
Loopt het regenwater dat op je dak of in je tuin valt via de regenpijp naar het riool? Bij een flinke stortbui komt 
al het regenwater uit de buurt samen en kan het riool het soms niet aan. Dit leidt tot wateroverlast op straat. 

Zonde ook om al dat schone regenwater in het riool te laten lopen! Als je je regenpijp doorzaagt en het water in 
je tuin loopt, noemen we dat afkoppelen. Het water kan dan de grond inzakken. Fijn voor je planten, in perioden 

van droogte! We geven je negen tips voor het afkoppelen van je regenwater.

1  Maak eerst een goed plan. Kijk hoe de waterafvoeren van je 
woning nu lopen en wat je precies wilt. Check de website van je 

gemeente of Weet van Water. Vaak lopen er ook acties of kun je 
subsidie aanvragen.

2  Afkoppelen kan alleen in gebieden waar water de grond in kan 
lopen. Denk aan een goed doorlatende bodem zoals zandgrond 

en gebieden met een lage grondwaterstand. Soms heeft de 
gemeente de straat al afgekoppeld en kun je het water de straat op 
laten lopen of naar een wadi. 

3  Graaf je regenpijp rondom vrij, zaag deze door en plaats een 
dekseltje op de pijp die de grond in loopt. Zo nodig kun je de 

regenpijp hier in de toekomst weer op aansluiten. Het dekseltje 
voorkomt verstopping.
 

4  Plaats een bocht met een haakse hoek op de regenpijp die 
langs de muur naar beneden loopt en zorg dat de bocht net 

niet de grond raakt. Leg er eventueel een tegel onder om uitspoeling 
van de grond te voorkomen.

5  Het water moet van de muur afstromen zodat er geen vocht 
in de muur trekt. Eventueel kun je een gootje maken waarin het 

water wegstroomt, van het huis af. Voorkom ook dat het water naar 
de buren stroomt. 

6  Laat het water uitlopen op je grasveld of in de plantenborder. 
Eventueel kun je je tuin wat hol aanleggen zodat bij een bui al 

het water zich kan verzamelen en de tijd heeft om de grond in te 
zakken.

7  Eventueel kun je zinkputten, infiltratiekratten of drainagebuizen 
ingraven zodat je meer en sneller water kwijtraakt. Er bestaan 

ook reservoirs waar je het water later uit kunt pompen. Bijvoorbeeld 
om je tuin te sproeien of om je toilet door te spoelen.

8   Ben je creatief? Met water kun je leuke dingen doen! Denk 
aan een waterrijke tuin, de aanleg van een waterspeelplek, 

een regenton, waterspuwer of elementen die door water worden 
aangedreven.

9   Woon je in een huurwoning? Vraag dan de verhuurder om 
toestemming voor het afkoppelen van je regenpijp en spreek 

af wat je moet doen als je gaat verhuizen. Bijvoorbeeld de pijp 
herstellen of afgekoppeld laten.

Bekijk de 9 afkoppeltips 
Meer tuintips? Kijk op www.weetvanwater.nl

9 TIPS VOOR
HET AFKOPPELEN 

VAN JE REGENWATER 


