
Er is veel over het regenwater afkoppelen te vinden op het internet. Waarom is het goed om het regenwater af te 
koppelen? Is mijn tuin wel geschikt? Moet ik dan een regenton? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de voor- en 
nadelen van boven- en ondergrondse afkoppelen? Wat heb ik nodig, waar kan ik de spullen kopen en wat kost het 
eigenlijk? Zijn er ook goedkope alternatieven? Allemaal terechte vragen. 

Wij hebben met dit bestand geprobeerd een samenstelling voor u te maken om u wegwijs te maken in alle informatie 
die hier te vinden is. Mocht u nog vragen hebben laat het gerust weten! 

Niet alle rechthebbenden van de gebruikte beelden konden worden achterhaald. Belanghebbenden worden verzocht 

contact op te nemen met NLgaat.nu

Hartelijke groet en veel succes én plezier met het regenwater afkoppelen!

Lanny.olie@nlgaat.nu

December 2020

Regenwater afkoppelen

De meeste producten in dit bestand zijn o.a. te koop bij (web)winkels zoals Wildkamp en bouwmarkten. 
In aanloop van onze webwinkel www.regenwaterwinkel.nl kunnen wij de benodigdheden afgebeeld op pagina: 24, 26, 35 en 38 t/m 41, 49 en 72 ook aan u 
leveren. 
Dag van levering is doorgaans op vrijdag. 
Voor bestellingen tot € 150,- rekenen wij € 7,50 verzendkosten. Als er drainagebuis bij zit dan worden de verzendkosten € 15,00 (alle prijzen zijn incl. btw).

mailto:Lanny.olie@nlgaat.nu
http://www.regenwaterwinkel.nl/


Waarom het 
regenwater 
afkoppelen?



Waterzuivering

• S l o t e n  
• P l a s s e n
• K a n a l e n  
• M e r e n  
• R i v i e r e n

Gemengd
rioolstelsel

Uw huis
Regenbui van < 20 -25 mm

Hoe werkt de riolering en de waterzuivering?

Schoon regenwater stroomt in de vuilwaterbuis van uw woning en 
komt in het gemengde riool (hier komt schoon en vuil water in één 
buis). 
Wat schoon regenwater was wordt door dit proces vuil en moet 
verderop weer gezuiverd worden. Voortschrijdend inzicht doet 
beseffen dat dit voor de toekomst anders ingericht moet worden. 



• S l o t e n  
• P l a s s e n
• K a n a l e n  
• M e r e n  
• R i v i e r e n

Gemengd
rioolstelsel

Uw huis

Waterzuivering

Overstort

Bergbezinkbassin

> 25-30 mm
Hevige regenval/ piekbui

Het klimaat verandert. Het wordt warmer en droger en daardoor gaat 
het vaker en harder regenen. 

Bij een piekbui komt het voor dat de waterzuivering door onvoldoende 
capaciteit (vol = vol) overtollig vervuild water loost naar 
oppervlaktewater d.m.v. een overstort.  

Dit water is zwaar vervuild met o.a. antibiotica, chemo- en 
medicijnresten, chemicaliën, drugsresten en vetresten en al deze stoffen 
komen rechtstreeks in de natuur. 
Het behoeft geen uitleg dat dit scenario voor de toekomstige generaties 
anders ingericht moet worden. 



Drugsresten Chemicaliën

Synthetische drugs

Vetten

AntibioticaChemo-restenMedicijn-resten



• S l o t e n  
• P l a s s e n
• K a n a l e n  
• M e r e n  
• R i v i e r e n

Vuilwaterriool

Uw huis

Eén van de oplossingen is het plaatsen van een hemelwaterriool 
náást het vuilwaterriool. 

Al het regenwater van het trottoir, de straat, en van opritten 
stroomt nu via de straatkolken rechtstreeks het hemelwaterriool in. 

Bodem

Hemelwaterriool

Waterzuivering

Hemelwaterriool: Transporteert regenwater naar oppervlaktewater. 
Infiltratieriool: Buis met gaten. Filtreert regenwater in de bodem 
gedurende het transport.

Gescheiden rioolstelsel



Wat kunnen wij bijdragen?
Het regenwater afkoppelen en naar de tuin brengen!



Voor dat u aan de slag gaat



Hoeveel
regenwater komt
er van mijn dak?



Hoeveel komt er van een dak?



60 – 80 mm per maand

800 mm per jaar

Waar staat een regenbui voor?

Met een gemiddeld dakoppervlak van 25 M² stroomt er 20.000 liter regenwater per jaar uit één regenpijp. 



Hoe is de 
bodemdoorlaatbaarheid
en infiltratiecapaciteit in 
mijn omgeving?



1. Graaf een gat van 30 centimeter diep.
2. Vul dit gat met een emmer water van ± 10 liter. 
3. Herhaal dit als het water weggezakt is.
4. Vul na vier uur nog een emmer water in het gat en noteer de tijd dat het water weg is.

De bodemdoorlaatbaarheid
De emmertest 



Infiltratiecapaciteit vermenigvuldigen met 1,5 tot 2,5

M i n d e r  d a n  2 0  m i n u te n : D e  b o d e m  i s  ze e r  g e s c h i k t

M i n d e r  d a n  e e n  1 , 5  u u r : D e  b o d e m  i s  g e s c h i k t

Tu s s e n  d e  1 , 5  e n  4 , 5  u u r : D e  b o d e m  i s  m a t i g  g e s c h i k t
Bovengronds infiltreren

Ondergronds infiltreren

N a 4 , 5  u u r  n o g  n i e t  w e g ge za k t .  D e  b o d e m  i s  n i e t  g e s c h i k t

Bovengronds infiltreren

Ondergronds infiltreren

Bovengronds infiltreren

Ondergronds infiltreren



Grondwaterstand

Grondsoorten

Wilt u graag meer weten over de grondlagen in 
de bodem of hoe hoog het grondwaterpeil bij u 
in de omgeving is? Deze informatie kunt u vinden 
op de website van DINO Loket. 

Om u wegwijs te maken welke stappen u 
hiervoor moet nemen kunt u op verzoek in vorm 
van een pdf deze ondersteuning bij ons 
opvragen. lanny.olie@nlgaat.nu

mailto:Lanny.olie@nlgaat.nu


Hoeveel tuin 
heb ik nodig?



Hoeveel tuin heb je nodig?

Richtlijn bij een goede bodemdoorlaatbaarheid: 
Dakoppervlak M² : 2 = M² tuin 



Dakoppervlak M²

40
X

100

Diepte in cm

Oppervlakte en diepte tuin

= M² tuin uitgraven

30 M²

40
X

100

5 cm

40
X

100

Reken voorbeelden

30 M²

50 cm

= 15 M² tuin uitgraven

= 1,5 M² tuin uitgraven

Berekenen tuin
Regenbui van 25 mm

Goede bodemdoorlaatbaarheid 
(matige doorlaatbaarheid x 1,5)

Bijvoorbeeld: 
Lengte : 500 cm
Breedte : 300 cm
Diepte : 5 cm

Bijvoorbeeld: 
Lengte : 100 cm
Breedte : 150 cm
Diepte : 50 cm



Dakoppervlak M²

20
X

100

Diepte in cm

Inhoud opslag met grind

= M² tuin uitgraven

30 M²

20
X

100

50 cm

20
X

100

Reken voorbeelden

30 M²

100 cm

= 3 M² tuin uitgraven

= 1,5 M² tuin uitgraven
Bijvoorbeeld: 
Lengte : 300 cm
Breedte : 50 cm
Diepte : 100 cm

Bijvoorbeeld: 
Lengte : 300 cm
Breedte : 100 cm
Diepte : 50 cm

Berekenen grindput
Regenbui van 25 mm

Goede bodemdoorlaatbaarheid 
(matige doorlaatbaarheid x 1,5)



Mogelijkheden 
regenwater 
afkoppelen



Een regenton staat los van het 
regenwater afkoppelen. De kern 
van het regenwater afkoppelen is 
dat het regenwater afgesloten 
wordt van het vuilwaterriool zoals 
op deze afbeelding is getoond. 

Met een gemiddeld dakoppervlak 
van 25 M² stroomt er 20.000 liter 
regenwater per jaar uit één 
regenpijp. 

© Koen Olie



Meest voorkomende merken/ modellen

De Oude Lantaarn
Amerongen

Kunststof

Hout

Rainblock regenwaterschutting
165 liter 2 stuks € 419,00. 
Online te bestellen bij Gamma
Karwei en Rondomton

Tonnellerie Den Oude
Soest

Meuwissen-Agro



Voerton

IBC container: 1000 liter
2e hands  vanaf € 30,00 o.a. bij Kruizinga

O.a. Wildkamp verkoopt sets waarmee u IBC-containers aan elkaar kunt koppelen. Op YouTube vindt u veel mooie voorbeelden 
hoe u met deze containers aan elkaar kunt koppelen, ingraven, ombouwen maken etc. etc. 



Vaste vulautomaat Flexibele vulautomaat
Speedy

Op verzoek sturen wij u de  
gebruiksaanwijzing

Met de Speedy hoeft er geen stuk uit 
de regenpijp gezaagd te worden. 
Bij de set wordt een ronde gatenboor 
geleverd. Geschikt voor zink en pvc. 

Een vulautomaat zorgt dat het regenwater de ton in stroomt en dat 
zodra de ton vol is, het overtollig water terug de regenpijp in stroomt.

€ 12,50

€ 39,95



Overstort regenton



Regenton vanaf bovenkant vullen Overstort regenton

Regentonklep van zink 
Ø 80 mm € 46,00

Regenton vulautomaat van 
zink Ø 80 mm € 35,00

Zinken bocht  Ø 80 mm 85°
verjongd spie eindmodel € 11,00

Zinken sok  Ø 80 mm
€  4,95

© Koen Olie © Koen Olie

© Koen Oliev © Koen Olie

Zinken Bladscheider
Ø 80 mm € 37,50



Bovengronds
Als de bodemdoorlaatbaarheid van uw tuin goed is adviseren wij
meestal om bovengronds af te koppelen. Dit is het meest
gemakkelijke en goedkope manier maar ook vaak het leukste! 

Regenwater in de tuin zien stromen is gewoon mooi om te zien en 
geeft een extra dimensie aan uw tuin!



De basis voor het afkoppelen van het regenwater
Basis regenpijp afkoppelen.

Boven de grond het regenwater afkoppelen betekent niets meer dan dat u boven de grond een stukje van de regenpijp eruit zaagt. 

De richting van de bocht bepaalt waar het water naar toe loopt. U kunt het water leiden naar een plek in de tuin waar het weg kan 

zakken. Omdat u het regenwater van uw woning af wilt laten lopen is er voldoende afschot nodig. Afschot betekent hoogteverschil. Een 

halve centimeter hoogteverschil per meter is al voldoende om het water op natuurlijke wijze weg te laten stromen. 

Pvc Bocht
Bepaal eerst de richting van 
de bocht waar je het 
regenwater naar toe wilt 
sturen. Om een beeld te 
krijgen hoe het regenwater 
gaat stromen kunt u de 
situatie eerst met de tuinslang 
uitproberen door de slang in 
de richting te houden die u 
voor ogen heeft. 

Zorg dat de bocht vrij is van 
zand en vet, desnoods licht 
opschuren en dan de pvc-lijm 
aanbrengen. Smeer rondom 
de regenpijp pvc-lijm en schuif 
de bocht in de juiste richting 
aan de bovenkant van de 
regenpijp. Let op: binnen paar 
seconden zit de bocht vast!

Pvc afsluitkap 
Als je onderaan de 
regenpijp een stuk hebt 
uitgezaagd om aan de 
bovenzijde een bocht te 
plaatsen dan kan je 
onderaan het afgezaagde 
stuk regenpijp wat de 
grond ingaat deze met 
een afsluitkap afsluiten.  

Lijm is niet nodig. Omdat 
deze regenpijp onder de 
grond aansluit op het 
vuilwaterriool kan er 
rioollucht uit komen. Om 
dit te voorkomen sluit je 
het af met een 
afsluitkap. 

Stroomrichting  nabootsen

Er is hier geen pvc-lijm 
voor nodig



In de bestaande bestrating

© Koen Olie



In de bestaande bestrating



Beekloopje



Beekloopje

Gratis af te halen



Beekloopje



Over het pad

© Koen Olie



Afkoppelsteen in antraciet en licht grijs

€ 47,50 € 55,00

Lengte en Breedte : 24 cm x 24 cm. 

Hoogste punt : 13 cm

Laagste punt : 5 cm

Gewicht : 11 kilogram

Lengte en Breedte : 24 cm x 24 cm. 

Hoogste punt : 13 cm

Laagste punt : 5 cm

Gewicht : 11 kilogram



Het regenwater leiden naar een plek in de tuin 

Klikmof 80 x 50mm

€ 9,95

PVC Bocht 80 mm

€ 2,75

Drainagebuis zonder mantel, 
blind Ø50 mm
Per meter: € 1,95

Voor een stevige verbinding van de klikmof op de pvc-bocht:

1. Zaag een klein stukje regenpijp van minimaal 5,5 cm.

2. Lijm dit stuk over het smallere(verjongde) gedeelte A van de bocht. 

3. U kunt nu de klikmof over met lijm aansluitend bevestigen aan de pvc-bocht. 

A

5,5 cm

Pvc afsluitkap 80 Ø mm

Artikelnummer : 240008
Prijs : €2,00

© Koen Olie



Leiden naar een plek en infiltreren 

Voor een stevige verbinding van de klikmof op de pvc-bocht:

1. Zaag een klein stukje regenpijp van minimaal 5,5 cm.

2. Lijm dit stuk over het smallere(verjongde) gedeelte A van de bocht. 

3. U kunt nu de klikmof over met lijm aansluitend bevestigen aan de pvc-bocht. 

5,5 cm

Pvc afsluitkap 80 Ø mm

Artikelnummer : 240008
Prijs : €2,00

A

Klikmof 80 x 50mm

€ 9,95

PVC Bocht 80 mm

€ 2,75

Drainagebuis zonder mantel, 
geperforeerd Ø50 mm
Per meter: € 1,95



Van dicht naar gaatjes 

Klikmof Ø 80 x 50mm

€ 9,95
PVC Bocht 

Ø 80 mm

€ 2,75

Drainagebuis zonder mantel, 
geperforeerd Ø 50mm
Per meter: € 1,95

Pvc afsluitkap
Ø 80 mm
€2,00

Drainagebuis zonder mantel, 
blind Ø 50mm
Per meter: € 1,95

Klikmof Ø 50mm

€ 2,50

© Koen Olie



T-Stuk 90°
Klikmof Ø 50 mm
€ 12,50

T-Stuk 45°
Klikmof Ø 50 mm
€ 12,50

Kruisstuk
Klikmof Ø 50 mm
€ 19,50

Verloop klikmof 
Ø 80 x 50 mm
€ 9,95



Onder een haag

Met mantel van kokos Met mantel van pp450



(Water Afvoer Drainage Infiltratie)

Water naar een WADI Naar een vijver



Grindput



Grindbak
Grindstrook

Grind als 
bodembedekker



Lijngoot

Afhankelijk van drukbelasting en 

materiaal: € 15,00 - € 30,00 p/meter
Gietijzer vanaf € 125,00 p/meter



Molgoot Dakpan Bamboe RVS/ Cortenstaal

Perfect moment 
(herinrichting vd tuin) 

Creatief



Inspiratie



Bodem niet
geschikt om 
te infiltreren

Als de bodemdoorlaatbaarheid van uw tuin niet geschikt is (bijvoorbeeld
door klei, leem of veengrond of door een hoge grondwaterstand) om af te 
koppelen dan zijn er zeker nog mogelijkheden.  



Circulair gebruik van regenwater

N a 4 , 5  u u r  n o g  n i e t  w e g ge za k t .  D e  b o d e m  i s  n i e t  g e s c h i k t

Voor meer informatie kunt u eens kijken 

op www.mijn waterfabriek.nl 



Rechtstreeks naar oppervlaktewater

N a 4 , 5  u u r  n o g  n i e t  w e g ge za k t .  D e  b o d e m  i s  n i e t  g e s c h i k t

Karmat pp eindklep met rvs klep en drainage 
aansluiting, Ø72 - 100 mm € 76,95



Naar hemelwaterriool in de weg

N a 4 , 5  u u r  n o g  n i e t  w e g ge za k t .  D e  b o d e m  i s  n i e t  g e s c h i k t

Vaak kunt u aan de letters op de putdeksels in uw straat 

zien of er een hemelwaterriool of infiltratieriool ligt. 

U kunt ook uw gemeente bellen voor deze informatie. 

Als er geen letters op de putdeksel 

staan is het meestal een gemengd riool. 



Regenwater van het dak naar het hemelwaterriool

Vuil
Water

Regen
Water

Straatkolken zijn aangesloten op het hemelwaterriool 

Perceelgrens

Uit de afgekoppelde regenpijp stroomt 
het regenwater door afschot 

(hoogteverschil) richting de straat naar 
de straatkolk en het hemelwaterriool.  



Regenwater van het dak naar het hemelwaterriool

Vuil
Water

Regen
Water

Ondergrondse uitlegger

Perceelgrens
Soms besluit een gemeente voor een hemelwaterriool met ondergrondse uitleggers. 
Deze uitleggers worden (afgedopt) tot aan uw perceelgrens aangelegd. 

Als er voldoende budget is wordt er op kosten van een gemeente met uw toestemming 
de regenpijp aan de voorzijde van uw woning op deze uitlegger aangesloten. Het komt 
ook voor dat u wordt gevraagd om dit zelf te (laten) verzorgen. 



Verticale filtratie

Bevinden er in de bodem grondlagen die de 
bodemdoorlaatbaarheid vertragen? Dan kan het 
helpen om met een grondboor kolommen in de 
bodem te boren en deze te vullen met grind. 



Voor en nadelen
Boven de grond afkoppelen 

Voordelen:

1. Relatief goedkoop 

2. Regenwater in je tuin geeft extra dimensie

3. U ziet wat er gebeurt 

4. Geen onderhoud

5. Geen kans op verstoppingen

6. Veel creatieve mogelijkheden

Nadelen:

1. Kans op wateroverlast

2. Verkleuring bestrating (aardappelzetmeel!)

3. Opvriezen bestrating

Ondergronds infiltreren

Voordelen:

1. Minder kans op wateroverlast in de tuin

2. Geleidelijke infiltratie

3. Volop keus in mogelijkheden

4. Het kan goedkoop

Nadelen:

1. Vaak kostbaar

2. Grondverzet 

3. Oplossing afvoer zand

4. Oplossing overstort

5. Bladvanger en zandvangput nodig

6. Onderhoud (zandvangput schoonmaken)

7. Fysiek zwaar

8. Uitbesteden is kostbaar

9. Plastic in de grond

10. Plan maken



Circulair
gebruik van 
regenwater



Voor tuin en toilet

Van kalkvrij tot bacterievrij drinkwater

Kruipruimte
Richtprijs kunststof opslagtank 3000 liter: 
€ 1500,00
Betonnen opslagtanks zijn een stuk 
goedkoper maar het plaatsen is vaak duur. 

GEP in Arkel levert op maat gemaakte   
(zeer sterke) bufferzakken voor in de 
kelder of kruipruimte. 



Nederlandse innovatie! HydraloopArthur Valkieser
Van grijs water: Bad, douche en wastafel naar schoon water

Bespaart 45 % op waterverbruik



Alternatieven
voor tegels en 
klinkers



ContrastBrede voegen/ veel voegen Polymeer 
voegzand

Polymeer voegzand 
is waterdoorlatend 
maar zorgt dat er 
geen onkruid door 
de voegen komen. 



Stapstenen Houtsnippers en 
cacaodoppen

Schelpen en 
leisteen



Verhoogde paden Grasbetontegels Creatief



Ceramidrain (Buffert 20 liter per M²) Belgische Blauwtjes (sponning in de steen)

Grind
Rivieren en meren
Ronde vormen, minder scherp
Minder gevoelig voor groene aanslag
Minder stabiel
Beter waterdoorlatend
Meer geluid
Terras of pad

Split
Steengroeve
Breuksteen
Beweegt minder
Opritten en paden



Groot sortiment inheemse zaden
Advies & ondersteuning
Kwaliteit mengsels
Natuurvriendelijke kwekerij

Vakgroep Wilde Weelde is een vakvereniging van bedrijven, verspreid door 
heel Nederland, die milieubewust werken aan een natuurrijke omgeving, 
vanuit een ecologische visie.

Wij zijn hoveniers, kwekers, ontwerpers, boomverzorgers, adviseurs en 
leveranciers van verantwoorde tuinmaterialen. Vakgroep Wilde Weelde is 
een netwerk. We zetten graag elkaars expertise in en verwijzen naar elkaar 
door.

Maar vooral veel groen! Inspiratie en gazon 2.0 ideeën

Het is onze missie om iedereen te laten genieten van al die wonderen die de 
natuur te bieden heeft, deze duizenden soorten leveren we aan tienduizenden 
liefhebbers over de hele EU. 

Advies en inspiratie
In de loop van de jaren hebben onze Cruydt-Hoeckzaden al 
honderden bloemenweides laten bloeien. Toch zien wij af en toe 
zeer enthousiaste initiatieven met bloemenweides stranden door 
gebrek aan kennis of verkeerde keuzes. Meestal kunnen die 
eenvoudig voorkomen worden. Wij willen daarom niet alleen 
wilde bloemenzaden telen en verkopen, maar u bovendien graag 
helpen met een succesvolle aanleg van uw bloemenweide, en 
vooral ook het beheer daarna. Deze website staat boordevol 
adviezen, informatie en inspiratie. Ook in onze catalogus én 
handleiding vindt u veel informatie en bovendien staan wij u 
uiteraard graag te woord. Heeft u vragen, neemt u dan vooral 
contact met ons op.



Afstand 
infiltratievoorziening 
tot bomen en gevels.



• Wat drinkt een volwassen boom per dag?

• Populier 1500 liter 

• Notenboom 325 tot max. 1000 liter

• Appelboom 200 liter

• Perenboom 80 - 200 liter

• Eikenboom 130 – 150 liter

• Beuk 75 liter

• Pruimenboom 24 - 48 liter 

• Vijgenboom 24 - 48 liter 

• Druivenrank 16 - 24 liter 

Bomen nemen water op, houden 
water vast en verdampen water  

Richtlijn infiltratie:
De straal van de kruin = 

minimale afstand vanaf de stam
Bomen die het hele jaar door blad houden verdampen 
ook het hele jaar door water. Logisch eigenlijk dat deze 

bomen hierdoor ook meer water verbruiken. 



Eerst kijken naar de omstandigheden 

✓Kruipruimte/ kelder, bodemdoorlaatbaarheid, last van vocht?

✓ 1,5 meter vanaf de gevel

✓Voldoende afschot (½ cm per meter)

De afstand van de buitenmuur 



Hwa/rioolverloopstuk. Art.nr. 121508
Pvc, inwendig x uitwendig lijm, grijs, 
80 x 75 mm.  € 4,22

Pvc mof. Art.nr. 230007
2x inwendig lijm, 
grijs, KOMO, 75 mm 
€ 2,71

Beluchter op de afgezaagde regenpijp De beluchter is bedoeld voor binnenshuis 
maar kan een oplossing zijn voor een 
afgezaagde regenpijp waar rioollucht uitkomt. 
De garantie van de beluchter, voor het gebruik 
buiten, vervalt wel volgens de leverancier. In 
de winter is er tijdelijk kans op vast vriezen 
door condens.

Een alternatieve oplossing voor extra 
beluchting: De afgezaagde regenpijp waar u 
zich het minst in de buurt bevindt, vaak is dit 
aan de voorzijde van de woning, niet afdichten 
met een afsluitkapje maar met wat gaas. Het 
gaas voorkomt dat er bijvoorbeeld muis in 
valt. 

Afgezaagde regenpijp 80 mm

Airfit automatische pp beluchter. 
Art.nr. 15001492, grijs, 110 mm  
€ 33,30

Hwa/rioolverloopstuk. 
Art.nr. 121514
Pvc, inwendig x uitwendig lijm, 
grijs, 100 x 110 mm  € 6,64

Pvc mof. Art.nr. 230011
2x inwendig lijm, grijs, 
KOMO, 110 mm € 2,95

Afgezaagde regenpijp 100 mm

Airfit automatische pp beluchter. 
Art.nr.  15001462 grijs, 75 mm  
€ 13,54

Alle artikelnummers van de afgebeelde 
producten op deze pagina zijn te bestellen 
bij Wildkamp. 




