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Consumenten:

• Is het niet jammer dat we dat goede

drinkwater overal voor gebruiken?

• Is het niet beter voor het milieu als we 

zelf drinkwater maken, bv. van 

regenwater?

• In België vangen ze regenwater op voor

gebruik in huis. Waarom hier niet?

Vragen van consumenten
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• Gezonder, zo uit de natuur.

• Niet verontreinigd, heel schoon

• Veel zachter water, beter voor 

wasmachine en milieu

• Volop gratis verkrijgbaar

• Zelf zuiveren drinkwater kan prima

Ideeën over gebruik regenwater
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1. Mag je zelf drinkwater maken?

2. Is regenwater echt zo schoon?

3. Moet/kun je regenwater zelf zuiveren?

4. Hebben we voldoende regenwater beschikbaar?

5. Welke andere lokale bronnen kun je gebruiken?

6. Zijn er risico’s aan zelf drinkwater maken?

7. Regenwateropvang in Vlaanderen

8. Hoeveel kost het om decentraal drinkwater te maken?

9. Is het beter voor het milieu om zelf drinkwater te maken?

10. Decentrale drinkwaterproductie: goed idee?

Te stellen vragen
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Nederlandse wetgeving:

• Ja, als je wil mag je best zelf uit de 

sloot drinken

• Drinkwater leveren mogen alleen de 

drinkwaterbedrijven, dus niet aan je 

gasten geven

Huishoudwater:

• Alleen van dak of grondwater

• Alleen voor toiletspoeling

Mag je zelf drinkwater maken?
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Uitwassen:

• proces vindt plaats onder een wolk

• gassen en grotere deeltjes worden 

ingevangen

• samenstelling regenwater verandert 

tijdens bui

>90% atmosferische verontreinigingen wordt 

via neerslag uitgespoeld. 

Uitregenen:

• proces vindt plaats in een wolk

• gassen en aerosolen opgenomen tijdens 

vorming condensatiekernen

• gassen en niet-geactiveerde deeltjes 

opgenomen, chemische reacties

• vaak recycling van condensatiekernen: 

verspreiding over grote afstand

Is regenwater echt schoon?
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• Regenwater bevat ionen als : SO4
2-, NO3

-, HCO3
-, Cl-, PO4

3-, H+, 

Ca2+, K+, Na+, Mg2+, NH4
+, enz.

• Ionenbalans klopt meestal niet: aanwezigheid kleine organische 

zuren

• Meestal pH <7; lijkt de laatste jaren te dalen

• Herkomst stoffen: natuurlijke oorzaken  en van menselijke 

activiteiten

• Invloed van topografie, klimaat, seizoenen, industrie, verkeer, 

landbouw, enz.

Meeste concentraties < drinkwaternorm, behalve vaak voor Al en Fe.

Is regenwater echt schoon?
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• Organische verontreinigingen worden 

zelden gemeten: weinig data bekend

• Pesticiden (endrin aldehyde, 

methoxychloor, endosulfan beta, p,p’-

DDT, glyfosaat, AMPA, Diuron, 

Mecoprop, dinitrofenol, benzylalcohol, 

triazines, acetamide, fenoxyzuren), 

PAHs (naftaleen, fluorantheen, 

benzopyreen);

Europa ca. 2,60 mg C/L

Is regenwater echt schoon?

Bron: Iavorivska et al., 2016
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Invloed oppervlak

• Hoeveel “vuil” houdt een dak vast (afhankelijk van materiaal, 

hellingshoek, frequentie buien, omgeving)?

• Oplossen van dakmateriaal in water (CaCO3, metalen)

• Verontreinigingen van wegen en parkeerplaatsen

• Microbiologische verontreinigingen

Is regenwater echt schoon?
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Is regenwater echt schoon?
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Om te drinken zeker!

Kleinschalige commerciële zuiveringssytemen

Risico:

• Heel lastig te zien of zuivering nog goed 

werkt

• Regelmatig onderhoud nodig

• Analyses zijn heel erg duur

• Water is al geconsumeerd voordat 

analyseresultaten beschikbaar zijn

Moet/kun je regenwater zelf zuiveren?
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Hebben we voldoende regenwater beschikbaar?

• Een deel van het water gaat verloren 

(verdamping, lekkage, verspilling)

• Run-off coëfficiënt (RC) gemiddeld 0,8

• First flush: eerste water is ernstiger 

vervuild

Gikas et al. (2012)
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Hebben we voldoende regenwater beschikbaar?

Onderdeel
Liter per persoon 

per dag
Aantal m3 per 

persoon per jaar

Aantal m3 per 
huishouden (2,2 pers.) 

per jaar
Douche 49,2 18,0 39,6
Bad 1,9 0,7 1,5
Wastafel 5,2 1,9 4,2
Toiletspoeling 34,6 12,6 27,7
Kleding wassen (hand en 
machine)

15,4 5,6 12,3

Afwassen (hand en machine) 6,0 2,2 4,8
Voedselbereiding 1,2 0,4 0,9
Koffie, thee, water drinken 1,3 0,5 1,1
Overige 4,5 1,6 3,5
TOTAAL 119,2 43,5 95,7

Vewin, Kerngegevens drinkwater 2019
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Referentie: 2016

Hebben we voldoende regenwater beschikbaar?

Jaar Neerslag (mm)

1920 611

1960 939

2000 955

2010 878

2012 946

2016 845

2017 938

2018 679

2019 872
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Hoeveel kunnen we opvangen?

Hebben we voldoende regenwater beschikbaar?
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• Onvoldoende regenwater in stedelijk 

gebied

• Kan wel in landelijk gebied

Bezuinigen op waterverbruik

60 m2, RC = 0,8: 23,5 m3/jaar

60 m2, RC = 0,9: 29,3 m3/jaar

60 m2, RC = 1,0: 51,4 m3/jaar

Nodig: 96 m3/jaar

Huishouden

• Normaal circa 30 % van totaalverbruik

• Maximaal 54 % van totaalverbruik

Hebben we voldoende regenwater beschikbaar?
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• Ondergrondse opslag heeft die 

nadelen niet, plus voordeel van 

zuivering door bodemfiltratie

• Ondergrondse opslag niet overal 

mogelijk

Capaciteit

1. 6 weken droogte overbruggen

2. Back-up nodig

• Voorkomen overlast door piekbuien

• Grote opslag voor ongezuiverd water 

(capaciteit minstens 2 piekbuien). 

• Open opslag: vijver staat groot deel 

jaar bijna leeg, en groot ruimtebeslag

• Dichte opslag: grote 

zuiveringscapaciteit, en opslag voor 

gezuiverd water nodig.

.

Hebben we voldoende regenwater beschikbaar?
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Back-up via leidingnet:

* dezelfde piekcapaciteit nodig

* dezelfde dimensionering

* dezelfde investeringskosten, maar minder afname drinkwater

* langere verblijftijden, mogelijk kwaliteitsverlies

Andere lokale bronnen?
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• Brak (en zout) grondwater

• Water uit H2 in industrie

• Neerslag

• RWZI- of IAZI-effluent

• Luchtvochtigheid

• Restwater voedingsindustrie

• Zeewater

• Uitslagwater (ontwatering polders, 

mijnbouw, bouwprojecten)

Vereisten:

• Voldoende beschikbaar over de tijd

• Technisch en economisch winbaar

• Voldoende kwaliteit 

Andere lokale bronnen?

Wat zijn toekomstige ontwikkelingen:
Scenario’s
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Andere lokale bronnen?

Vraag van WML:

• In bepaalde delen van Limburg kan niet 

centraal drinkwater geleverd worden 

vanuit pompstation van WML

• Hier wordt water ingekocht vanuit 

Duitsland.

• Zijn er mogelijkheden om lokaal 

drinkwater te produceren?
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Rothenbach en Meinweg:

• Rode Beek

• Regenwater

• Grondwater

• Duits drinkwater

Munstergeleen:

• Geleenbeek

• Regenwater

• Grondwater

Andere lokale bronnen?
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Veiligheid:

• Dure analyses

• Verantwoordelijkheid werking 

zuivering?

• Back-up voor regenwater nodig

• Kruisbesmetting voorkomen?

Aandachtspunten:

• Robuuste zuivering nodig

• Is er altijd voldoende debiet in de Rode 

Beek?

• Grondwater: kwetsbare bron

• Hoog ijzergehalte, groot risico op 

putverstopping

• Nitraat

• Regenwater voor huishoudwater; is dit 

voldoende?

Andere lokale bronnen?
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• Centraal geleverd drinkwater wordt heel streng gecontroleerd 

(Drinkwaterbesluit)

• Analyses zijn duur, zeker voor kleine volumes

• Analyses kosten tijd

• Chemische en microbiologische analyses

Niet haalbaar voor particulier

Risico’s van zelf drinkwater maken
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Vlaanderen:

• Regenwateropslag verplicht bij grote verbouwingen en 

nieuwbouwprojecten

• Regenwateropslag voor woning minstens 5.000 L, maximaal 

afhankelijk van dakoppervlak (50 L/m2)

• Minstens 1 toiletspoeling aansluiten op regenwatertank; 

wasmachine mag ook

• Tank voorzien van automatische aanvulling met kraanwater

• Gemiddeld dak: 100 m2

• Regelmatig besmettingen in drinkwaternet

Regenwateropvang in Vlaanderen
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Wat kost decentrale drinkwaterzuivering?

Scenario Kosten (€/m3)

Drinkwater op wijkniveau 1,63

Drinkwater op buurtniveau 2,51

Huishoudwater zonder first flush 10,36

Huishoudwater met first flush 19,88
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Casus Totale impact (mPT/m3) Kg CO2/m3

Centrumeiland (groene energie) 13 0,004

Centrumeiland (marktconforme energie) 65 0,044

Buitengebied (groene energie) 28 0,003

Buitengebied (marktconforme energie) 226 0,074

Waternet (groene energie) 38 0,134

Waternet (marktconforme energie) 68 0,335

Is decentrale drinkwaterzuivering beter voor milieu?

Alleen “consumables”
Geen installaties en leidingen

Alles meegenomen levert het geen of nauwelijks milieuwinst op
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1. Het ligt aan de omstandigheden

2. Om overlast te voorkomen piekbuien opvangen

3. Op wijkniveau is het mogelijk haalbaar

4. Geen echte milieuwinst

5. Goede controles nodig vanwege gezondheidsrisico’s

6. Onder verantwoordelijkheid van drinkwaterbedrijf

7. Voor particulieren: NIET DOEN!

Decentrale drinkwaterproductie: goed idee?
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