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Wie herinnert zich niet de beelden van de 

wateroverlast als gevolg van toenemende 

stortbuien,  die met name in 2014, 2016 

en 2019 het Gooi teisterde? Ondergelopen 

huizen, winkels, wegen en tunnels boden 

een ontluisterende aanblik. Vooral Laren had 

het zwaar te verduren. De Brink leek wel een 

binnenmeer – de eendjes zwommen vrolijk 

over de kruising waar normaalgesproken in de 

zomermaanden exclusieve sportwagens de 

show stelen. De schrik zat er na de rampspoed 

in 2014 al goed in en het afkoppelen van 

particuliere daken van het gemeentelijk riool 

vormde de rode draad in de gemeentelijke 

Hemelwaterverordening van 2016. Dat zou, 

volgens het college, een groot deel van de 

overbelasting wegnemen. En zo belandde de 

oplossing van een gemeenschappelijk probleem 

op het bordje van particuliere huiseigenaren. 

Maar dat ‘probleem’ zag bouwkundig ingenieur 

Iwan Fransen al in 2009, lang voordat de 

Gooische straten volstroomden, als een enorme 

Het efficiënt managen van onze waterbehoefte is een van de 
grootste uitdagingen van deze tijd. We spoelen de wc door met 
kostbaar drinkwater, terwijl de Gooische dorpen regelmatig blank 
staan door apocalyptische stortbuien en een afwateringssysteem 
dat hierop niet berekend is. Gelukkig zijn er slimme mensen, die 
met innovatieve ideeën te hulp schieten. Zoals ‘Rainman’ Iwan 
Fransen, voor wie regenwater letterlijk een geschenk uit de hemel is. 
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Iwan Fransen: ‘Regenwater is 
een geschenk uit de hemel’

kans. Hij ontwierp een slim systeem voor de 

opvang en hergebruik van regenwater in de 

eigen woning. Niet zijn primaire vakgebied, 

maar Iwan raakte geïnspireerd door een klant 

die zijn huis maximaal wilde verduurzamen, 

inclusief het watermanagement. ‘Het was voor 

mij nieuwe materie, dus ik heb mij erin verdiept 

en speurde het internet af naar alles wat ik 

erover kon vinden. Dat was niet zoveel en de 

installaties die ik aantrof waren ingewikkeld 

en kostbaar. Mijn systeem moest efficiënt, 

eenvoudig en daardoor ook betrouwbaar en 

goedkoper zijn. Bovendien verzorgen wij met 

ons bedrijf “RegenwaterExpert” zowel het 

systeem als de installatie.’ 

Opslaan, filteren en rondpompen

Iwan legt uit dat het bij een regen-

waterinstallatie voornamelijk om drie dingen 

gaat: het opslaan, filteren en rondpompen van 

water naar de toilet, wasmachine en tuin. Want 

daarvoor kan regenwater primair worden > 
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" "JE MOET DIT PRIMAIR DOEN 
OM GEEN DRINKWATER TE 
VERSPILLEN, UITDROGING 

VAN DE NATUUR TEGEN 
TE GAAN EN HET 

RIOLERINGSSYSTEEM 
TE ONTLASTEN

HET ZOU EEN 
BELANGRIJKE AMBITIE 
MOETEN ZIJN OM ALLE 

NIEUWBOUWWONINGEN 
STANDAARD TE VOORZIEN 
 VAN EEN REGENWATER-

INSTALLATIE

gebruikt. Menselijke consumptie is nog niet aan de orde, 

hoewel ook daaraan volop wordt gewerkt. ‘Bij onze installatie 

maken we gebruik van een waterzak met filter en pomp die in 

de kruipruimte van de woning wordt geplaatst. De regenpijp 

wordt losgekoppeld van het riool – exact wat gemeentes 

momenteel voor ogen staat – en aangesloten op de installatie. 

Het water wordt zeer fijnmazig gefilterd en opgeslagen in de 

zak, die een gemiddelde capaciteit heeft van zo’n 4.500 liter. 

Maar veel meer kan ook. Bij mijn eerste opdracht in 2009 ging 

het om een opslag van 24.000 liter. De pompinstallatie vervoert 

het gefilterde regenwater door de bestaande waterleiding 

naar de toilet(ten), wasmachine en buitenkraan. In sommige 

gevallen moet de bestaande waterleiding worden aangepast 

of uitgebreid, maar ook dat wordt door ons geregeld.’ 

Enorme vlucht

Hoe groot de opslag moet zijn is afhankelijk van de omvang 

en de behoefte van het gezin. Sinds die eerste opdracht 

heeft Iwan zo’n tweehonderd huizen voorzien van een 

regenwaterinstallatie.  Recent reisde hij af naar Luxemburg 

om in de kelder van de Nederlandse ambassade een 

waterzak en een filter- en pompinstallatie aan te leggen met 

een inhoud van maar liefst 65.000 liter. ’Vooral de laatste tijd 

heeft het een enorme vlucht genomen,’ vertelt hij. ‘Corona 

speelt daarin ook een rol. Het virus houdt mensen thuis 

en zet ze aan het denken. Tussen het werk door zoeken zij 

informatie over maatregelen die je kunt nemen om het  huis 

te verbeteren en te verduurzamen. Natuurzuiver regenwater 

stroomt via de daken en de afvoer ongebruikt de riolen in en 

zorgt soms, zoals in 2019 weer het geval was in het Gooi, 

voor enorme wateroverlast. En dat, terwijl het probleem 

zo eenvoudig op te lossen is door het regenwater direct 

op te vangen en in het huishouden te hergebruiken! Met 

een regenwaterinstallatie bespaar je tot wel vijftig procent 

kostbaar drinkwater. Bovendien is  regenwater vrij van kalk 

en mineralen en daardoor zachter en beter voor de was. Het 

systeem heeft alleen maar voordelen.’ Iwan legt uit dat de 

installatie een back-up heeft, zodat je niet ineens zonder water 

zit na een langere periode van droogte. ‘Zelfs na drie weken 

droogte kun je de tuin nog besproeien met regenwater.’ 

Subsidieregeling

Als je denkt hiermee lekker snel een flinke kostenbesparing 

op de waterrekening te kunnen realiseren, dan moet Iwan 

je toch teleurstellen. ‘Drinkwater is kostbaar, maar gek 

genoeg extreem goedkoop,’ legt hij uit. ‘Je moet dit primair 

doen omdat je geen drinkwater wilt verspillen, uitdroging 

van de natuur wilt tegengaan en het rioleringssysteem wilt 

ontlasten. Het heeft alles te maken met duurzaamheid en 

bewustwording. Het zou een belangrijke ambitie moeten zijn 

om alle nieuwbouwwoningen standaard te voorzien van een 

regenwaterinstallatie en nu, met terugwerkende kracht, zoveel 

mogelijk bestaande huizen. Dat is eenvoudig te realiseren en 

de kosten zijn relatief laag. Steeds meer gemeenten hebben 

De voordelen van regenwater:

- Besparing van kostbaar drinkwater

- Zacht water zonder kalk

- Machines en apparaten gaan langer mee

- Minder wasmiddel en geen wasverzachter nodig

- Zachter wasgoed

- Uitermate geschikt om mee schoon te maken

- Laat geen aanslag achter in toiletten en op ramen

- Perfect voor tuin en planten

- Ontlasting van het riool bij zware regenbuien

- Minder milieubelasting (74% minder Co²-uitstoot) 

- Duurzame keuze

Subsidie

Steeds meer Nederlandse gemeenten motiveren huisei-

genaren met een subsidie hun regenpijpen los te koppelen 

van het riool. Informatie hierover vindt u op de website 

van uw gemeente. De gemeente Laren werkt momenteel 

een regeling uit voor mensen die zelf willen afkoppelen. 

Het loont de moeite om uw plannen voor te leggen aan de 

gemeente om te bezien of u voor financiële compensatie 

in aanmerking komt.

een subsidieregeling in het leven geroepen om het proces te 

versnellen. De gedachte dat Nederland een waterland is en 

dat het hier allemaal niet uitmaakt, is volstrekt achterhaald. 

De toenemende droogte is een probleem van iedereen. We 

moeten de wereld een handje helpen.’ 

www.regenwaterexpert.nl


