
REGENWATER  
AFKOPPELEN  
IN APELDOORN

Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat  

voor overlast en schade aan straten, huizen en tuinen. Het water komt voor het  

grootste deel rechtstreeks terecht in het riool. Maar regenwater is ook schoon 

water, onmisbaar voor planten en dieren. In Apeldoorn willen we dit regenwater  

dat wij ‘gratis’ ontvangen weer gebruiken of teruggeven aan de natuur.

Afkoppelen als oplossing
Een simpele manier om ervoor te zorgen dat het regenwater niet 
in het riool terecht komt is het doorzagen van de regenpijp en het 
regenwater opvangen in de tuin. Dit noemen we afkoppelen. 

Wat levert het op:
•  Minder water op straat bij heftige regen;
•  Minder verdroging, een waterrijke tuin is goed voor de planten 

en dieren en draagt bij aan een gezonder en aantrekkelijker 
woon- en leefklimaat;

•  Besparing van het drinkwater dat je anders gebruikt om te 
sproeien of je auto te wassen;

•  Veel woningen in Apeldoorn komen in aanmerking voor  
subsidie voor het afkoppelen.

REGENWATER 
NIET IN HET RIOOL

AAN DE SLAG!



WAT KUNT U DOEN!

OPTIE 1  
Afzagen en wegleiden via een goot 

Zaag de regenpijp door tot ongeveer 20 cm boven de grond. 
En laat het regenwater in de tuin lopen. Er zijn verschillende 
mogelijkheden:

-  Het regenwater kan bovengronds via een goot naar een 
lager gelegen plek in de tuin of een vijver worden afgevoerd. 
Zorg bij een vijver voor een grindstrook rondom de vijver 
waar het water kan wegzakken.

-  Het regenwater kan via een goot of afvoerleiding naar een 
grindkoffer of infiltratiekrat geleid worden, waar het in de 
bodem kan zakken.

-  Grenst uw tuin aan een sloot of vijver? Dan mag u in veel 
gevallen het regenwater hier rechtstreeks naar afvoeren. 

-  Is uw straat al afgekoppeld van het riool? In dat geval mag  
u het regenwater ook naar de straat afvoeren. Informeer  
bij de gemeente of kijk op www.apeldoorn.nl/regenwater  
of uw straat is afgekoppeld.

Per m2 dakoppervlak is 0,5 m2 tuinoppervlak nodig  
met een verlaging van ongeveer 5 cm, zodat het water 
wordt opgevangen en weg kan zakken in de bodem.

OPTIE 2 
Afzagen en opvangen in een regenton

Zaag de regenpijp door en vang het regenwater op in een 
regenton of regenzuil. Sluit bijvoorbeeld een overloopbuisje  
aan, laat het water weglopen via een gootje naar de tuin  
of de afgekoppelde straat. U kunt het water ook elders 
hergebruiken. Geef de planten water, was uw auto of gebruik  
het om bijvoorbeeld de ramen te lappen. Handig, en het 
bespaart kostbaar drinkwater.

U kunt de regenpijp ook ondergronds aansluiten op een 
infiltratiekrat of via een drainagebuis het water langzaam  
in de grond laten wegzakken. 

Hoeveel capaciteit een grindkoffer of infiltratiekrat 
nodig heeft, is afhankelijk van de doorlaatbaarheid van 
de grond. Een richtlijn is een berging van 20 liter water 
voor iedere afgekoppelde m2 dakoppervlak. Voor een 
grindkoffer is dat 40 liter.

Een rekensommetje: voor 10 m2 dakoppervlak is 
bijvoorbeeld een infiltratiekrat van 200 liter nodig. 

De gemeente Apeldoorn wil het afkoppelen stimuleren en stelt daarom subsidie 

beschikbaar. Bekijk de verschillende afkoppelmogelijkheden of kijk voor meer  

informatie op www.apeldoorn.nl/regenwater. 

U KUNT NOG MEER DOEN

TIPS EN TRICKS

Tegel eruit, plant erin!
Heeft u veel steen in uw tuin? Vervang dat dan door 
groen of waterdoorlatende verharding (zoals grind, 
gravel of houtsnippers). Hierdoor kan regenwater 
gemakkelijk in de bodem wegzakken. Sinds 2017  
steunt de gemeente Apeldoorn de landelijke beweging 
‘Operatie Steenbreek’. Onder het motto ‘Tegel eruit, 
plant erin’ willen we Apeldoorn nog groener maken.  
Doet u ook mee?

Ga voor een groen dak
Naast het afkoppelen van de regenpijp, kunt u  
ook een groen dak aan leggen. Dit is een dak 
waarop planten groeien. Het regenwater wordt  
dan opgevangen op het dak en wordt opgenomen  
door de planten. Zo komt er tijdens een regenbui  
veel minder water in het riool. De gemeente stelt 
een subsidie beschikbaar voor de aanleg! Lees de 
voorwaarden op www.apeldoorn.nl/regenwater.

1 Doe de emmertest

Onderzoek van tevoren of uw tuin geschikt is voor 
infiltratie. Kan het water makkelijk in de bodem zinken? 
Zandgrond is geschikt, klei of leemgrond niet. Graaf op 
verschillende plekken een gat van een spade diep. Vul 
deze gaten met een emmer water. Als het water binnen 
15 minuten wegloopt, infiltreert regenwater goed. Duurt 
het langer dan een uur, dan is deze grond niet geschikt 
voor infiltratie. Over het algemeen is de zandgrond  
in Apeldoorn zeer geschikt voor infiltratie. 

2 Zorg voor voldoende afstand
Zorg dat de infiltratieplek voldoende afstand heeft 
van het huis of een boom. Dan kan het water zonder 
problemen wegzakken en heeft u geen last van de 
boomwortels. 

3 Plaats een zand- en bladvang

Plaats een zandvang bij gebruik van een ondergronds 
infiltratiekrat of grindkoffer. En plaats een bladvanger  
aan het eind van de regenpijp. Dan raakt de krat of de  
koffer niet verstopt. Uw hovenier, tuincentrum of  
bouwmarkt kan u adviseren.



MEER WETEN?  
Kijk op www.apeldoorn.nl/regenwater over hoe het afkoppelen 
werkt in Apeldoorn en wat we nog meer doen. Ook leest u hier  
of u in aanmerking komt voor subsidie. 
 
Heeft u na het lezen van deze brochure en de informatie op  
onze website nog vragen? Dan kunt u contact met ons  
opnemen via regenwater@apeldoorn.nl. 
 
 
 NUTTIGE WEBSITES  
www.apeldoorn.nl/regenwater  
www.riool.info/tuinen-rob-verlinden 
www.vallei-veluwe.nl/klimaatactieve-stad 
www.waterklaar.nl/hoe-koppel-ik-af 
www.rainproof.nl 
www.huisjeboompjebeter.nl 
www.mijnwaterfabriek.nl 
www.onswater.nl 
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