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Een praktische handleiding: 
Hoe je een regenpijp afkoppelt van de riolering en het water naar je tuin brengt.
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Dit afkoppel stappenplan is ontwikkeld in opdracht van 

Klimaatportaal Zuid-Oost Brabant en is een initiatief van 

Regenwacht040.
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Doe je mee?
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Inleiding

Stroom mee en
      ga voor goud!

Regenwacht040 op weg 
naar een watersysteem 
in balans
 

Regenwacht040 is opgezet om met zoveel mogelijk mensen te zorgen voor klimaatbestendige steden 

met groen-blauwe tuinen. 

 

Wij van Regenwacht040 houden van water! Hoe het klettert, hoe het spat, hoe het stroomt en wervelt, 

hoe het voedt en vervult en van blad tot blad omlaag sijpelt en de bodem in trekt. Wij willen graag dat 

de natuurlijk waterkringloop weer in balans is. En daar kan iedereen aan bijdragen! Onder andere door 

water in de tuin op te vangen en vast te houden, zodat het langzaam in de bodem kan zakken. Door 

af te koppelen komt het hemelwater niet meer in de riolering terecht. Dat is goed voor de riolering, én 

goed voor de natuur!

Afkoppelen kan op veel verschillende manieren. Om je daar wegwijs in te maken hebben we, in op-

dracht van Klimaatportaal Noord-Oost, dit Doe-boek gemaakt. Met behulp van dit doe-boek kom je 

er achter wat het beste past in jouw tuin, waar je op moet letten en wat je nodig hebt aan materialen. 

We hebben een handig stappenplan en een toolkit gemaakt en geven drie methodes om water op te 

vangen in de tuin, waar iedereen mee uit de voeten kan.

Dus, zaag die regenpijp door en vang water op in je tuin. Hoe groter je voorziening hoe beter, en dat 

belonen we met een medaille! Ga jij ook voor goud?
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Wat is toch dat ‘afkoppelen’ 
en waarom 
is het zo belangrijk? 

Het aanpassen van de regenwaterafvoer zodat het water niet naar het riool gaat, noemen we ook wel 

afkoppelen. Een makkelijke manier om af te koppelen is om je regenpijp door te zagen en het regenwa-

ter op te vangen in de tuin. Door een buffer te creëren, een plek waar je het water in je tuin vasthoudt, 

kan het langzaam de grond in zakken (infiltreren).

Ons huidige watersysteem is gericht op afvoeren. Regenwater loopt via daken en regenpijpen het riool 

in en waar het met huishoudelijk afvalwater mengt en naar de rioolwaterzuivering wordt geleid. Beter 

is het om het relatief schone regenwater gescheiden te houden. Zo besparen we op de kosten van 

zuivering.

Ook kunnen we, door af te koppelen en regenwater in de tuin vast te houden, de kans op wateroverlast 

verminderen. Dit ontstaat steeds vaker omdat de buien steeds heftiger worden. Het rioleringssysteem 

kan deze grote hoeveelheden niet aan, dus is het beter als we regenwater gescheiden houden.

Tegelijkertijd hebben we te maken met langere perioden van droogte. Door water in de bodem te laten 

wegzakken vult de grondwatervoorraad aan en gaan we verdroging tegen. Zo blijft het water op de plek 

waar het valt. En heb je minder kostbaar drinkwater nodig om je tuin te besproeien.
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waarom afkoppelen



Hoeveel regenwater komt 
er door je regenpijp?

In dit doe-boek gaan we uit van een gemiddeld dakoppervlak van 25 m2 per regenpijp.

• Bij een kleine regenbui van 1mm stroomt er dan 25 liter regenwater door je pijp.

• Een flinke bui van 5 mm betekent 125 liter.

• Een zware bui van 20 mm betekent 500 liter per regenpijp.

• En bij een wolkbreuk van 60 mm stroomt er wel 1500 liter doorheen.

Let dus bij het afkoppelen goed op dat ook bij zo’n enorme bui, het water veilig weg kan, zonder

overlast te veroorzaken. Daarover meer in dit doe-boek! Gemiddeld regent het 900 mm per jaar in NL. 

Dan stroomt er dus 22.500 liter regenwater per jaar uit één regenpijp! 

 

Buien

Over wat voor buien praten we eigenlijk en hoe vaak komen ze voor?

• gemiddelde aantal dagen per jaar met minimaal 15 mm neerslag: 12

• gemiddelde aantal dagen per jaar met minimaal 25 mm neerslag: 2 à 3

• hoeveelheid neerslag per uur die eens in de 10 jaar wordt overschreden:  

 32 mm

• hoeveelheid neerslag per uur die eens in de 50 jaar wordt 

 overschreden: 41 mm

 b r on: K l i m a at e f f e c t at l a s

Wist je dat...

hoeveelheid regenwater

Droogte

Lange droge zomers komen steeds vaker voor, niet doordat er minder regen valt maar door hogere temperaturen en meer verdamping. Verdampt er meer water dan er valt, dan spreken we van een neerslagtekort en dat is een groot probleem. Vasthouden dat water dus! 

Afkoppel DOE-BOEK
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Teken hier jouw tuin
Teken hier jouw tuin van bovenaf.

Geen zorgen, dit mag gewoon een simpele schets zijn!
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Welke manier past bij jou?
Er zijn heel veel verschillende manieren om water te bergen in je tuin. In dit doe-boek laten we onze

top drie manieren zien. Voor meer inspiratie verwijzen we naar de website van de Regenwacht!

Wat we vooral belangrijk vinden, is dat je een manier van kiest die past bij jou en jouw tuin! Heb je 

al een grasveld of een grindstrook? Maak hier gebruik van. Zo hoef je niet je hele tuinopnieuw in te 

richten.

Ik kies een:

Laagte of kuil
De regenpijp wordt afgezaagd en met een bochtje leid je het regenwater (eventueel met behulp van 

een goot of pijp) naar een lagere plek in de tuin. Hier zakt het water de grond in. De technische bena-

ming hiervoor is Wadi. Het kan heel simpel een laaggelegen grasveld zijn, of een verlaging die je mooi 

kunt aanplanten met planten die zowel tegen water als tegen droogte kunnen. Of misschien is de kuil 

onder je trampoline geschikt.

Grindstrook
In een grindstrook kan regenwater tijdelijk worden opgeslagen, waardoor het langzaam de bodem in 

kan lopen. Dit kan minder water bergen dan een verlaging in de tuin, omdat het grind een deel van de 

plek vult. Hoe grover het grind hoe meer water geborgen kan worden.

Het slimme afkoppelstuk
Dit is een vulautomaat met druppelslang. Deze optie kies je als jouw tuin minder geschikt is voor

afkoppelen. Bij een fikse bui gaat het regenwater dat niet door de slang past alsnog direct het riool in. 

Maar je ontlast absoluut het rioolstelsel en houdt het water in je tuin. Door er ook nog een regenton 

tussen te plaatsen, bewaar je water om op een later moment bijvoorbeeld je planten water te geven.

Wadi
Een Wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren. Meestal is een wadi beplant met gras of biezen. Een wadi helpt verdroging van de bodem tegen te gaan, vormt een buffer bij overvloedige regenval, en draagt bij aan de zuivering van het water.

Afkoppel DOE-BOEK
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Afkoppelen MET of ZONDER waterberging

Voordat je je regenpijp doorzaagt en al het regenwater in je tuin

laat lopen,  is het belangrijk om er achter te komen of het kan.

Blijven plassen lang staan na een regenbui? Dan raden we

afkoppelen met waterberging niet aan.

Veiligheidscheck
Kan het water op een veilige manier weg als het heel 
hard regent? Optie’s:

1.  Het water kan verder je tuin in lopen, je tuin is groot   
genoeg en als bijvoorbeeld het grasveld even onder 

 water staat, is dat niet erg. Je tuin is onverhard zodat 
 het water vervolgens de grond inzakt. Wat is het laagste   

punt in je tuin? Hebben de buren er geen last van?

2. Je laat het regenwater de straat op stromen. Zit je waterberging in 
de voortuin, dan ligt de straat vaak lager dan je tuin. Dan stroomt 
het water vanzelf de straat op, daar zit een put naar het riool. Zo 
kan het overtollig water weg stromen.

3. Je hebt een putje in de tuin waar het water naar toe kan stromen 
als de berging vol is.

Ik kan afkoppelen
 zonder waterberging

Tegel eruit, plant erin
Ik heb teveel tegels in mijn tuin

Emmertest
Graaf een gat van 30 x 30 x 30 centimeter, vul dit een 

keer met water om de grond vochtig te maken. Vul het 

gat nog een keer en houd bij hoe lang het duurt voor 

het water is weggezakt. Als het water binnen een half 

uur wegzakt is de bodem goed doorlatend en geschikt 

voor waterberging en infiltratie.

Als het water na een paar uur nog niet volledig is weg-

gezakt, dan kun je beter niet afkoppelen met water-

berging. Kies bijvoorbeeld voor het slimme afkoppelstuk.

1 Doe de veiligheids
check. 2 Doe de emmer

test. 3 Afkoppelen ZONDER waterberging 
met het slimme afkoppelstuk en/
of een regenton

stroomschema
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Ik kan afkoppelen
   met waterberging

Overloopslang
Je zet een aansluitset van een regenton (vulautomaat) tussen je regenpijp. 
Je sluit GEEN regenton aan maar een overloopslang en laat het water de tuin 
in stromen. In de slang kun je gaatjes prikken om het water te verdelen.
Zie handleidingen verderop in dit boek.

Regenton
Sluit een regenton aan met een vulautomaat. Ongeveer 20 cm lager 
plaats je een overloopslang. Zo stroomt het regenwater als de ton vol is 
in je tuin, in plaats van naar het riool. In periodes van droogte kun je je 
planten water geven met water uit de ton.
Het beste water om planten mee water te geven is regenwater. En je 
bespaart drinkwater uitde kraan.
Een regenton in je tuin telt niet mee als waterberging. Als hij vol is, is er 
namelijk geen plaats is voor een grote regenbui. Maar: als je een over-
loopslang aansluit en overtollig water de tuin in laat lopen, dan help je 
wél mee met het bergen van regenwater!

Afkoppel DOE-BOEK

Het slimme AFKOPPELSTUK

Met een vulautomaat en een overloopslang zorg je dat er minder

water naar het riool gaat en meer water de grond in. Goed voor

de planten in de tuin.

stroomschema

4 Afkoppelen MET waterberging 
optie, een kuil in de tuin, een laagte
of een grindstrook

X NIET AFKOPPELEN
teveel tegels in de tuin

REGEN WA CHT040
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Ik kan afkoppelen
   met waterberging
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4 Afkoppelen MET waterberging 
optie, een gat in de tuin, een laagte
of een grindstrook

Kuil in de tuin
Bijvoorbeeld een gat onder de trampoline of een
wadi met planten die bestand zijn tegen heel
nat en heel droog weer.

Laagte
Bijvoorbeeld een verlaagd grasveld of een
verdiepte border met geschikte planten.

Grindstrook
Dit kan minder water bergen dan een
verlaging in de tuin, omdat het grind een 
deel van de plek vult.

5 Gebruik de TOOLKIT
Elke eenheid staat voor 100 liter waterberging
Hoeveel eenheden passen in jouw tuin.

Welke WATERBERGING en WAAR?

We gaan uit van drie verschillende typen waterberging: een kuil,

laagte of grindstrook. Ga eerst met behulp van de Toolkit kijken wat

het beste past. De Toolkit bestaat uit een aantal uitvouwbare

‘mallen’. Het zijn meetinstrumenten of eenheden waarmee je 

kunt passen en meten in jouw tuin.

stroomschema
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Laagte in de tuin,

zoals verlaagd grasveld

10 cm diep

100 cm
10

0 
cm

50 cm

50
 c

m

Kuil in de tuin

40 cm diep100 liter
100 liter

150 cm

Grindstrook 150 cm 

40 cm diep50
 c

m Grindstrook 300 cm 

20 cm diep

300 cm

100 liter

Hoe meer eenheden je kwijt kunt,hoe hoger 
is de medaille die je ontvangt, plak deze op je 
regenpijp en inspireer je buren!

Gebruik de toolkit PER REGENPIJP

Elke eenheid staat voor 100 liter waterberging.

Hoeveel eenheden passen er in jouw tuin.

De TOOLKIT bestaat uit een aantal uitvouwbare 
mallen waarmee je kunt passen en meten in jouw 
tuin.

toolkit

Medaille
Plak je medaille op 

je regenpijp en

inspireer je buren

Kuil in je tuin
Eén eenheid is 50 cm x 50 cm 
en 40 cm diep

Laagte in je tuin
Eén eenheid is 100 cm x 100 cm 
en 10 cm diep

Grindstrook
Eén eenheid is 150 cm x 50 cm 
en 40 cm diep

Eén eenheid is 300 cm x 50 cm 
en 20 cm diep

BRONS - 200 liter
Waterberging voor 

90% van de buien

2 eenheden

2 eenheden

2 eenheden

ZILVER - 500 liter
Genoeg voor een
zware bui

5 eenheden

5 eenheden

5 eenheden

GOUD - 1000 liter
Je bent voorbereid 

op een piekbui!

10 eenheden

10 eenheden

10 eenheden

REGEN WA CHT040
REGEN WA CHT040 REGENWA CHT040

REGEN WA CHT040

toolkit
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plak hier 
je keuze

plak hier 
je keuze

plak hier 
je keuze

START
regenpijp

1

Waar zaag je
de regenpijp door

Plaats een
bladscheider

Plaats een bochtKies een
regenpijp

Ga aan de slag
Knip de voorbeelden uit en creëer je eigen afkoppelstroom.

plak hier 
je keuze

plak hier 
je keuze

plak hier 
je keuze

START
regenpijp

2

plak hier 
je keuze

plak hier 
je keuze

plak hier 
je keuze

START
regenpijp

3

ga aan de slag
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plak hier 
je keuze

plak hier 
je keuze

plak hier 
je keuze

Welke goot
kies je?

Welke methode
kies je?

Welke
noodoverloop kies je?

Wat heb je 
nodig?

plak hier 
je keuze

plak hier 
je keuze

plak hier 
je keuze

plak hier 
je keuze

plak hier 
je keuze

plak hier 
je keuze

zie  bood-
schappenlijstjes 

bij de
handleidingen

zie  bood-
schappenlijstjes 

bij de
handleidingen

zie  bood-
schappenlijstjes 

bij de
handleidingen

ga aan de slag
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ga aan de slag

ondergronds afzagen

bocht en afsluitdeksel

Uitknipvellen
Plaats de gewenste onderdelen in de afkoppelstroom.

Doorzagen regenpijp

bovengronds afzagen

ondergronds afzagen

Plaats een bladscheider

bladscheider

bladscheider

bladscheider niet nodig

NIET NODIG als het is ingebouwd
bv in vulautomaat

bladscheider niet nodig

Plaats een bocht en
afsluitdeksel

bocht en afsluitdeksel

bocht en afsluitdeksel

bovengronds afzagen

bocht en afsluitdeksel
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ga aan de slag

lengte .............................meter

materiaal ............................m2

Bovengronds

open grindgoot

lijngoot of molgoot

Welke goot kies je?

lengte .............................meter

materiaal ............................m2

Ondergronds

buis

buis

drainagebuis

drainagebuis

open grindgoot

lengte .............................meter

materiaal ............................m2

zelfgemaakte open goot lijngoot of molgoot

lengte .............................meter

materiaal ............................m2

lengte .............................meter

materiaal ............................m2

zelfgemaakte open goot

lengte .............................meter

materiaal ............................m2

open grindgoot

lengte .............................meter

materiaal ............................m2

lengte .............................meter

materiaal ............................m2

zelfgemaakte open goot

Kies voor stenen, kasseien, 
dapkpannen, tegels etc. Rooster lijngoot Open molgoot

lengte .............................meter

lengte .............................meter

lengte .............................meter

lengte .............................meter
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ga aan de slag

voor opvang van 90% van
de buien

vulautomaat met overloop

voor opvang van 90% van
de buien

vulautomaat met overloop

voor opvang van 90% van
de buien

vulautomaat met overloop

aantal eenheden  ...................

kuil

kuil

kuil

laagte

laagte

laagte

grindstrook

grindstrook

aantal eenheden  ...................

aantal eenheden  ...................

aantal eenheden  ...................

aantal eenheden  ...................

aantal eenheden  ...................

grindstrook

aantal eenheden  ...................

aantal eenheden  ...................

aantal eenheden  ...................

Welke methode kies je?



naar de straat en in een put

naar de straat en in een put

naar de straat en in een put

verder je tuin in

verder je tuin in

verder je tuin in

naar een putje in de tuin

naar een putje in de tuin

naar een putje in de tuin

Welke overloop kies je?

Afkoppel DOE-BOEK
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handleidingen

Handleidingen
Regenpijp doorzagen boven de grond

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

2.  Zaag of slijp de regenpijp op de gemarkeerde plekken door.

3.  Plaats een deksel op het uitstekende eind van de regenpijp laag bij de grond.

4.  Plaats een bocht en een verlengstuk en zorg er voor dat je het water minstens 1 meter 

 van je woning wegleidt. 

Regenpijp met ondergrondse goot verlengen naar je voorziening

1.  Graaf het zand weg rondom je regenpijp

2.  Graaf het zond weg tot aan je voorziening en meet de benodigde lengte van de pijp

3.  Zaag of slijp de regenpijp door.

4.  Plaats een bocht en het verlengstuk

5.  Plaats een deksel op het uitstekende eind van de regenpijp.

 
   

Wat heb je nodig

Meetlint
Marker
Zaag
Deksel
PVC lijm
Bocht 
Verlengstuk

Wat heb je nodig

Meetlint
Marker
Schop
Deksel
PVC lijm
Bocht 
Verlengstuk
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handleidingen

Handleidingen
Bovengrondse (open) goot aanleggen

1.  Graaf vanaf het verlengstuk van de regenpijp een sleuf van minimaal 20cm breed

 naar je waterberging.

2.  Het afschot van een goot moet minimaal 0,5 cm/m zijn

3.  Vul de sleuf met een reeks stenen, klinkers, tegels, dakpannen, zo kan het water naar de

 waterberging stromen.

4.  Leg eventueel vast met cement. Voorbeelden goot

Open goot

Open grindgoot

Kant en klare

molgoot

Wat heb je nodig

Keuze: stenen, klinkers, 
tegels, dakpannen, grind 
molgoot of lijngoot met 
rooster
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handleidingen

Handleidingen
Bladscheider plaatsen

1.  Markeer de hoogte waar de bladscheider moet komen.

2.  Zaag het stuk tussen de twee gemarkeerde punten los.

3.  Schuif de bladscheider op de regenpijp

4.  Controleer alle aansluitingen op lekkage. 

Zandvang plaatsen

Een zandvang plaats je ondergronds, tussen de afvoer en de infiltratievoorziening. Voordat het

water in de infiltratievoorziening komt, kunnen zand en andere kleine delen uit het regenwater

in de zandvang bezinken. Zo voorkom je verstopping van de infiltratievoorziening. Het

onderhoud bestaat uit één keer per jaar leegscheppen. 

Het slimme afkoppelstuk

Oftewel de vulautomaat met overloopslang.

1.  Kies de positie op de regenpijp, afhankelijk van het wel of niet toevoegen van een regenton 

 (zie regenton aansluiten)

2.  Zaag of slijp een stuk van ongeveer 5 centimeter uit de regenpijp. Het gat moet in ieder geval  

 groot genoeg zijn voor de vulautomaat.

3. Installeer de vulautomaat.

4.  Plaats de overloopslang direct aan de vulautomaat, of:

5.  Sluit een regenton aan en verbind hieraan de overloopslang met behulp van een koppelstuk 

 (je hebt ook kant en klare overloopsets)

TIP: plaats een bladvang boven de vulautomaat om verstopping te voorkomen.

Wat heb je nodig

Marker
Meetlint
Zaag
Bladscheider

Wat heb je nodig

Zandvangput

Waterpas

Wat heb je nodig

Vulautomaat PVC of zink
Overloopslang
Regenton
90 graden koppelstuk
Gatenboor
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handleidingen

Handleidingen
Regenton aansluiten

1.  Kies de plek voor je regenton, naast de regenpijp.

2.  Installeer de verhoging (zodat de gieter onder de kraan past)

3.  Plaats de regenton op de verhoging. Meet nu uit hoe hoog de vulopening

 (waar het water in de regenton loopt) van de regenton zit ten opzichte van de grond. De 

 uitstroomopening (waar het water uit de regenpijp loopt) in de regenpijp moet even hoog 

 of ongeveer 1 centimeter hoger komen. Markeer de hoogte.

4.  Zaag of slijp een stuk van ongeveer 5 centimeter uit de regenpijp en installeer de vulautomaat.

5.  Sluit de vulautomaat aan op de regenton met het bijbehorende verloopstukje. Controleer goed 

 of alles past. Je kunt dan de aansluitingen aan elkaar lijmen met pvc-lijm.

6.  Plaats de overloopslang met behulp van een koppelstuk

 TIP: plaats een bladvang boven de vulautomaat om verstopping te voorkomen.

Wat heb je nodig

Meetlint
Marker
Verhoging
Zaag
PVC lijm
Vulautomaat

Eventueel:

Overloopslang
90 graden koppelstuk
Gatenboor



Ondergronds afkoppelen
Wij adviseren meestal om bovengronds af te koppelen. Dit is makkelijk en goedkoop in aanleg en on-

derhoud (geen kans op verstoppingen). Als je liever ondergronds wilt afkoppelen, kun je denken aan 

infiltratiekratten of een ondergrondse grindkoffer.Of je sluit een drainageslang aan. Hoe dat werkt 

lees je hier:

Drainageslang

Graaf een sleuf van 70 cm diep en twee spades breed (40 cm):

• De onderste 30 cm vul je met drainzand, split of schelpen

• Daarbovenop komt de slang

• Daar bovenop weer 20 cm drainzand, split of schelpen

• Eindig met 10 cm zwarte aarde voor bijvoorbeeld je grasveld

Overloop:

Wel belangrijk om de slang te laten eindigen bij de straat, mocht er een hoosbui komen, dan watert 

het af in de put., zodat het bij flinke hoosbuien weg kan, dus een overloop naar het gemeentelijk 

rioolstelsel. Of je kunt de drainageslang terugvoeren naar de regenpijp of naar een putje. 

 

• Leg de sleuf met buis op voldoende afstand (3-5 meter) van de fundering/gevel 

 om te voorkomen dat die telkens nat wordt! 

• Voor de berekening van de waterberging kun je voor drainzand uitgaan van 30% 

 waterbergend vermogen. 

• Geen bomen en struiken die diep wortelen op de sleuf planten: die groeien graag 

 naar de buis toe!

Tips

Afkoppel DOE-BOEK

ondergronds afkoppelen
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Biodiversiteit
Biodiversiteit betekent letterlijk: een diversiteit aan leven. 

Het gaat daarbij vooral over hoe al die verschillende soorten 

met elkaar samenhangen en met elkaar in balans zijn. Veel soorten 

sterven echter uit, dus we moeten aan de slag met biodiversiteitsherstel. Dit kun je doen door zoveel 

mogelijk tegels te vervangen voor groen. Het water kan daardoor weer in de bodem zakken, fijnstof 

wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied en het 

bodemleven verbetert. Hoe meer verschillende planten, hoe meer verschillende dieren kunnen 

overleven. Daarnaast blijft je tuin koeler als je minder bestrating toepast. Bomen en planten verdam-

pen water met hun blad en daardoor koelt de lucht af, dus je voelt je er zelf ook prettiger en gezonder. 

Je kunt ook denken aan het zaaien van wilde bloemenzaden, het aanleggen van een groen dak en het 

plaatsen van insectenhotels, vogelhuisjes en vleermuiskasten.

Beplanting ‘wadi’

Houtige gewassen (bomen en heesters)

Zwarte els

Diverse soorten wilgen

Gewone vlier

Helofyten

Grote waterweegbree

Zwanebloem

Riet

Mattenbier

Grote lisdodde

Kleine lisdodde

Hoger opgaande plantensoorten 

(geen helofyten)

Gewone engelwortel

Kleine watereppe

Knoopkruid

Wilgenroosje

Koninginnekruid

Moerasspirea

Moeraswalstro

Veldlathyrus 

Harig wilgenroosje 

Moerasrolklaver

Grote wederik

Gewone kattenstaart

Watermunt

Hertsmunt

Moeras-vergeetmijnietje

Grote egelskop

Poelruit

Grote valeriaan

Overige plantensoorten (laag blijvend)

Kruipend zenegroen

Pinksterbloem

Penningkruid

Egelboterbloem

Blauw glidkruid

Grasmuur

Zeegroene muur

Beekpunge

Gewone ereprijs

Bron: Groenblauwe Netwerken, [Boogaard et al., 2003]

* LET OP sommige planten zijn giftig

biodiversiteit

Groen is goed voor biodiversiteit, 
voor het watersysteem en voor een 
fijne leefomgeving.
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subsidie aanvragen

Subsidie
Het uitgangspunt voor dit ‘afkoppelen per regenpijp-systeem’ is dat elke regenpijp het water afvoert 

van 25m2 dakoppervlak. Dit is een gemiddelde.De meeste afkoppel-methodes gaan uit van het to-

tale verharde oppervlak op het terrein, oftewel je dakoppervlak en terras. Door het totaal te verme-

nigvuldigen met het aantal millimeters van een regenbui, kun je uitrekenen hoeveel ruimte je moet 

maken in je tuin. Gemeentes hanteren verschillende normen (de waterbergingsnorm of bergingseis), 

vanwege verschillen in bodemsoort en/of ambitieniveau. Als je voldoet aan de minimale waterber-

gingsnorm van jouw gemeente, kun je subsidie aanvragen. Check via Groenesubsidiewijzer.nl of je 

subsidie aan kunt vragen.

Rekenmethode
Bereken je subsidieaanvraag door het aantal m2 dak- of grondoppervlakte te vermenigvuldigen met 

het bedrag dat je ontvangt per m2. Deze informatie vind je op de website van jouw gemeente. Hier zijn 

vaak ook goede tips te vinden!

Voorwaarden
Dit is vaak per gemeente verschillend, maar er zijn een aantal algemene richtlijnen:

De werkzaamheden hebben niet langer dan 2 jaar geleden plaatsgevonden.

Je bent eigenaar van de oppervlakte waar je subsidie voor aanvraagt.

De oppervlakte betreft een bestaand terrein/dak (minimaal 5 jaar).

Je hebt niet eerder subsidie ontvangen voor deze werkzaamheden.

Maak foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden. Hierop moet duidelijk te zien zijn waar en

hoe het water tijdig kan worden geboren. Het laten overlopen in de tuin is onvoldoende.

Je houdt het resultaat van de werkzaamheden minimaal 10 jaar in stand.

De genomen maatregel mag niet zorgen voor (water)overlast bij anderen.

Je verleent toegang tot controle van de werkzaamheden.

Je voldoet aan de waterbergingsnorm die geldt in jouw gemeente.

De oppervlakte waar je subsidie voor aanvraagt voldoet aan de minimale oppervlakte eisen

van 20 m2 (lengte x breedte van dak of terras).

Gelden deze voorwaarden voor jou? Dan kun je subsidie 

aanvragen!

 

TIP

Voldoet het aantal m2 van de oppervlakte nietaan de vereisten? Vraag dan eens rond bij je buren of je samen een aanvraag kunt doen.



Wat kun je nog meer 
doen?
Wij hebben gekozen voor relatief eenvoudige oplossingen, zodat zoveel mogelijk mensen direct aan 

de slag kunnen. Want: elke druppel telt! Wil je nog meer doen? kijk op regenwacht040.nl of één van 

de andere websites.

Hier een paar tips:

Regenwater hergebruiken

Door een flinke regenwaterput in je tuin in te graven of een speciale zak in de kruipruimte te leggen, 

kun je regenwater gebruiken voor je wasmachine, schoonmaak en het doorspoelen van je toilet. Meer 

weten? Kijk op de website van mijnwaterfabriek.nl

Zorg voor een gezonde bodem

Een gezonde bodem is belangrijk voor een watervriendelijke tuin. Een goed waterdoorlatende en

watervasthoudende bodem waar planten goed op groeien is een bodem met voldoende luchtgangen, 

bodemleven en voedingstoffen. Er is een relatie tussen de beplanting, doorworteling, gezondheid en 

de wateropname-capaciteit van de bodem. De bodemkwaliteitdraagt weer bij aan de kwaliteit van de 

beplanting. Meer weten? Kijk op de website van huisjeboompjebeter.nl

Waterdoorlatende verharding

Dit kan bijvoorbeeld met Grasbetontegels, Houtsnippers, schors, cacaodoppen, gravel/split,

schelpen of grind.

Of maak een open bestrating: wissel je terras tegels of klinkers af met stroken gras of brede

voegen met halfhard, doorlatend materiaal zoals gravel en houtsnippers.

 

wat kun je nog meer doen
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Bij de samenstelling van deze folder is gebruik gemaakt van eigen 

onderzoek en de informatie die beschikbaar is op internet. 

Gemeente Eindhoven, eindhovenduurzaam.nl

Huisje Boompje Beter, huisjeboompjebeter.nl

Waterklaar, waterklaar.nl

Klimaatklaar, klimaatklaar.nl

Rainproof, rainproof.nl

Colofon
Regenwacht040 is een initiatief van:

Anouk van der Poll (Embassy of Water)

Fien Dekker (Rain(a)Way).

Dit afkoppel-stappenplan is ontwikkeld in opdracht 

van Klimaatportaal Zuid-Oost Brabant.

Met dank aan:

Daan van Grieken

Buurkracht: Roxanne Oude Alink

& Buurtteam Hoge Akkers

Vormgeving: Cognito Concepts

Contact:

info@regenwacht040.nl

colofon
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regenwacht040.nl

info@regenwacht040.nl

We hopen dat je met veel plezier gaat afkoppelen, 

dat je gauw resultaat ziet, intens van je klimaatbe-

stendige en watervriendelijk tuin geniet en velen 

zult inspireren!

Hartelijke groet,

Regenwacht040

Veel plezier!

REGENWACHT040 .NL


