
Regenwater afkoppelen is om vele redenen goed om te doen. Goed voor 
de tuin, het milieu, voor het ontlasten van het riool, de waterzuivering en 
goed voor het grondwaterpeil. 

Buiten alle redenen is het ook gewoon leuk om het regenwater af te 
koppelen. Maar wat kan je doen? En hoe ziet dat er dan uit? Is het 
moeilijk? Wat heb je er voor nodig? Waar kan je de spullen kopen?

Allemaal vragen die misschien om wat inspirerende voorbeelden vragen.

De tuin om de Ontmoetingskerk in Rhenen leent zich hier erg goed voor. 
Tien regenpijpen om af te koppelen. Tien voorbeelden om te laten zien 
hoe eenvoudig het kan. 

Bewoners kunnen straks naar de Ontmoetingskerk om inspiratie op te 
doen!



De Ontmoetingskerk Rhenen



De Ontmoetingskerk Rhenen met alle regenpijpen
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Totaal dakoppervlak: 972 M²
Gemiddeld per regenpijp: 88 M²

Regenbui van 25 mm: 2200 liter per regenpijp



Manieren van regenwater afkoppelen die geschikt zijn voor de tuin van De Ontmoetingskerk

Een beekloop van klinkers Bovengronds een geperforeerde drainagebuis Een regenton en de regenpijp over een pergola leiden

IBC containers (1000 liter) aan elkaar koppelen Regenwater naar de vijver i.p.v. het riool



Op Marktplaats en NextDoor worden volop gratis klinkers aangeboden. Het regenwater van de bovengronds afgekoppelde regenpijp Ø80 mm  stroomt door een beekloop van klinkers die 
meandert door de tuin en uitkomt bij de boom. Het regenwater wordt gedurende het transporteren van het water geïnfiltreerd door de voegen tussen de klinkers van de beekloop. De 
beekloop eindigt bij de boom. Rondom de boom wordt er aarde verwijderd waardoor het overtollig water zo lang mogelijk bij de boom blijft liggen en de tijd krijgt te infiltreren. 
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Regenpijp 1: beekloop van klinkers meandert door de tuin richting boom. 



Regenwater wordt aangesloten aan zes IBC-containers van 1000 liter per stuk. Deze IBC-containers worden aan elkaar gekoppeld m.b.v.  een Ø 50 mm koppelsysteem. 

De overstort wordt aan een stelsel van drainagebuizen aangesloten. 
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Regenpijp 2: Via een opslag van IBC containers wordt met de overstort het regenwater bovengronds met een geperforeerde 
drainagebuis door de borders geleidt. 
De IBC’s worden met gaasschermen en klimop uit het zicht weggewerkt. 



Drainagebuis transporteert het regenwater van de overstort van de IBC’s. Of in tijden van droogte kan na het open zetten van de kogelkraan de buffer regenwater door de drainage buis 
zigzaggend door de borders filtreren. 
De drainagebuis loopt aan het eind weer door naar de bovenste border en werkt bovenaan als overstort. Hierdoor wordt de druk in de buis opgevoerd waardoor er meer regenwater wordt 
geïnfiltreerd. 
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9 klikmof T-stuk

9 klikmof eindkap

klikmof verbinding 50 x 50 mm

Drainagebuis 50 mm blind. Van IBC richting tegelpad. Bij 
tegelpad onderdoor en daarna bovengronds met klikmof 50x 
50mm drainagebuis geperforeerd verbinden. 

Drainagebuis 50 mm geperforeerd



Opstelling IBC containers en de koppelingen voor een goede doorstroming en overstortvoorziening. De overstort bij de 3e

container is lager gemonteerd dan de hoogte waar het regenwater d.m.v. een pvc bocht, verloopring en klikmof in de eerste 
container stroomt. Er kunnen twee lagen containers op elkaar worden gestapeld en aan elkaar verbonden worden, dan wordt de 
opstelling aangepast, zie pagina 11

Drainagebuis die door de borders wordt geleid 



3x IBC tank, gereconditioneerd
met kunststof pallet, 
naturel, UN-keurmerk, 
deksel 150 mm, 2", 1000 liter
Artikelnr. 15222726
€ 244,00

1x Unidelta knie 90° Kiwa, 16 bar, 
klem x binnendraad, 50 mm x 2"
Artikelnummer: 818940
Prijs: € 12,85

2x Unidelta schroef T-stuk 90°
Kiwa, 16 bar, 2x klem / 1x 
binnendraad 50 mm x 2"
Artikelnummer: 819340
Prijs: € 20,10

3x BD IBC adapter, pp, type S75 - 6 
x 2", buitendraad, epdm afdichting
Artikelnummer: 15009308
Prijs: € 28,42

3 meter: Zpe buis met 
Kiwa keur 50 x 5,4 mm
Artikelnummer: 800038
Prijs: € 12,00 per meter

1x Pimtas pvc kogelkraan, 
inwendig lijm x klem, epdm, 
16 bar, 50 mm
Artikelnr. 15078893
€ 18,00

Rol 50 meter Drainagebuis 
geperforeerd 50 mm
Artikelnummer: 3801-000052
Prijs rol : € 65,00

2x Klikmof eindkap Ø 50 mm
Artikelnummer: 15088465
Diameter : 50 mm
Prijs : € 5,15

3x Klikmof T-stuk 90° Ø 50 mm
Artikelnummer: 82003
Diameter : 50 mm
Prijs : € 14,11

6x Rubberen overgangsstuk 
pvc/metaal, 75 x 50 mm
Artikelnr. 242004
Prijs € 7,40

2x Pipelife klikmof, voor 
drainagebuis 2x klik 50 mm
Artikelnr. 81003
Prijs: € 2,86

Benodigdheden voor drie IBC containers aan elkaar gekoppeld

9x Klikmof T-stuk 90° Ø 50 mm
Artikelnummer: 82003
Prijs : € 12,50

9x Klikmof eindkap Ø 50 mm
Artikelnummer: 15088465
Prijs : € 5,15

Benodigdheden drainage border

Klikmof 50 x 50 mm
Artikelnr. 81003
Prijs: € 2,86

1x Hwa bocht 87° 100 mm
inwendig lijm x verjongd spie
Artikelnummer: 101510
Prijs : € 4,75

1x Hwa verloopring 100 x 80 mm
inwendig x uitwendig lijm
Artikelnummer: 121458
Prijs : € 3,67

1x Verloop klikmof 80 x 50 mm
Artikelnummer: 82135
Diameter : 80 x 50mm
Prijs : € 11,27

1x Hwa bladscheider 100 mm
Artikelnummer: 15067972
Prijs: € 59,64

Promat gatenzaag
HSS-Co8, snijdiepte 38 mm
zaagdiameter 76 mm
Artikelnummer: 15101524
Prijs : € 12,95

20 meter Drainagebuis 
blind 50 mm
Artikelnummer: 9900-9001
Prijs p/meter : € 1,95



Bovenste rij: geen overstortfunctie omdat water terug loopt via de vulautomaat. 
De overstort onderste rij is lager gemonteerd dan de vulautomaat



6x IBC tank, gereconditioneerd
met kunststof pallet, 
naturel, UN-keurmerk, 
deksel 150 mm, 2", 1000 liter
Artikelnr. 15222726
€ 244,00

2x Unidelta knie 90° Kiwa, 16 bar, 
klem x binnendraad, 50 mm x 2"
Artikelnummer: 818940
Prijs: € 12,85

4x Unidelta schroef T-stuk 90°
Kiwa, 16 bar, 2x klem / 1x 
binnendraad 50 mm x 2"
Artikelnummer: 819340
Prijs: € 20,10

6x BD IBC adapter, pp, type S75 - 6 
x 2", buitendraad, epdm afdichting
Artikelnummer: 15009308
Prijs: € 28,42

6 meter: Zpe buis met 
Kiwa keur 50 x 5,4 mm
Artikelnummer: 800038
Prijs: € 12,00 per meter

2x Pimtas pvc kogelkraan, 
inwendig lijm x klem, epdm, 
16 bar, 50 mm
Artikelnr. 15078893
€ 18,00

Rol 50 meter Drainagebuis 
geperforeerd 50 mm
Artikelnummer: 3801-000052
Prijs rol : € 65,00

3x Klikmof eindkap Ø 50 mm
Artikelnummer: 15088465
Diameter : 50 mm
Prijs : € 5,15

4x Klikmof T-stuk 90° Ø 50 mm
Artikelnummer: 82003
Diameter : 50 mm
Prijs : € 14,11

10x Rubberen overgangsstuk 
pvc/metaal, 75 x 50 mm
Artikelnr. 242004
Prijs € 7,40

3x Pipelife klikmof, voor 
drainagebuis 2x klik 50 mm
Artikelnr. 81003
Prijs: € 2,86

Benodigdheden voor 2x drie IBC containers aan elkaar gekoppeld

9x Klikmof T-stuk 90° Ø 50 mm
Artikelnummer: 82003
Prijs : € 12,50

9x Klikmof eindkap Ø 50 mm
Artikelnummer: 15088465
Prijs : € 5,15

Benodigdheden drainage border

Klikmof 50 x 50 mm
Artikelnr. 81003
Prijs: € 2,86

1x Hwa bocht 87° 100 mm
inwendig lijm x verjongd spie
Artikelnummer: 101510
Prijs : € 4,75

Hwa verloopring 100 x 80 mm
inwendig x uitwendig lijm
Artikelnummer: 121458
Prijs : € 3,67

Verloop klikmof 80 x 50 mm
Artikelnummer: 82135
Diameter : 80 x 50mm
Prijs : € 11,27

Hwa bladscheider 100 mm
Artikelnummer: 15067972
Prijs: € 59,64

Promat gatenzaag
HSS-Co8, snijdiepte 38 mm
zaagdiameter 76 mm
Artikelnummer: 15101524
Prijs : € 12,95

Speedy vulautomaat
Artikelnummer: 21001
Prijs: € 59,95

20 meter Drainagebuis 
blind 50 mm
Artikelnummer: 9900-9001
Prijs p/meter : € 1,95



Ombouw voor de IBC containers
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Regenpijp 3 is al bovengronds afgekoppeld. Het regenwater stroomt door een beekloop bekleed met EPDM richting de vijver. 
De vijver heeft een overstort die ervoor zorgt dat overtollig regenwater naar de border richting de straat loopt. 



Regenpijp 
Is al bovengronds afgekoppeld. Het regenwater stroomt door een beekloop van epdm richting 
de vijver. De vijver heeft een overstort die ervoor zorgt dat overtollig regenwater naar de 
border richting de straat loopt. 
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Regenpijp 4 wordt verlengd en tegenover de vlaggenmast over een pergola geleid. Aan het eind van de pergola leidt de regenpijp 
naar beneden  en is met een bocht afgekoppeld waardoor de border voorzien wordt van het regenwater van het dak. 
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Benodigdheden voor regenpijp naar de pergola 

Pipelife hwa afsluitkap, grijs, 80 mm
Artikelnummer:  240008
Prijs : € 2,34

1x Hwa bocht 87° 80 mm
pvc, inwendig lijm x verjongd spie
Artikelnummer: 101504
Prijs : € 3,09

5x Pipelife hwa bocht 45° 100 mm
inwendig lijm x verjongd spie
Artikelnummer: 101310
Prijs : € 3,87

2x BIS hwa beugel, pvc, model B, grijs, 100 mm
Artikelnummer: 151010
Prijs : € 3,36

2x BIS klemnok voor pvc B-beugel
type B1, M8
Artikelnummer: 261416
Prijs : € 1,50

2x Fischer houtdraadpen 
M8 x 90 mm
Artikelnummer: 261812
Prijs : € 0,30

2x 5.55 mtr Hwa buis, slagvast
100 x 1,8 mm, l = 5,55 m
Artikelnummer: 91272
Prijs : € 59,00

Griffon hard pvc lijm
GR-95, flacon met kwast, 250 ml
Artikelnummer: 15098126
Prijs : € 9,25



Benodigdheden voor de pergola 



Voorstel klimplanten pergola

Campsis Trompetbloem Wisteria Blauwe regen

Passieflora Druif Clematis



Regenpijp 5, 6 en 7 worden afgekoppeld en verlengd met drainagebuis 50 mm geperforeerd
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24 meter

Regenpijp 5, 6 en 7 worden afgekoppeld en verlengd met drainagebuis 50 mm geperforeerd



Benodigdheden drainage border zijkant Ontmoetingskerk

50 meter Drainagebuis 
geperforeerd 50 mm
Artikelnummer: 3801-000052
Prijs rol : € 65,00

6x Klikmof eindkap Ø 50 mm
Artikelnummer: 15088465
Diameter : 50 mm
Prijs : € 5,87

9x Klikmof T-stuk 90° Ø 50 mm
Artikelnummer: 82003
Diameter : 50 mm
Prijs : € 14,11

3x Hwa bocht 87° 80 mm
pvc, inwendig lijm x verjongd spie
Artikelnummer: 101504
Prijs : € 3,09

3x Pipelife hwa afsluitkap, grijs, 80 mm
Artikelnummer:  240008
Prijs : € 2,34

3x Hwa bladscheider pp
met loofschraper, 80 mm
Artikelnummer: 161660
Prijs : € 35,50



Regenpijp 8 wordt afgekoppeld en verlengd met drainagebuis 50 mm geperforeerd richting border zijkant

8 10 meter Drainagebuis 
geperforeerd 50 mm
Artikelnummer: 3801-000052
Prijs per meter: € 1,95

Hwa bocht 87° 80 mm
inwendig lijm x verjongd spie
Artikelnummer: 101504
Prijs : € 3,09

hwa afsluitkap 80 mm
Artikelnummer:  240008
Prijs : € 2,34

Verloop klikmof 80 x 50 mm
Artikelnummer: 82135
Diameter : 80 x 50mm
Prijs : € 11,27

Tip: Gebruik een klein stuk van de regenpijp om over de bocht te schuiven. 
Hierdoor klemt de verloop klikmof goed vast. 

1x Hwa bladscheider pp
met loofschraper, 80 mm
Artikelnummer: 161660
Prijs : € 35,50



Regenpijp 9 wordt met regenton en vulautomaat afgekoppeld en overtollig water wordt met klein beekloopje van klinkers geleid 
naar een verdiepte border. 
Deze opstelling kan mensen inspireren om ook een regenton aan te schaffen. Dit draagt bij aan de noodzakelijke bewustwording 
hoeveel regenwater er van je dak af stroomt. 
De border komt in plaats van tegels. 
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Benodigdheden regenpijp 9: regenton en afkoppeling richting de border

Hwa bocht 87° 80 mm
pvc, inwendig lijm x verjongd spie
Artikelnummer: 101504
Prijs : € 3,09

Pipelife hwa afsluitkap, grijs, 80 mm
Artikelnummer:  240008
Prijs : € 2,34

Hwa bladscheider pp
met loofschraper, 80 mm
Artikelnummer: 161660
Prijs : € 35,50

Garden Lake regenton 200 liter
inclusief standaard, incl. kraan, pe, 
Artikelnummer: 930384
Prijs : € 111,30

Regenton vulautomaat, 70/80
Vulbuis: 40 mm
Artikelnummer: 930364
Prijs : € 12,04
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Regenpijp 10 blijft zoals het is. 



Regenpijp 11 wordt bovengronds afgekoppeld met een bocht en een afsluitkapje. 
Het regenwater stroomt door afschot vanzelf in de border.
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Hwa bocht 87° 80 mm
pvc, inwendig lijm x verjongd spie
Artikelnummer: 101504
Prijs : € 3,09

Pipelife hwa afsluitkap 80 mm
Artikelnummer:  240008
Prijs : € 2,34


