
stappenplan regenwateropvang  |  1doe het zelf doe het duurzaam.nl

Regenwateropvang

Regenpijp afkoppelen
Bij het afkoppelen van een dak koppel je de bijbehorende regenpijp af van 
de riolering. Het regenwater (of een deel daarvan) stroomt dan de tuin in 
en/of verdwijnt in een wateropslag. Bijvoorbeeld in een regenton of in een 
ondergronds infiltratiesysteem. 
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Om wateroverlast te voorkomen is het belangrijk dat je voor het afkoppelen van de regenpijp zeker weet dat:
•  Het water wegstroomt naar een lager gelegen deel, weg van het huis.
•  De grondsoort in je tuin geschikt is om grote hoeveelheden water op te nemen. Kleigrond is vaak niet 

geschikt, zandgrond wel. Test dit zelf op simpele wijze (zie kader).
•  Je niet een bijzonder hoog grondwaterpeil hebt in je tuin. Vult het gat zich na het uitgraven direct met 

water? Dan is het zeker te hoog.
•  De opnamecapaciteit in je tuin voldoende is. Vuistregel: voor iedere vierkante meter afgekoppeld dak  

is minimaal een halve vierkante meter (niet-betegelde) tuin nodig. Met een laag aarde van minimaal  
5-7 cm diep.

•  Er een buffer is voor hoosbuien. Dit kan een deel van je tuin zijn waar tijdelijk water of plassen mogen 
blijven staan. Of er is een overloop naar het riool of oppervlaktewater.

figuur 1 
Het water moet kunnen wegstromen naar een lager 
gelegen deel in je tuin. De bodem moet hier wel geschikt 
zijn om grote hoeveelheden water op te nemen.

Test: is de bodem in je tuin waterdoorlatend? 
Graaf een gat van 30 x 30 x 30 cm en bedek de bodem met een laagje zand. Gooi er een emmer water 
(10 liter) in leeg. Is het water binnen een half uur helemaal verdwenen? Dan is de grond voldoende 
waterdoorlatend. Duurt dit meer dan vier uur? Vraag dan om professioneel advies vóórdat je de 
regenpijp afkoppelt. Het is aan te raden om deze test op meerdere plekken in de tuin uit te voeren. 
Dan weet je het zeker. 

De eenvoudigste manier om een regenpijp af te koppelen is om deze door te zagen en het regenwater weg 
te leiden. Hiervoor heb je weinig nodig. Kies je ervoor om het water naar keuze ook nog het riool in te laten 
stromen? Of wil je gebruikmaken van een regenton of van ondergrondse infiltratiekratten? Dan heb je meer 
onderdelen nodig, zoals een vulautomaat en bladscheider.
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Stappenplan

1   (uitgebreide variant) Meet en markeer de hoogte waar de bladscheider moet komen. Ideaal  
is 40-50 cm boven het maaiveld. Dan past er een emmer onder als je de bladscheider wilt 
schoonmaken.

2   Markeer een punt laag bij de grond waar je de regenpijp door gaat zagen.

3   Zaag of slijp het stuk regenpijp ertussenuit. Schuur eventuele scherpe randjes.

4  Schuif de bladscheider of afvoerpijp op het bovenste deel van de regenpijp.

5    Plaats een deksel op het uitstekende eind van de regenpijp, laag bij de grond.  
Of (uitgebreide variant): Schuif de vulautomaat erop.

6   (uitgebreide variant) Meet en markeer het stuk van de uitgezaagde regenpijp dat je teruggeplaatst 
om bladscheider en vulautomaat te koppelen.

7   Slijp of zaag dit stuk en sluit alle onderdelen op elkaar aan.

8   (uitgebreide variant) Plaats een afvoerpijpje op de uitgang van de vulautomaat.

9   Plaats een afkoppelsteen of tegel onder de het afvoerpijpje zodat het uitstromende water zich  
over een groter oppervlak verdeelt.

10   Leg eventueel een gootje aan met stenen om het water naar een lager gelegen deel van de tuin  
te leiden.

11   (uitgebreide variant) Test het systeem door met een gieter water in de bladscheider te gieten.

Kosten 
Zaag je de regenpijp door en leg je er een grote steen onder? Dan zijn de kosten minimaal. Kies je voor 
de uitgebreidere optie? Dan heb je een bladscheider en vulautomaat nodig. De kosten bedragen dan € 15 
tot € 50.

Benodigde materialen
• Afvoerpijp.
• Deksel afgezaagde rioolpijp.
• Fijn/grof schuurpapier.
•  Afkoppelsteen: een flinke steen of tegel om onder afvoer te plaatsen.  

Of cement en stenen om een gootje te maken om het water weg te leiden.
• Optioneel (uitgebreide variant): vulautomaat en bladscheider.
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Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met Milieu Centraal. De informatie in deze kluswijzer is 
gebaseerd op algemeen geaccepteerde gegevens op het moment van samenstelling. De kluswijzer is met de 

grootste zorg samengesteld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.K
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figuur 2 
Maak eventueel met stenen een gootje om het water 
te geleiden naar een lager gelegen deel van de tuin.

Tips voor gebruik
•  Maak de bladscheider regelmatig schoon, dit is zo gebeurd.
•  Het afkoppelen van een regenpijp kun je combineren met een regenton, infiltratiekratten, een 

regenwatervijver of een wadi. Een wadi is een greppel of lager gelegen stuk grond dat tijdelijk 
regenwater kan opvangen. Om het vervolgens te laten inzakken in de bodem. Een wadi kan begroeid  
zijn met gras of gevuld zijn met grind of zand. 

•  Er bestaan ook afkoppelstukken met een klep die je handmatig kunt bedienen. Zo kun je besluiten, 
afhankelijk van de weersomstandigheden, of het water in de tuin mag stromen of naar het riool.


