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Nieuw business model hergebruik regenwater 

 
Samen met de gemeente Vorselaar wordt door Pidpa ter plaatse een project opgestart waar 

hemelwater centraal wordt opgevangen en verdeeld naar een woon-, scholen- en 

kloostergemeenschap. Hiervoor wordt een ondergrondse opvang voorzien van 500 m³. 

 

In het kader van een afkoppelingstraject in aantal straten rond de markt van de gemeente 

Vorselaar en de herinrichting van het centrum van deze gemeente, werd door de gemeente 

aan Pidpa de vraag gesteld om de verschillende opties voor hergebruik van dit water of 

andere mogelijkheden te analyseren: opvang voor hergebruik, infiltratie op eigen terrein, 

bufferen met vertraagde lozing, … Na onderzoek kwam Pidpa dan tot het hierboven 

geformuleerde project. 

 

Dit project past binnen de doelstellingen van de Blue Deal waar oplossingen worden gezocht 

voor droogtes en wateroverlast en waarbij de recuperatie of het hergebruik van water 

centraal staat. 

 

Wat vooral opvalt binnen dit project is het nieuwe business model dat hieruit voortvloeit. 

Door het opnemen van extra investeringen in een afkoppelingstraject kan een model van 

‘water as a service’ worden aangeboden.  

 

Het aanbieden van regenwater in plaats van drinkwater zorgt voor een daling van de 

drinkwaterfactuur en dat voor elke m³ die zo kan doorgeschoven worden. In een 

scholengemeenschap bestaat een groot deel van de drinkwaterfactuur immers uit water dat 

gebruikt wordt voor sanitaire doeleinden. Hiervoor hemelwater gebruiken kan zo dus een 

aanzienlijke besparing opleveren.  

 

Daarenboven is de aanleg van het recuperatiesysteem opgenomen in een rioleringsproject 

en kadert in de herinrichting van het centrum van de gemeente.De verbinding tussen de 

hemelwateropslag en de verbruikers valt ten laste van Pidpa, net als de verdere exploitatie 

en onderhoud. Het hemelwater wordt aangeboden aan een vast tarief met –zoals hierboven 

al aangehaald- een minder verbruik van drinkwater en dus een lagere drinkwaterfactuur.  

Op deze manier moeten de verschillende gemeenschappen, die deelnemen aan dit project, 

niet zelf voorzien in de nodige éénmalige en recurrente budgetten.  Dit levert o.a. voor de 

scholengemeenschap een aanzienlijk voordeel op daar investeringsplannen jaren op 

voorhand moeten worden ingediend. 


