000 liter regenwater opgevangen en 32 bomen herplant. 

De gebruikers van regenwater worden bij JustNimbus ‘the 
Rainnovators’ genoemd. 

Iedereen die gebruik maakt van regenwater doet dit op zijn eigen manier 
en om zijn eigen goede reden. Wij willen het mogelijk maken om deze 
ervaringen te delen zodat goeie tips doorgegeven kunnen worden. 

Ook zijn wij in contact met een enthousiaste, originele bierbrouwer die 
dmv een JustNimbus systeem samen met ons een bier van regenwater 
gaat brouwen. Zo willen we enthousiaste klanten en goede reden geven 
om het met goed gezelschap over regenwater te hebben;)

Met JustNimbus heeft u de mogelijkheid om de data van uw regenwater 
realtime te bekijken en tot een jaar terug te kijken. Zo kunt u het systeem 
optimaal gebruiken en weet u precies wat het doet!

JustNimbus pakt het groot aan en wil samen met alle Rainnovators 
ervoor zorgen dat het gebruik van regenwater de normaalste zaak van 
de wereld wordt en er in de toekomst geen woning meer opgeleverd 
wordt die geen gebruik maakt vanregenwater.

Naast het feit dat je de wereld 
een stukje beter maakt voor 
de volgende generatie...

3.



4. Hoe weet ik of een regenwater-
systeem ook bij mij thuis 
geïnstalleerd kan worden?
Om een regenwatersysteem te kunnen plaatsen zijn er uiteraard een 

aantal technische specificaties die aanwezig moeten zijn.

de kruipruimte moet ongeveer 50cm hoog zijn, droog en goed bereikbaar 

zijn om de waterzak en pomp in te kunnen plaatsen.

de installatie heeft een 2 stroompunten nodig waar een normale stekker in 

kan. Dit kan bijvoorbeeld in de meterkast die vanuit de kruipruimte bereik-

baar is. U kunt ook een verdeelblok ter beschikking stellen zodat eenvoudig 

het aantal stopcontacten in de meterkast vermeerderd wordt.

Om aan te kunnen sluiten op de installaties zoals het toilet de wasmachine 

of de buitenkraan moeten de waterleidingen daarvan bereikbaar zijn om 

het regenwater op aan te kunnen sluiten, zonder dat ze na dat punt nog 

afgetakt zijn naar een ander tappunt zoals een douche, bad, keuken, 

wastafel oid. Er kan natuurlijk ook een nieuwe leiding aangelegd worden 

vanaf de pomp.

De regenpijp moet bereikbaar zijn zodat 

daar een filter op geplaatst kan worden. 

Vanaf de regenpijp moet een toevoer naar 

de kruipruimte gelegd worden. De 

regenpijp en de kruipruimte van de 

waterzak moeten bij voorkeur bij elkaar 

zitten.

Voor het bijvullen van het systeem is een 

drinkwaterleiding nodig. Deze kan in een 

bestaande situatie gelegd worden vanaf 

een afgekoppelde installatie zoals een 

wasmachine of toilet. In een nieuwbouw 

moet er een aansluiting gemaakt worden 

in bijvoorbeeld de meterkast of de 

kruipruimte. 



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


