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BIJ NIEUWBOUW 

 

 

Informatie voor: 

 toekomstige bewoners, bouwers; 
 projectontwikkelaars; 
 architecten; 
 aannemers. 
 
Regenwater scheiden 

Bij nieuwbouw gaat de gemeente anders om met het 
regenwater. Dit beleid staat beschreven in het 
afkoppelbeleidsplan. U bent verplicht het regenwater te 
scheiden van het afvalwater en (semi) bovengronds te 
laten afstromen naar de straat of sloot. 
 

   
Voorbeelden van bovengrondse afvoer via gootjes. 
 

   
Via spouwmuur en goot.        Via waterspuwer. 

 
Ook semi bovengrondse afvoeren mogen worden 
toegepast zoals de waterspuwer of de well-kolk. Het 
plaatje hieronder geeft het principe aan voor deze 
methode: het regenwater wordt pas op de erfgrens 
bovengronds aangeleverd op de stoep of de straat. 
 

 

 
Regenwater komt in sloot of vijver 

Via de straat zal het regenwater verder afstromen naar 
een sloot of vijver in de wijk. Soms via putten met 
blauwe randen die op een regenwaterriool uitkomen. 
 
Een put met een blauwe rand is dus alleen bedoeld 
voor regenwater, en niet voor emmers sop, olie, afval, 
of verfresten want dat komt dan ook in de sloot. 
 

  
Blauwe rand betekent: alléén voor regenwater 
 
 
Afkoppelen 

Het scheiden van rioolwater en regenwater noemen 
we afkoppelen.  
Er zijn meerdere redenen waarom we regenwater en 
afvalwater gescheiden willen houden. Hieronder vindt 
u de belangrijkste: 
 door regenwater niet in het riool te laten stromen 

kan het rioolstelsel de afvalwaterstroom veel beter 
aan. De kans van een overstort van rioolwater op 
een sloot wordt daardoor veel kleiner; 

 regenwater is schoon, dat willen we graag zo 
houden. In het riool wordt het vermengd met 
afvalwater en dat is zonde; 

 wanneer regenwater in het riool terecht komt wordt 
het ook verpompt naar de rioolwaterzuivering. Er 
gaat dan onnodig veel water naar de zuivering. Het 
scheelt veel energie om het water niet te hoeven 
verpompen en niet te hoeven zuiveren. 

 
 
Verplicht? Ja! 

Op grond van het afkoppelbeleid bent u verplicht uw 
regenwater gescheiden en (semi) bovengronds aan te 
leveren. 
 
 
 
 
 
Meer informatie? 

Wilt u meer informatie over uw specifieke situatie of 
over afkoppelen in het algemeen, neem dan contact op 
met S.H.J. (Suzanne) Venhorst van de gemeente. 
Zij is bereikbaar via: 
E: svenhorst@westmaasenwaal.nl 
T: 14 0487. 


