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Het gebruik van regenwater

WAT IS REGENWATERGEBRUIK 
Regenwatergebruik is het opvangen en gebruiken van regenwater. Regenwater 
is een goed alternatief voor duur drinkwater bij toepassingen waar geen dure 
drinkwaterkwaliteit noodzakelijk is. 

Regenwater kan gebruikt worden voor toiletspoeling, tuinberegening, 
wasmachine, het wassen van de auto, sprinklersystemen en alle andere 
toepassingen waar drinkwater niet wordt gedronken.

WAAROM EN WAARVOOR REGENWATER TOEPASSEN?
Er zijn vele redenen om regenwater in plaats van drinkwater 
te gebruiken;

HOE ONTWERPT MEN EEN OPTIMAAL REGENWATERSYSTEEM?
Het ontwerpen van een regenwatersysteem is een gecompliceerde en technische klus waar men 
het beste een specialist voor kan inschakelen. Een deskundige zal rekening houden met de diverse 
factoren die van belang zijn voor een optimaal regenwatersysteem met een hoog rendement;

- De hoeveelheid en intensiteit van de neerslag;
- De oppervlakte, type en materiaal van het dak;
- De toepassingen waarbij het regenwater gebruikt zal gaan worden;
- De lengte van de zuig- en persleidingen;
- Eventuele toekomstige uitbreidingen;
- Het rendement van het filter;
- De inhoud van de regenwatertank;

Dit zijn aspecten die een grote rol spelen in het ontwerp van een regenwatersysteem.Vraag daarom 
altijd eerst advies bij een deskundige voor het ontwerp van een regenwatersysteem.

43% Drinkwater Regenwater 57%

HOE GARANDEER JE EEN VEILIG REGENWATERSYSTEEM? 
Regenwatersystemen dienen te voldoen aan strenge technische eisen die 
voorkomen dat drinkwater in contact kan komen met regenwater. Deze eisen 
zijn vastgelegd in technische voorschriften en publicaties zoals de EN1717, de 
code van de goede praktijk en de ISSO 70.1 

Om zeker te zijn dat u een regenwatersysteem aanschaft dat veilig is en 
voldoet aan alle technische normen kunt u het beste een regenwatersysteem 
kiezen dat gecertificeerd is door Belgaqua en KIWA. Dat voorkomt problemen 
met het drinkwaterberdrijf.

CONCLUSIE 
Een goed regenwatersysteem is gebouwd conform de technische voorschriften van de EN1717 en 
voorzien van Belgaqua en KIWA certificaat. 

Het ontwerp dient gemaakt te zijn door een deskundige die rekening gehouden heeft met 
uw specifieke situatie zodat een veilige werking, hoog rendement en goede betrouwbaarheid 
gegarandeerd zijn.

KIES VOOR KWALITEIT, KIES VOOR EEN KIWA- EN BELGAQUA GECERTIFICEERD SYSTEEM

- stijgende waterkosten
- duurzaam waterbeheer
- buffering van regenwater 

op het perceel 

- milieuvriendelijk
- onafhankelijkheid
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HOE WERKT HET REGENWATER-WARMTESYSTEEMSYSTEEM
1. We verzamelen thermische energie door collectoren te plaatsen onder de PV panelen
2. Deze energie wordt direct gebruikt voor het maken van warm water en verwarming met een 

warmtepomp
3. Daarnaast wordt deze energie gebruikt voor het “voeden” van de warmteput
4. Als er te weinig energie van het dak beschikbaar is, kan de warmtepomp energie onttrekken aan de 

warmteput.
5. In de regenwaterput blijft altijd een deel van het volume beschikbaar dat als accu fungeert voor de 

warmtepomp.
6. Deze “accu” wordt continue langzaam opgeladen door de temperatuur van de bodem.
7. De rest van het volume in de regenwaterput wordt gebruikt voor wc-spoeling, wasmachine en 

tuinberegening.

Regenwater-Warmte systeem

VOORDELEN 
• van het Regenwater-Warmte systeem. 
• Duurzame vervanging van aardgas en drinkwater. 
• Comfortabele warmte en zacht water, het hele jaar door. 
• Zelfvoorzienend in warmte en water. 
• Effectief gebruik van dakoppervlak en afkoppeling hemelwater. 
• Geen bron-vergunning melding nodig. 
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Het regenwatersysteem bestaat uit een regenwaterput 
met ingebouwd filter, een systeembesturing en een 
pomp. Het gefilterde regenwater wordt gebruikt 
voor wc-spoeling, wasmachine en tuin. Zo wordt er 
ruim 50% drinkwater bespaart.

LENTE
In het voorjaar vangen we warmte op met de thermische collectoren. Deze 
warmte wordt gebruikt door de warmtepomp voor het maken van warm 
tapwater en voor het verwarmen van het huis. Als de temperatuur van het 
water in de warmteput nog onder de 15 oC is, dan gebruiken we de warmte 
ook om de bufferzak te verwarmen. Dit is onze ‘warmte-voorraad’ voor als er 
te weinig warmte beschikbaar is in de buitenlucht.

ZOMER
In de zomermaanden ‘vangen’ we warmte met de thermische collectoren 
die achter het zonnepaneel zijn geplaatst. Deze warmte gebruikt 
de warmtepomp om warm tapwater te maken voor het 
douchen. Deze warmte is dag en nacht aanwezig, 
afhankelijk van de buitentemperatuur. Als de zon 
schijnt is er meer warmte die we kunnen vangen, 
dan wanneer het nacht is. Maar ook in de nacht 
kunnen we warmte vangen.

Principe Regenwatersysteem

Energie 
forever
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Het warmtesysteem bestaat uit een warmteput 
(regenwaterput met ingebouwde warmtewisselaar), 
warmtepomp en PVT Zonnepanelen. Met dit 

systeem maken we op een duurzame wijze warm 
water voor tapwater en voor verwarming. In de zomer 

zorgt dit systeem ook voor koeling van de woning. 

HERFST
In het najaar vangen we de warmte die nodig is voor het maken van warm 
tapwater en het verwarmen van de woning met de thermische collectoren. 
De warmteput is na de zomer periode op een maximale temperatuur van 
24 oC. Maar als de temperatuur in de warmteput lager wordt doordat we 
energie eruit halen, dan proberen we de warmteput weer zo snel mogelijk 
te vullen met warmte. Bovendien gebeurt dat ook door de grond zelf.

WINTER 
In de winter maken we gebruik van zowel het dak als van de warmteput voor het maken 
van warm tapwater en het verwarmen van de woning. Als de zon schijnt, is er veel 
warmte beschikbaar, maar als er een donkere en koude periode is, dan gebruiken we de 
energie in de warmteput. Door gebruik te maken van de kristallisatie eigenschap van 
water, beschikken we over veel energie. De hoeveel energie die vrijkomt bij de overgang 
van water naar ijs in de warmteput, is gelijk aan de hoeveel energie van vrijkomt bij het 
afkoelen van 80 oC naar 0 oC. Zodra er warmte vrijkomt op het dak wordt deze gebruikt 
voor de warmtepomp, als er warmte over is, dan stoppen we deze weer in de warmteput.

Principe Warmtesysteem

Water 
forever
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SYSTEEM 1. WARMTEPUT

Dit systeem bestaat uit één regenwaterput met ingebouwd filter en warmtewisselaar. De tank 
blijft altijd 100% gevuld met water, dus raakt nooit leeg, zodat dit volume als een buffer en bron 
functioneert voor de warmtepomp.

SYSTEEM 2. COMBINATIE REGENWATER GEBRUIK- EN WARMTEPUT

Dit systeem bestaat uit één regenwaterput met ingebouwd filter en warmtewisselaar. De bovenste laag 
gefilterd regenwater kan gebruikt worden voor toiletspoeling, wasmachine en tuin. De tank blijft altijd 
gedeeltelijk gevuld met water zodat dit volume als een buffer en bron functioneert voor de warmtepomp.

Verschillende Regenwater - Warmte systemen 
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SYSTEEM 3. COMBINATIE REGENWATERBERGING- EN WARMTEPUT

Dit systeem bestaat uit één regenwaterput met ingebouwd filter, warmtewisselaar en retentieslang. 
De onderste laag in de regenwaterput blijft altijd gevuld met water zodat dit volume als een buffer en 
bron functioneert voor de warmtepomp. De bovenste laag in de regenwaterput is tijdelijk aanwezig en 
wordt, na een regenbui, vertraagd en gedoseerd afgevoerd via de retentieslang. Middels de IRM-Cloud 
systemen kan deze afvoer “intelligent” aangestuurd worden op basis van buienradar en koppeling van 
verwachte warmtevraag. Zo voorziet dit systeem in zowel warmtebron als tijdelijke waterberging.

SYSTEEM 4. REGENWATERPUT MET LOSSE WARMTEPUT

Dit systeem bestaat uit een regenwaterput met ingebouwd filter waarmee het gefilterde regenwater 
gebruikt kan worden voor toiletspoeling, wasmachine en tuin. De overloop van deze regenwaterput 
loopt over in een warmteput die voorzien is van een ingebouwde warmtewisselaar. Deze put is continue 
gevuld met water dat als een buffer en bron functioneert voor de warmtepomp.



GEP heeft een breed en 
hoogwaardig assortiment 

waarmee voor ieder project 
een passend watersysteem 
samengesteld kan worden

Wij helpen u graag verder.

GEP biedt een brede waaier aan klimaatadaptieve oplossingen voor het 
hergebruik van water. Bovendien gaat GEP verder waar anderen stoppen: we 
werken voortdurend aan nieuwe producten en systemen om een innovatief 
antwoord te bieden op de ecologische behoeftes van vandaag en morgen. 

BELGIË  17   Jaar

 
NEDERLAND   21   Jaar  

DUITSLAND  05   Jaar 

GEP Watermanagement
De afgelopen 20 jaar ontwikkelde GEP Regenwater zich tot een 
vooraanstaande leverancier van regenwatersystemen. Onze ontwerpen en 
producten bieden totaaloplossingen voor milieuverantwoord decentraal 
watermanagement. Met vestigingen in Belgie, Duitsland en Nederland 
hebben we de optimale mix gevonden van kennisoverdracht, product- en 
marktoptimalisatie. 

Onze activiteiten en producten.

Drinkwater  

Afvalwater   

Regenwater   

Grijswater   

Afkoppelen & infiltratie  

Breaktanks   

Prijslijst

Missie van GEP
De ambitie van GEP is het ontwikkelen en leveren van systemen voor 
decentraal milieuverantwoord watermanagement. Hiermee willen 
wij de kwaliteit van het water verbeteren, het water hergebruiken en 
overstromingen voorkomen. Met en voor onze klanten wil GEP een 
duurzaam, veilig en brongericht watersysteem leveren waar prijs, milieu en 
besparing elkaar perfect in evenwicht houden. Zo wil GEP de afkoppeling 
en het gebruik van regenwater bereikbaar maken voor iedereen. 

www.regenwater.com/rekenmodule

‘‘Rethinking water for the future’’

Ontdek het regenwater rekenmodule
Bereken uw regenwatersysteem snel online

GEP Watermanagement cvba
+32 (0)56 299701
Stedestraat 51, 8530 Harelbeke
www.regenwater.be

GEP Water BV
+31 (0) 183 61 05 20
Kolk 52,  4241 TJ Arkel 
www.regenwater.nl

GEP Wassermanagement GmbH 
+49 (0) 2243 9003 180
Spinnerweg 51-54, 53783 Eitorf
www.gep-regenwasser.de

Phillipe Courcelle
- Adviseur bij GEP -


