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In Nederland valt gemiddeld 700 tot 900 mm neerslag per jaar. De verwachting is dat de hoeveel-
heid gelijk blijft, maar de verdeling van de neerslag gaat veranderen. Er zullen vaker zwaardere 
buien vallen, waardoor de overlast van bijvoorbeeld ondergelopen straten en kelders toe zal nemen. 
Daarom is het van belang dat we op een andere manier met ons regenwater omgaan. Bijvoorbeeld door het af te 
koppelen en het een andere bestemming te geven.

Waarom afkoppelen?
Het afkoppelen van regenwater houdt in dat het niet 
meer rechtstreeks op het rioolstelsel geloosd wordt, maar 
wordt opgevangen en hergebruikt of geïnfiltreerd. De 
afvoeren van dak en verharding worden losgekoppeld van 
het bestaande rioolstelsel. Door dat te doen ontlast u het 
rioolstelsel en de waterzuiveringsinstallaties. In Nederland 
ligt een voornamelijk samengesteld rioolstelsel, waarbij vuil 
water en regenwater in één buis terecht komen. Bij hevige 
buien storten deze systemen vaak over in vijvers en sloten. 
Hierbij raakt het oppervlaktewater vervuild met rioolwater 
met alle gevolgen van dien, zoals bijvoorbeeld vissterfte. 

Gemeentes doen mee
Veel gemeentes eisen tegenwoordig het afkoppelen van 
regenwater. De gemeentes leggen zelf vaak een gescheiden 
systeem aan: één rioolstelsel voor vuilwater en één voor 
regenwater. Hierbij is het belangrijk dat er goede aanslui-

tingen van een huis op beide systemen is. Er lopen verschil-
lende projecten waarbij het regenwater is afgekoppeld en 
geïnfiltreerd wordt in de ondergrond.  



Op eigen terrein afkoppelen
Afkoppelen van regenwater is goed mogelijk op eigen 
terrein. U ontlast er niet alleen het riool en de waterzuiv-
ering mee, maar u kunt er zelf ook profijt van hebben. 
Door bijvoorbeeld hergebruik gaat het drinkwaterverbruik 
naar beneden. Bij infiltratie blijft het grondwater beter 
op niveau en dat is beter voor het milieu. Bij nieuwbouw 
van een huis of kantoor is een gescheiden systeem met 
maatregelen voor het hergebruik van regenwater makke-
lijk toe te passen zonder extra kosten. Bijvoorbeeld het 
aanbrengen van extra leidingen voor gebruik van het re-
genwater bij het doorspoelen van toiletten of bijvoorbeeld 
het toepassen van dak- en gevelgroen en het bufferen van 
water op het dak.

Wat te doen met het regenwater?
Als eerste dient het water tijdelijk opgevangen te worden 
(bufferen). Dit water is te gebruiken voor beregening van 
de tuin, het dak- of gevelgroen, voor het toilet, de 
wasmachine en het schoonmaken (hergebruik).  
Tevens kunt u ervoor kiezen om het regenwater in de 

grond te laten dringen, zodat het grondwaterpeil op 
niveau blijft (infiltreren).  Als dit niet mogelijk is kunt u 
ervoor kiezen het regenwater vertraagd af te voeren. Per 
situatie kan er gekeken worden naar de mogelijkheden. 
Die zijn van vele factoren afhankelijk zoals de aanwezige 
ruimte, de samenstelling en opbouw van de grond, de 
grondwaterstand en de constructie van daken en gevels.

Bufferen

Dit is het tijdelijk opslaan van het water om er vervolgens een bestemming aan te geven, bijvoor-
beeld hergebruik of infiltratie. Voordat u gaat bufferen is het verstandig het water te zuiveren. Het 
vuil uit het regenwater laat een vervuiling achter in het systeem, waardoor op den duur capaciteit en werking af 
zullen nemen. Er zijn verschillende filters verkrijgbaar, afhankelijk van de situatie en de bestemming. Filters voor 
bladvang en zandvang zijn in ieder geval aan te bevelen. 

Er bestaan daarnaast ook filters voor grof vuil, bacteriën 
en het vastleggen van zware metalen. De buffervoor-
ziening dient een overstort te hebben bij aanhoudende 
regenval. Het overtollige water dient ergens heen te kun-
nen gaan waar het geen overlast geeft voor de bewon-
ers, bijvoorbeeld naar een groenstrook of een wadi.

Terreininrichting
In het terrein wordt een plek gecreëerd waar tijdens 
hoosbuien het water naar toe kan stromen. Deze plek komt 
tijdelijk (een aantal dagen per jaar) onder water te staan. 
Vervolgens infiltreert het water en komt deze plek weer 
droog te staan. In de droge periode kan deze plaats gebruikt 
worden om te spelen of te recreëren. Voorbeeld hiervan is 
een (water)speelplein of een verlaging in de tuin (wadi). 

Bufferen in een vijver
Het waterpeil fluctueert, dat wil zeggen dat in droge peri-
oden er een lage stand is en bij veel neerslag de vijver 
vol staat. Echter hier is wel een overstort noodzakelijk. 
Daarnaast verdampt er ook het nodige water. 

Groendak als bufferdak
Een groendak houdt gedeeltelijk water vast, tot de 
drainagelaag is gevuld. Als het pakket verzadigd 
is, stroomt het regenwater vervolgens weg via de 
dakafvoeren. Ongeveer 60% tot 70% van de totale 
neerslag per jaar wordt in het pakket opgevangen en 
opgenomen door de beplanting. Er wordt aan gewerkt 
om dit percentage te verhogen door bijvoorbeeld de 
substraatsamenstelling te veranderen en/of andere 
beplanting toe te passen.  Een andere mogelijkheid is 
het plaatsen van kratten op het dak met daarop een 
groendak. Hierdoor creëert u extra ruimte op het dak



om het water te bufferen. Let op de extra zware 
belasting en de opbouwhoogte van het dak, die dit wel 
mogelijk moeten maken. Het water dat op het dak wordt 
gebufferd is natuurlijk ook geschikt voor hergebruik. 
Bijvoorbeeld voor een bevloeiingssysteem van 
gevelgroen, zodat het water niet meer omhoog gepompt 
hoeft te worden. 

Waterdak
Het water wordt vastgehouden op het dak, een soort 
vijver op het dak, maar met geringe diepte. Ook hier met 
een fluctuerend waterpeil en verdamping. Het water kan 
heel goed worden hergebruikt, waarbij goed rekening 
gehouden moet worden met de dakconstructie vanwege 
de extra belasting. 

Waterzak
Een waterzak kan zowel op het maaiveld worden 
geplaatst als in een kelder of kruipruimte. Bij plaatsing 
op het maaiveld kan deze worden aangeplant met 
klimplanten, waardoor het onderdeel van de tuin 

wordt. Er ontstaat dynamiek door de wisseling van de 
hoeveelheid water in de zak. Een plat groen vlak als 
de zak leeg is en bij veel regen zal deze zich vullen en 
ontstaat er een groene heuvel. Het is vooral een visueel 
effect, want het is niet geschikt voor betreding. 

Bufferen met een tank / ton
Een tank of ton kan zowel in de grond als boven de grond 
geplaatst worden. Er zijn verschillende vormen en 
formaten verkrijgbaar, waarvan de regenton de 
bekendste is. Het voordeel van een ondergrondse 
opslagtank is dat deze geen extra ruimte inneemt. 
Bovenop de tank kunt u gewoon beplanting, gras of 
parkeerplaats aan leggen, mits de goede 
voorzorgsmaatregelen zijn genomen. 

Bufferen met een bewegende tuin
De bewegende tuin wil zeggen dat het mee beweegt met 
de hoeveelheid neerslag. Er worden bakken ingegraven 
in de tuin met daarin EPS en daarop beplanting. Tijdens 
een regenbui vult de bak zich met water waardoor 
het drijvende EPS met beplanting omhoog komt.  Bij 
hergebruik of infiltratie van het water zakt het geheel 
weer. Dit levert ook een dynamisch effect op in de tuin. 

toevoer:
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Hergebruik

Hergebruik wil zeggen dat het regenwater wordt opgeslagen om het later weer te gebruiken voor 
diverse doeleinden. Het opgevangen regenwater is zeer geschikt voor het beregenen van de tuin in 
droge periodes en het bevloeien van gevel- en dakbegroeiing. Daarnaast is het in huis te gebruiken 
voor het doorspoelen van het toilet, het schoonmaken van het huis en/of het wassen van kleding. Het voordeel 
hiervan is een flinke besparing op het drinkwater. Bij hergebruik van het water is het nodig om eerst te filteren, 
zeker voor het gebruik in huis. Afhankelijk van het doel waarvoor men het water gaat gebruiken, worden de juiste 
filters gekozen.

Besparing drinkwater / hergebruik in huis
Door in het huis regenwater te hergebruiken, voor 
bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet, bespaart 
u op het verbruik van schoon drinkwater. Gemiddeld 
verbruikt het doorspoelen 5,7 liter per keer en dat komt 
neer op 33,7 liter per dag per persoon. Regenwater 
is tevens geschikt voor de wasmachine, die verbruikt 
gemiddeld 14,3 liter per dag per persoon. 

Daarnaast is het goed te gebruiken voor de schoonmaak 
en het wassen van ramen. Bij het gebruik van 
regenwater voor raambewassing ontstaan geen strepen, 
omdat er bijna geen kalk in zit. 

Beregening dakgroen
Bij intensieve groendaken en Urban Farming daken is het 
van belang om, naast het daksysteem met drainagelaag, 
een geautomatiseerde beregeningsinstallatie aan 
te brengen. Het drainagsysteem buffert water wat 
de beplanting weer kan gebruiken. Echter een bij 
langere periode van droogte blijft met het gebruik van 
de beregeningsinstallatie de juiste watertoevoer en 
-continuïteit gegarandeerd. 

Beregening gevelgroen
Gevelgroen heeft een grote behoefte aan water omdat 
de beplanting niet bij het grondwater kan en er niet 
voldoende regenwater wordt opgevangen door de 
gevelpanelen. Bij de aanleg van gevelgroen wordt 
dan ook altijd een beregeningsysteem aangelegd. Dat 
systeem functioneert prima op regenwater. Het verbruik 
is ongeveer 85 liter per 100 m2 per dag. Door het jaar 
heen zitten er wel verschillen in het verbruik, omdat in 
het groeiseizoen meer water nodig is dan in de winter.



Infiltreren

Bij infiltratie zakt het regenwater langzaam in de ondergrond weg en zorgt daarmee dat het 
grondwater op niveau blijft. De mate van infiltratie is afhankelijk van de doorlaatbaarheid van 
de grond en de hoogte van de grondwaterstand. Hoe snel het water infiltreert is afhankelijk van de 
grondsoort. Elke grondsoort heeft zijn eigen waarde die wordt uigedrukt in de K-waarde. Zandgrond is erg goed 
doorlaatbaar, terwijl veengrond erg slecht doorlaadbaar is en infiltratie bij voorbaat gedoemd is te mislukken.

Bij het dimensioneren van de infiltratie-
voorziening wordt er standaard vanuit 
gegaan dat het water binnen 24 uur ver-
werkt is, zodat bij dagenlange neerslag 
toch blijvend gebufferd kan worden. In 
een aantal gevallen mag het langer duren,
 afhankelijk van de situatie. Bij zandgrond
 is een relatief kleine infiltratievoorziening nodig, omdat 
het water snel in de grond verdwijnt. Bij kleigrond is 
een veel grotere infiltratievoorziening nodig (voor zowel 
buffer als infiltratie oppervlakte) omdat het water niet 
snel infiltreert. Om te bepalen of infiltratie een goede 
oplossing is en hoe snel het water infiltreert dient een 
gat gegraven te worden, dit vol water te laten lopen en 
dan regelmatig meten hoe snel het water wegloopt. De 
infiltratievoorziening moet altijd ruim boven de grondwa-
terstand worden aangelegd. 

Infiltreren met een regentuin / wadi
Dit is een verlaging in het maaiveld dat bij zware regenval 
vol water loopt en dat langzaam in de ondergrond 
infiltreert. Uitgangspunt hierbij is vaak dat er niet meer 
dan 30 cm water mag staan in verband met de veiligheid 
voor spelende kinderen. 

Verlaging in de tuin
Een deel van de tuin wordt met ongeveer 10 cm verlaagd 
en kan daardoor een aantal dagen per jaar onder water 
komen te staan. Hierbij dient rekening gehouden te 
worden met de keuze van beplanting voor dit deel van 
de tuin. 

Infiltratiekoffer
Dit zijn kunststof kratten die ingegraven worden, 
waardoor een open ruimte van 95% in de grond wordt 
gecreëerd. Deze ruimte zal zich bij zware regenval 
vullen met water dat daarna geleidelijk kan infiltreren. 
Deze kratten zijn verkrijgbaar in verschillende vormen 
en maten. Boven deze voorzieningen is het mogelijk 
om het terrein naar wens in te richten en bijvoorbeeld 
beplanting of verharding aan te brengen. Rond deze 
kratten komt een filterdoek hetgeen het zwakste punt 
van dit systeem zal zijn. Het doek raakt in de loop der 
jaren namelijk vervuild, waardoor de infiltratiecapaciteit 
sterk afneemt. 
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Grindkoffer
Dit is de ruimte in de ondergrond die gevuld is met grof 
grind en de werking hiervan is gelijk aan de kunststof 
koffers. Het nadeel echt is dat de opslagcapaciteit 
beduidend minder is, slechts 40%, waardoor grind meer 
ruimte nodig heeft. De toepassing van lava in plaats van 
grind heeft nog het voordeel dat lava een zuiverende 
werking heeft (verschillende stoffen binden zich aan het 
lava).

Poreuze buizen zowel in beton als kunststof
Poreuze buizen zijn er zowel in waterdoorlatend beton 
als in kunststof met gaten. Bij kunststof buizen wordt er 
een filterdoek omheen gemaakt. Dit filterdoek is echter 
wel onderhevig aan vervuiling en kan dichtslippen. 

Verticale infiltratie
Hierbij worden de buizen verticaal geplaatst tot in het 
watervoerende pakket. Dit is toepasbaar op terreinen 
met een slecht doorlatende of zelfs ondoordringbare 
grondlaag en bij hoge grondwaterstand. Het werkt 
volgens de wet van de communicerende vaten. Het 
nadeel is dat u direct op grondwater loost waardoor 
eventuele vervuiling ook meteen in het grondwater zit. 

Zeker bij een calamiteit is dit gevaarlijk, bij een 
industrieterrein is deze vorm dan ook beslist niet aan 
te bevelen. Het plaatsen van een filter is voor deze 
methode absoluut gewenst. 

Infiltreren met waterdoorlatende bestrating
Betonstenen zijn verkrijgbaar met een open structuur 
waardoor ze waterdoorlatend zijn. Tevens zijn er 
straatstenen met nokken of losse kunststof kruisjes die 
tussen de stenen geplaatst kunnen worden, waardoor er 
ruimere voegen ontstaan en het water sneller haar weg 
kan vinden. 

De voegen worden gevuld met split een alternatief 
hiervoor is een mat van kunststofvlies. Grastegels van 
beton of kunststof zijn eveneens goed waterdoorlatend.
 
Het is wel van groot belang om deze verhardingen op 
een ondergronds pakket te leggen waarin het water 
tijdelijk wordt gebufferd en daarna in de bodem 
infiltreert. 
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Vertragend afvoeren

Vertraagd afvoeren houdt in dat u het water bij hoosbuien tijdelijk opslaat en het na verloop van 
tijd langzaam laat wegvloeien naar oppervlaktewater of afvoeren via het riool. 

Het voordeel van dit systeem is dat er minder (over)belasting 
tijdens hoosbuien optreedt, waardoor het stelsel kleiner 
gedimensioneerd kan worden. Vervolgens wordt een deel 
van het relatief schone regenwater alsnog afgevoerd naar 
de rioolzuivering. 

VerdampingVerdamping

Dit is natuurlijke verdamping van het water. Dit gebeurt zowel bij open water, als bij een vijver of 
een waterdak, maar ook beplanting kent verdamping. De hoeveelheid verdamping is afhankelijk van 
de temperatuur, luchtvochtigheid en wind. Er zit ook verschil in het soort beplanting, het ene soort verdampt 
veel meer dan het andere soort. Bij dakbegroeiing kunt u kiezen voor beplanting die veel water verdampt, waar-
door het water uit de buffering ook weer terugkomt in de atmosfeer.

  
  Verdamping via open water
Op een warme dag is de verdamping bij open water 7 
mm per dag. De verdamping is naast de luchtvochtigheid, 
luchttemperatuur en wind ook nog afhankelijk van de 
temperatuur van het water. Door het plaatsen van een 
fontein in de vijver wordt de hoeveelheid verdamping 
verhoogd, door de verneveling van het water verdampt 
het makkelijker en sneller. 

Verdamping via beplanting
De verdamping van beplanting is gemiddelde 540 mm 
per jaar. In januari is dat gemiddelde 8 mm per maand en 
in juli 90 mm per maand. De verdamping is bij beplanting 
in het begin van het groeiseizoen 1,5 mm per dag en dit 
loopt bgin juli op tot 3 mm per dag. 


