
Wat is het?
De Energy Water Wall (EWW) is een langwerpige, smalle, hoge 
tank, waarin energie en/of regenwater wordt opgeslagen. De 
tank is modulair van opbouw en kan direct naast blinde muren 
van gebouwen, utiliteitsbouw en sportverenigingen worden 
geplaatst. 

De tank bestaat uit twee delen: 
• Een waterdicht deel waarin regenwater wordt 

opgeslagen. 
• Een geïsoleerd/waterdicht deel waarin behalve water 

ook energie van zonnecollectoren wordt opgevangen 
waardoor het water in dit deel van de tank wordt 
opgewarmd.

Afhankelijk van de toepassing en het gebruikt kan de grootte 
van de EWW naar behoefte worden aangepast en uitgebreid.

(Voor)verwarming
Zonnecollectoren
(Voor)verwarming gebeurt met zonnecollectoren die op het 
nabijgelegen dak worden geplaatst. Zodra de zon schijnt zetten 
de collectoren de zonne-energie om in warmte. Deze warmte 
wordt gebruikt om het water in de EWW tank op te warmen. 

Effectiviteit
De opslag van warmte in de EWW is zeer efficiënt: Studie 
toont aan dat door inzet van de EWW meer dan 60% op de 
energierekening kan worden bespaard (Roosenbrand, 2021). 

Isolatie
De EWW is goed geïsoleerd en houdt lange tijd energie vast 
in de vorm van warmte. Deze warmte kan op vele manieren 
gebruikt worden, bijv. verwarmen van water en andere 
vloeistoffen.

Reduceer uw energierekening, ontvang subsidie en spaar het milieu!
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Hoe duurzaam wilt u gaan?

Energy Water Wall 
®

Regenwater gebruik
Spoelen, schoonmaken en besproeien
Het opgevangen regenwater wordt gebruikt voor schoonmaak 
doeleinden: wc’s spoelen, wasmachines van water voorzien, 
en tuinen/gazons beregenen. In de tank kan water worden 
gebufferd om droge perioden te overbruggen.

Afkoppeling riool & water buffering
Door het regenwater in de EWW te bufferen kunt u 
uw pand van het riool afkoppelen waardoor aan lokale 
Bouwvoorschriften wordt voldaan. 

Subsidies
Er zijn diverse regelingen en (regionale) overheidssubsidies 
voorhanden waarmee de aanschaf van de EWW wordt 
vergemakkelijkt. Laat ons weten als u daarin bent 
geïnteresseerd.

Karakteristieken
• Het volume van de tank kan variëren van 5-50 m³, de 

breedte is min 0,8 m en de hoogte is max 2,30 m.

• De EWW is vervaardigd van gegalvaniseerde stalen 
platen die m.b.v. een bouten- en moerensysteem aan 
elkaar worden bevestigd. De modulaire bouw maakt het 
mogelijk de tank op maat te fabriceren en meerdere tanks 
serie- of parallel te plaatsen. 

• De EWW wordt buiten geplaatst, veelal naast blinde 
muren. De tank kan ook als perceelafscheiding of 
geluidswal worden ingezet. 

• Verticale begroeiing kan optioneel op de tank worden 
aangebracht.
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