
Afkoppelen
in
Laren

Verkenning van methode  

en kosten

     28-03-2017



Harm Middelburg 

HM Civiel & Afkoppelen

E-mail: harm@hmciviel.nl
Tel: 06 41 24 50 27

Kraanvogelstraat 10
6883CK Velp 

Koen Weytingh, Jeroen van Leeuwe, Cas Verkade
ToekomstSterk

E-mail: weytingh@toekomststerk.nl
Tel: 06 21 57 34 33

Meester H.F. de Boerlaan 151
7411AH Deventer

BEL Combinatie
Gemeente Blaricum, Eemnes en Laren

E-mail: lenie.bouwman@belcombinatie.nl
E-mail: koen.weytingh@belcombinatie.nl
Tel: 035 751 3260

Zuidersingel 5
3755AZ Eemnes

28-03-2017



Inleiding 
Tijdens de raadsvergadering van 26 oktober 2016 is discussie gevoerd 
over de kosten van het afkoppelen voor het project “Verplicht afkoppelen 
hemelwater van de daken in Laren”. Het college heeft naar aanleiding van 
deze discussie toegezegd een afkoppelonderzoek te laten doen naar dertig 
voorbeeldpanden. Hierbij treft u de resultaten en conclusies van het afkop-

pelonderzoek aan.

Werkwijze

In de afgelopen maanden is van een negenentwintigtal woonhuizen een 
overzicht opgesteld van de afkoppelmogelijkheden en de betreffende kosten 
van afkoppeling. 
Om de afkoppelmogelijkheden in kaart te brengen en de bijbehorende 
kosten te bepalen is als volgt te werk gegaan:

• Ten eerste is een brief opgesteld met daarin een toelichting op de voorge-

nomen werkzaamheden. In de brief is gevraagd of de aangeschreven eige-

naar mee wil werken aan het onderzoek. Er zijn 40 eigenaren van woningen 
aangeschreven. 29 eigenaren hebben aangegeven mee te willen doen. 

• Wanneer de toezegging is verkregen zijn de benodigde gegevens ver-
zameld, zoals de ondergrond van de betreffende kavel met kadastrale gren-

zen en BAG-gegevens.

• Vervolgens zijn op het perceel de aanwezige standleidingen (regenpijpen) 
geïnventariseerd. Daarbij is een denkrichting geschetst voor de mogelijke 
afkoppeling en is dit afgestemd met de bewoner af of hij/zij eventuele 
extra wensen en eisen heeft.

• Daarna is een ontwerp uitgewerkt waarop de maatregelen voor het 
afkoppelen aangegeven zijn. Eventueel zijn aan dit ontwerp afbeeldingen 
van toegepaste materialen toegevoegd.

• Bij de uitwerking is van de meeste effectieve en zo goedkoop mogelijke 
variant uitgegaan met het voorkomen van overlast. 
• Van de meest effectieve en zo goedkoop mogelijke variant is een raming 
uitgewerkt. Daarbij is een inschatting gemaakt van de kosten voor aanleg 
mét en zonder de waarschijnlijke arbeidskosten.

• De ontwerpen zijn voorgelegd aan de bewoners met een korte toelichting 
per mail. Hierbij is tevens de raming van de meest effectieve en zo goed-

kope mogelijke variant aangegeven. 

• Zes bewoners hebben aanvullende wensen en eisen aangegeven.  
Vervolgens zijn het ontwerp, de raming en de aanvullende wensen tele-

fonisch en/of per mail met hen besproken/afgestemd. Deze uitwerking van 
de aanvullende wensen van deze woningen is opgenomen in het afkop-

pelonderzoek. 



• De modellen, ontwerpen, extra wensen en ramingen zijn opgenomen in 
bijgevoegd afkoppelonderzoek. Tevens zijn impressies van de aanpak tot nu 
toe opgenomen, zoals ervaringen, foto’s van de inloopavonden, factsheets. 

• Na toestemming van diverse eigenaren is het ontwerp met de ramingen 
en enkele foto’s gebruikt als voorbeeld op de inloopavonden. Van deze pan-

den zijn voor een goede beeldvorming 3D impressies van de maatregelen 
uitgewerkt.

Conclusies onderzoek

Voor 29 woningen in Laren is onderzocht wat de kosten voor het effectief 
afkoppelen van het dak van de woningen kost. Er hebben meer eigenaren 
van grote woningen gereageerd. Daardoor zijn er iets minder tussenwonin-

gen en hoekwoningen in het onderzoek terecht gekomen. Het gemiddelde 
dakoppervlak van de onderzochte woningen (141 m2) is daardoor iets grot-
er dan het gemiddelde dakoppervlak (125 m2) in Laren. 

Kosten
De kosten voor het afkoppelen zijn voor iedere woning anders en variëren 
van enkele tientjes tot € 4500,-. De kosten zijn maar ten dele gerelateerd 
aan de grootte van het dak. 
De kosten per m2 meter af te koppelen oppervlakte van de onderzochte 
woningen variëren van € 2,50/m2 tot € 47/m2. 

Als de resultaten worden vertaald naar een gemiddelde woning in Lar-
en zijn de kosten om af te koppelen € 13,75/m2. Het kost € 1.715,- om 
een gemiddelde woning (125 m2) in Laren af te koppelen. De mate-

riaalkosten zijn 43%. Zelf doen zou betekenen dat het gemiddeld € 
737,50 per woning kost om af te koppelen. 
Een groot deel van de inwoners zal niet zelf zijn woning afkoppelen 
maar gebruik maken van een hovenier of aannemer. De gemiddeld te 
betalen prijs is dan € 1.715,-. Een gemiddelde impliceert dat er won-

ingen zijn die duurder zijn om af te koppelen en woningen waarbij het 
afkoppelen goedkoper is. In het algemeen lijkt het duurder om een 
kleine woning af te koppelen dan een grote woning. Er zijn uitschieters 
waarbij een opeenstapeling van kostenverhogende omstandigheden 
leiden tot hoge kosten voor het afkoppelen.  

Inhoud rapport

Ten eerste wordt een indruk gegeven van de ervaringen tot nu toe, 
welke zijn opgedaan door de teamleden die namens de gemeente 
werken aan het afkoppelen van de daken in Laren. Ervaringen welke 
zijn opgedaan tijdens de inloopavonden, de bewonersbezoeken en via 
telefonisch en mailcontact met verschillende bewoners.



Vervolgens worden de 29 individuele panden in hoofdstuk 2 getoond. Hier-
bij wordt telkens een fragment van het ontwerp getoond, een 3D-impressie 
ter onderbouwing van bepaalde maatregelen en af en toe een foto van 
de bestaande situatie. Per woning wordt het totale dakoppervlak van de 
panden op het betreffende perceel aangegeven, de totale kosten voor het 
afkoppelen met en zonder arbeidskosten en de kosten voor het afkoppelen 
terug gerekend per vierkante meter.
Bij elk voorbeeld wordt omschreven hoe het aanwezige dakoppervlak is 
afgekoppeld en wat eventuele bijzondere situaties zijn voor het specifieke 
voorbeeld en eventuele kostenverhogende of kostenverlagende onderdel-
en worden benoemd

Afkoppelen van de daken is het belangrijkste onderdeel van de mix van 
maatregelen om wateroverlast in Laren te voorkomen. Vanwege de uit-
komsten van dit onderzoek, waarin we enerzijds zien dat de kosten voor 
het afkoppelen van de daken enorm variëren en anderzijds dat er uitschi-
eters zijn waar de kosten hoger uitvallen dan bij de besluitvorming aange-

nomen is, hebben wij aanleiding gezien een start te maken met de analyse 
van deze uitkomsten en hebben we een eerste korte verkenning gedaan 
naar mogelijkheden om kosten te besparen. De eerste resultaten van deze 
analyse en enkele denkrichtingen voor mogelijke kostenbesparingen zijn 
opgesomd in hoofdstuk 3 van dit rapport.
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1. De inloopavond

2. De voorbeelden

3. De getallen

Inhoud 



1. De inloopavond
De inloopavonden zijn goed bezocht en bieden een uitstekende mogelijkheid tot het geven van 
maatwerkadvies. Bewoners kunnen op de avonden zowel bij experts van de gemeente als bij 
leveranciers informatie inwinnen. 

Veel mensen komen neutraal tot enigszins sceptisch binnen. Ze zitten vooral met vragen over hoe 
ze het afkoppelen in hun specifieke situatie moeten aanpakken. Ook hikken ze soms aan tegen de 
mogelijke kosten. Op basis van luchtfoto’s en perceelgegevens kunnen we deze mensen gelukkig goed 
van advies voorzien, toegespitst op hun specifieke situatie. In veel gevallen blijken relatief eenvoudige 
oplossingen mogelijk. Veruit de meeste mensen gaan tevreden de deur uit. 
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Impressie van het project - in tekst

Op dit moment zijn de eerste vier deelgebieden per besluit 
aangewezen. Bewoners van deze gebieden hebben na dit besluit een 
jaar de tijd om af te koppelen. Om hen hierin zo goed mogelijk te bege-

leiden hebben we de afgelopen tijd vier inloopavonden georganiseerd. 
Daarnaast bieden we de mogelijkheid tot het maken van een afspraak 
voor een huisbezoek, geven we telefonisch en per e-mail advies en 
kunnen bewoners riooltekeningen bij ons opvragen. 

Onze algemene indruk is dat negentig procent van de mensen die we 
spreken nut en noodzaak van het afkoppelproject onderschrijft. Dit 
zien we ook terug in het aantal ingediende zienswijzen. Dat zijn er 
twee: één voor deelgebied twee en één (alvast) voor deelgebied tien. 

Al doende leert men!

Het motto ‘Al doende leert men’ is op dit project zeker van toepass-

ing. Dit project is uniek in Nederland. Dat betekent dat we vooraf niet 
alles hebben kunnen voorzien. Al doende en op basis van voortschri-
jdend inzicht hebben we onze aanpak op een aantal punten dan ook 
bijgesteld. Zo hebben we de opzet van de informatieavonden al snel 
gewijzigd door te zorgen voor meer laptops en andere digitale hulp-

middelen. Op die manier kunnen we meer bewoners adequaat van 
advies voorzien. 

Ook bieden we sinds kort de mogelijkheid tot maatwerkadvies aan 
huis en kunnen bewoners riooltekeningen bij ons opvragen. Daarnaast 
hebben we een grondwatermeetnet aangelegd, zodat we mensen die 
verticale infiltratie willen toepassen beter kunnen adviseren. 

Ook hebben we de opdracht voor een k-waarden onderzoek uitgezet. 
Deze waarden laten zien hoe de doorlaatbaarheid van de bodem op 
diverse plekken in Laren is. De waarden worden op de gemeentelijke 
website gepubliceerd. Al deze extra acties hebben we met  
terugwerkende kracht ook aangeboden in de eerste twee deelgebie-

den. 

Daarnaast gaan we de projectcommunicatie op korte termijn aan-

scherpen. Dit doen we omdat we horen dat bewoners zich te weinig 
aangesproken hebben gevoeld door de communicatie tot nu toe. In 
de aangescherpte aanpak gaan we o.a. meer beeld gebruiken en een 
andere middelenmix hanteren. 

Tot slot: we merken dat ook ‘de markt’ steeds meer inspeelt op het 
verplicht afkoppelen. Leveranciers komen met nieuwe oplossingen en 
weten ons en de inwoners van Laren steeds beter te vinden. 

Vanzelfsprekend blijven we monitoren hoe het gaat en zullen we, 
indien nodig, opnieuw aanpassingen doen om tot een zo optimaal 
mogelijk aanpak te komen. 
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Meest gestelde vragen

• Hoe kan ik in mijn specifieke situatie het beste afkoppelen? Hoe moet ik het aanpakken? 
• Waarom moet ik zelf afkoppelen; ik zie dit als verantwoordelijkheid van de gemeente.
• Hoe zit het met de kosten, met welke bedragen moet ik rekening houden? 
• Wat vraagt de gemeente nu precies, wanneer heb ik het goed opgelost? 
 Ik begrijp niet goed wat ik moet doen om volgens jullie normen goed afgekoppeld te zijn. 
• Kunnen jullie meekijken met een offerte van een leverancier? 
• Hoe gaat de gemeente Laren handhaven? 
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2. De voorbeelden
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Laren-1

De woning ligt aan de achterzijde tegen een grond-

wal en aan de voorzijde loopt de tuin af richting de 
woning, hierdoor is het niet mogelijk het regenwater 
vanaf de regenpijpen de tuin in te laten stromen. Hi-
erdoor is een ondergrondse voorziening noodzake-

lijk. Voordeel is dat het leidingwerk op eigen terrein 
bekend is en al het hemelwater al gescheiden is 
aangelegd.

Hier is een ondergrondse berging middels infiltratiekratten opgenomen. Vanwege goede doorlatendheid van de 
bodem (k-waarde 9) kan volstaan worden met 60% van de berekende berging. Leveranciers kunnen de infiltratie 
berekenen. Voor de overstort van de voorziening wordt gebruik gemaakt van de bestaande hemelwaterleiding. 
In de berm (binnen de eigen kavel) wordt hier een overstortputje op aangesloten.
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Aan de achterzijde zijn 2 verticale boringen van elk 3 meter diepte opgenomen. Deze kunnen in dit geval elk 60 
m2 dakoppervlak verwerken. Bij ondergrondse infiltratievoorzieningen is het noodzakelijk om een zandvangput 
en bladafscheiders aan te brengen ter voorkoming van dichtslibbing. De voorzijde van deze woning kan na ver-
hoging van straatwerk tegen de gevel vrij af wateren naar de tuin.

Laren-3

Voor deze woning zijn een groot aantal kostenverho-

gende aspecten aanwezig. De achtertuin is moeilijk 
bereikbaar. Door de aanwezigheid van beluchtings-

roosters (voor de souterrain) in de achtertuin kan 
het water maar zeer beperkt vrij af stromen.
De achtertuin loopt daarnaast ook af richting de 
woning en het grootste deel van het dak watert af 
naar deze achtertuin.
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Laren-4

Deze woning heeft aan de achterzijde sterk afschot 
van de woning af en een diepe achtertuin. Vrij 
uitstromen is hierdoor mogelijk. Het terras met 
exclusieve tegels aan de achterzijde zorgt voor een 
kostenverhoging net als een regenpijp in de steunko-

lom van de dakconstructie. De kosten per vierkante 
meter liggen bij deze woning echter ondanks deze 
factoren onder het gemiddelde.

Aan de voorzijde bovengrondse oplossingen; vrij afstromen op grind en border. Aandachtspunten hierbij: water 
goed van de gevel af brengen en controleren of grind niet op ondoordringbare puinfundering is aangelegd.
Achterzijde kan via (ondergronds) leidingwerk vrij uitstromen in de tuin. Door een geperforeerde leiding in de 
haag en via een infiltratiekolk die overstort in de tuin.
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Laren-5 

Door bekendheid met de aanwezige zinkputten en 
het leidingwerk op eigen terrein kunnen de kosten 
hier enorm beperkt worden. Een groot deel van het 
dak is al afgekoppeld en het resterende deel kan op 
één plek worden opgepakt en vrij lozen. De aan-

wezige hemelwaterleiding dient wel onderbroken en 
dicht gezet te worden ter plaatse van de aansluiting 
naar het riool.

De bij de bouw aangelegde zinkputten zijn voor de voorzijde van de woning nog in gebruik. Achter is een hemel-
waterleiding aanwezig welke via een infiltratiekolk vrij kan lozen in de lager gelegen achtertuin.
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Laren-6 

De regenpijp bij de achterdeur komt uit op een vuil-
waterputje en op een smal stukje tussen de gevels. 
Omleggen van de regenpijp naar de andere zijde van 
de achterdeur maakt vrije lozing mogelijk.
De zinkput onder het terras achter ligt dicht tegen 
de gevel van de uitbouw. Geen souterrain en een 
ruime overcapaciteit, maken gebruik van deze zink-

put mogelijk.

Een groot deel is afgekoppeld; door vrije afwatering vanuit de regenpijp, door het ontbreken van dakgoten en 
door gebruik van aanwezige zinkputten.
Het nog af te koppelen deel kan grotendeels vrij lozen op de inrit van grind. Daarnaast wordt aan de achterzijde 
een aanwezige zinkput opnieuw aangesloten.
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Laren-7 

De regenpijp in het midden achter kan vrij af 
stromen over de bestrating naar het gazon, als 
aanvullende wens van de bewoners is hier een infil-
tratiekolk in het gazon opgenomen. Door vrije afstro-

ming over de bestrating ontstaat bij regen tijdelijke 
plasvorming tegen het gazon. Dit is niet schadelijk, 
maar wellicht niet wenselijk.

De berging van het regenwater wordt geheel bovengronds gerealiseerd. Aan de voorzijde kunnen de regen-

pijpen bovengronds onzichtbaar van de gevel af gebracht worden onder de vlonder door en vrij uitstromen. Aan 
de achterzijde wordt via infiltratiekolken en een drainbuis het regenwater naar de inrit, het gazon en de border 
met haag gebracht.
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Laren-9

In het 3D model linksboven is een muur aangegeven 
als maatregel voor de situatie zoals zichtbaar op de 
foto, in werkelijkheid kan dit gerealiseerd worden 
door een betonband tot de bovenkant van de 3e 
trede. De regenpijp aan de achterzijde dient verder 
de tuin in gebracht te worden in verband met de 
souterrain aan de achterzijde.

De berging kan ook hier bovengronds gerealiseerd worden. Hiervoor zijn wel enige creatieve oplossingen nodig. 
Het platte dak van de half ronde uitbouw voert af aan 2 kanten, voor de regenpijp naar de verdiepte inrit wordt 
een drempel voor de dakafvoer gemaakt van 2 à 3 cm. Hierdoor fungeert deze dakafvoer enkel als escape bij 
hele hevige neerslag.
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Laren-10

Het achterste deel van de tuin ligt een stuk lager dan 
de woning, hierdoor kan hier zonder problemen het 
regenwater van de achterzijde van de woning naar-
toe gebracht worden. De bestaande verbinding naar 
het vuilwaterriool dient wel onderbroken te worden 
bij de achterdeur.

Een dakdeel is reeds afgekoppeld op de zwemvijver. De af te koppelen regenpijp aan de voorkant kan via een 
goot vrij afwateren op de inrit van grind. De regenpijpen aan de kant van de buren mogen vrij uit stromen naar 
de buren. Met behulp van bestaand leidingwerk kan achter via een infiltratiekolk vrij afgewaterd worden in de 
tuin.
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Laren-11 

De zevende regenpijp loost via leidingwerk en infil-
tratiekolk in een verhoogd plantvak. De verhoogde 
rand dient hiervoor een stuk verlengd te worden om 
terug stroming naar de gevel te voorkomen. Deze re-

genpijp kan niet vrij lozen vanwege situering in een 
omsloten plantvak met een souterrainrooster er in. 
De regenton is een aanvullende wens, voor afkoppe-

ling niet nodig.

Zes van de zeven regenpijpen kunnen afgekoppeld worden door een 90 graden bocht en een verlenging van een 
halve meter naar grind of gazon. Twee regenpijpen dienen hiervoor op de gevel verbonden te worden en over 
de gevel naar de andere kant van de schutting te worden gebracht, dit is te zien op de 3D-impressies.
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Laren-12

De twee regenpijpen aan de zijkant worden door-
gevoerd door de gemetselde muren van de plant-
enbakken en lozen op de inrit. Aan de voorkant kan 
de regenpijp via een 90 graden bocht en horizontale 
verlenging lozen op een verhoogde plantenbak. De 
achtertuin is enkel door de woning bereikbaar, hier 
zijn minimale ingrepen noodzakelijk en hierdoor 
blijft de kostenverhoging beperkt.

Vijf van de zeven regenpijpen kunnen bovengronds lozen. Twee regenpijpen komen uit bij de buren. Vanwege 
het ontbreken van toestemming om hier te infiltreren, wordt via beperkte ondergrondse voorziening het regen-

water in en op de inrit van grind geborgen. Door gemetselde plantenbakken tegen de gevel kunnen de 2 regen-

pijpen aan de zijkant niet direct vrij lozen.
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Laren-13

Door geplande vervanging van een deel van de haag 
voor een schutting kan eenvoudig direct een grind-

koffer onder deze schutting aangebracht worden. 
Twee infiltratiekratten in deze grindkoffer zorgen 
voor extra berging. Het resterende deel van het dak 
achter wordt afgekoppeld middels infiltratiekratten 
onder het gazon, via een slibvangput direct onder de 
regenpijp. Ontluchting en overstort via schrobputje 
in de inrit.

Aan de voorzijde kan vrij afgewaterd worden in de tuin. Bovenstaande plaatjes laten de situatie van de ach-

tertuin zien. Hier wordt afgekoppeld door een combinatie van een grindkoffer met infiltratiekratten. Overstort 
enerzijds naar een bestaand putje bij de achterdeur en anderzijds via de inrit naar de openbare weg.
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Laren-14

In dit geval zou een collectieve oplossing in de open-

bare ruimte gezamenlijk met enkele buren wellicht 
tot een forse kostenbesparing kunnen leiden. Door-
dat de voortuin iets verhoogd ligt ten opzichte van 
de inrit en er bovendien een boom naast de inrit in 
de voortuin staat, kan geen kostenbesparing behaald 
worden door berging in de voortuin.

Voor deze woning zijn 2 pagina’s opgenomen. Afkoppeling aan deze zijde is ondergronds ontworpen middels 
een grindkoffer voorzien van drain en overstort aan de kant van de openbare weg. Door een relatief dure be-

strating in de inrit waarvan een groot deel opgebroken en hersteld moet worden voor de voorziening is dit een 
dure maatregel.
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Laren-14

Het waterpeil van de vijver is op 0,00 gesteld, het 
muurtje om het rooster naar de souterrain ligt op 
+0,17 meter, de bovenzijde van het overstortputje 
dient op +0,10 gesteld te worden. Hierdoor wordt 
10 cm berging gecreëerd met een waakhoogte van 7 
cm naar het souterrain. Vanuit de voortuin kan vrije 
uitstroming naar de weg plaats vinden.

Eén regenpijp is reeds afgekoppeld op de vijver (aangegeven met de dikke blauwe pijl) de andere regenpijp kan 
op dezelfde manier ook afgekoppeld worden op de vijver. Het is wel noodzakelijk om via een T-stuk onder aan 
de reeds afgekoppelde regenpijp een overstort naar de voortuin te maken. Een goedkope effectieve oplossing.
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Laren-15

Het eerste deel van de achtertuin loopt licht af 
richting de woning daarnaast is een grote conifeer 
aanwezig waardoor ondergronds leidingwerk vanaf 
de achterdeur richting de achterzijde van de uit-
bouw nagenoeg onmogelijk is. Wellicht is hier reeds 
leidingwerk aanwezig, voor de huidige afwatering 
van de regenpijp aan de achterzijde van de uitbouw, 
welke gebruikt kan worden.

Berging wordt geheel bovengronds gerealiseerd. In de voortuin door directe afwatering in de tuin. In de ach-

tertuin via een leiding van circa 20 meter om vrij te kunnen lozen in een verlaagd deel van de tuin. Langs de 
uitbouw van de buren kan het water via een goot naar een vlak deel van de achtertuin geleid worden.
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Laren-16

De grijze regenpijp in de 3D-impressie wordt in de 
dakgoot voorzien van een opstaande rand en dient 
hierdoor enkel als escape. De afvoer vindt plaats 
door de dakgoot via de blauwe regenpijp. Onder-
gronds van de gevel af brengen van 2 dak afvoeren 
is noodzakelijk vanwege roosters van een souterrain 
en een verdiept plantvak tegen de gevel.

Acht van de tien regenpijpen kunnen bovengronds afgekoppeld worden. De overige twee regenpijpen worden 
via een infiltratiekolk afgekoppeld welke tevens kan lozen in de tuin. De bovengrondse afkoppeling vind plaats 
naar de inrit van grind (2x), over de verharding naar een border (4x) en direct op het gazon (1x). De andere 
regenpijp wordt voorzien van opstaande rand in de dakgoot.
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Laren-18

In het lagere deel van de tuin zoals te zien op de 
foto kan het regenwater tijdelijk geborgen worden 
en infiltreren in de bodem. De regenpijp die in de 
geheel verharde achtertuin van de buren uit komt 
kan gezamenlijk met het dak van de buren alleen on-

dergronds afgekoppeld worden. Dit zorgt voor een 
behoorlijke verhoging van de vierkante meterprijs.

De berging van het regenwater kan grotendeels bovengronds gerealiseerd worden, echter door plantvakken 
tegen de gevel omsloten door verharding en onvoldoende afschot moet het regenwater via leidingwerk naar 
het lagere deel van de tuin gebracht worden. Eén regenpijp wordt afgekoppeld middels infiltratiekratten bij de 
buren.
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Laren-19 

De twee regenpijpen aan de achterzijde kunnen vrij 
afwateren over het terras naar het gazon en in de 
border met haag. In de regenpijpen met een onder-
grondse afvoer dienen bladafscheiders aangebracht 
te worden. In verband met berging op het gazon kan 
in dit geval een slibvangput achterwege blijven.

Berging kan hier bovengronds op het gazon gerealiseerd worden. Het gazon ligt geheel nagenoeg vlak en circa 
10 cm verdiept ten opzichte van het terras en de borders tegen de woning. Twee regenpijpen komen uit in 
een border waar geen afschot aanwezig is van de gevel af, hierdoor is leidingwerk met een infiltratiekolk in het 
gazon noodzakelijk.
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Laren-20

De achtertuin loopt af naar de woning. Het leidingw-

erk op eigen terrein is bekend, hier kan gebruik van 
gemaakt worden. De afvoer van de regenpijpen aan 
de achterzijde is gecombineerd met de lijngoten te-

gen de achtergevel. Aandachtspunt is de overstort-
hoogte van het schrobputje in de inrit ten opzichte 
van de hoogte van de lijngoten.

Aan de voorzijde kan bovengronds worden afgekoppeld onder de conifeer kan de regenpijp onzichtbaar hor-
izontaal een stuk van de gevel afgebracht worden en vrij lozen. In de achtertuin is afkoppeling ondergronds 
noodzakelijk. In dit geval middels infiltratiekratten en ontluchting en overstort via een schrobputje in de inrit.
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Laren-23

Afstemming met de gemeente is noodzakelijk omdat 
hier leidingwerk aangebracht dient te worden en 
de gemeente verplicht is dit leidingwerk op open-

baar terrein inzichtelijk te hebben. Afkoppelen is in 
dit geval kostbaar door de beperkte ruimte en de 
noodzaak van ondergrondse oplossingen. Deels kan 
berging op het grind van de buren benut worden.

Berging wordt hier nagenoeg geheel ondergronds gerealiseerd middels infiltratiekratten en een grindkoffer. Het 
dakoppervlak van het schuurtje kan vrij afwateren in het verhoogde plantvak in de achtertuin. De rest van de 
achtertuin is verhard en er is geen voortuin. De regenpijp kan, na goedkeuring van de gemeente, via het trottoir 
afgekoppeld worden in en op de inrit van de buren.
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Laren-24

Aandachtspunt is de regenpijp aan de achterzijde op 
de hoek. Deze dient verlengd te worden tot buiten 
het vak met hortensia’s tegen de gevel, zodat het 
water hier niet tegen de gevel blijft staan. De ach-

tertuin is grotendeels verhard, onder de lange brede 
haag kan veel berging en infiltratie gerealiseerd 
worden.

Aan de voorzijde kan het regenwater vrij afstromen op het gazon en naar de verlaagde border tegen het trottoir. 
Door de opsluitband langs het trottoir aan de achterzijde van de woning te verhogen tot 3 cm boven het trottoir 
wordt berging onder de brede haag gecreëerd en is vrije afwatering aan de achterzijde ook mogelijk.
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Laren-25

Door een cv-kelder en de situering van het tuinhu-

is ontstaat een afgesloten deel van de achtertuin 
waar niet geïnfiltreerd kan worden. Hierdoor moet 
het water naar het andere lager gelegen deel van 
de achtertuin getransporteerd worden. Vanwege 
ondergronds leidingwerk, een olietank en cv-kelder 
is hier gekozen voor afwatering middels een gestrate 
goot.

Een groot deel van het dak is nog aangesloten op de van oorsprong aanwezige zinkputten en hiermee al afge-

koppeld. De regenpijpen aan de voorzijde kunnen via een infiltratiekolk afkoppelen op en in de inrit van grind. 
De achterzijde kan via de aanleg van goten vrij afwateren naar de lager gelegen achtertuin.
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Laren-30

Voor de garagebox is een collectieve oplossing 
noodzakelijk aangezien er slechts één dak afvo-

er aanwezig is voor 4 garageboxen, deze komt uit 
in de gezamenlijke ruimte voor de garageboxen. 
Uitgangspunt in het ontwerp is dat de berging voor 
de achterzijde van de woningen ook direct in deze 
collectieve berging wordt meegenomen, dit werkt 
voor iedereen kostenbesparend.

Door de groene voortuin is vrije uitstroom hier mogelijk. Aan de achterzijde is de ruimte beperkt en is de tuin 
verhard. De regenpijp aan de achterkant wordt gezamenlijk met de garagebox ondergronds in de gezamenlijke 
ruimte, welke eigendom is van één van de buren, afgekoppeld middels infiltratiekratten.
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Laren-32

Ondanks dat deze woning een rieten dak heeft zijn 
er wel dakgoten en regenpijpen aanwezig die aang-

esloten zijn op het riool en nog afgekoppeld moeten 
worden. Voor een regenpijp die op het grind uit 
komt wordt een goot aangelegd die het water van 
de gevel en beluchtingskoker van de kruipruimte af 
leidt.

Berging kan hier geheel bovengronds gerealiseerd worden. Drie regenpijpen kunnen direct afkoppelen op de 
inrit van grind en 2 regenpijpen worden gecombineerd en wateren via een verhard pad af op een border en de 
regenpijp van het schuurtje wordt onder de verharding door naar de border in de achtertuin geleid, waar deze 
via een schrobputje loost.



35

Laren-33

De verbinding tussen de woning en de schuur is een 
overkapping. Hier is geen risico van vocht in muren 
en hierdoor kunnen de infiltratiekratten tot onder 
deze overkapping doorgezet worden, wel dienen 
deze ver genoeg uit de gevel van de woning geplaat-
st te worden. Overstort vindt plaats naar de inrit 
welke afwatert naar de weg.

Afkoppeling aan de voorzijde kan bovengronds op het grind in de voortuin. Aan de achterzijde is de afkoppeling 
gerealiseerd middels infiltratiekratten en grindkoffers. De achtertuin is geheel omsloten door bebouwing. Mid-

den in de achtertuin wordt een deel van de verharding vervangen door een verdiept grindvak, de overstort kan 
plaats vinden via het terras naar een bestaand afvoerputje.
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Laren-34

Door de verharde achtertuin en de hogere ligging 
van de voortuin ten opzichte van de inrit is afkoppe-

ling hier moeilijk. De gekozen bovengrondse oploss-

ing is zeer ingrijpend. Aan de voorzijde is overstort 
gerealiseerd middels een putje voor in de inrit. Aan 
de achterzijde kan vrij overstroming plaats vinden 
naar de achterzijde van de tuin.

Hier is gekozen om in de beperkt beschikbare ruimte bovengrondse berging te creëren. In de voortuin gecombi-
neerd met een grindkoffer. Dit is behoorlijk ingrijpend omdat de plantvakken verlaagd moeten worden. Inclusief 
arbeidskosten is ondergrondse afkoppeling middels kratten in dit geval goedkoper.
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Laren-41

In de 3D-impressies is te zien dat het rieten dak aan 
één zijde volledig op verharding afwatert. De regen-

pijpen van de garageboxen (3 stuks) komen aan één 
zijde uit onder een carport geheel in verharding. Aan 
de andere zijde in een plantvak. Om hier voldoende 
water te kunnen bergen wordt dit plantvak verdiept 
en wordt er een grindkoffer omheen gelegd.

Een deel van een boerderij met een rieten dak, welke aan één zijde afwatert op de tuin. De andere zijde wa-

tert af op verharding welke via een putje aangesloten is op de riolering. Aan deze zijde is voor afkoppeling een 
grindstrook met grindkoffer (van de gevel af) opgenomen. De garageboxen worden in een verdiept plantvak en 
met infiltratiekratten afgekoppeld.
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Laren-35

Door het kleine oppervlak en de geheel verharde 
tuin is de maatregel relatief duur. Bovengronds kan 
niks afgekoppeld worden, waardoor verharding op-

gebroken en hersteld moet worden en de kosten per 
vierkant meter hoog zijn.

Een kleine vrijstaande woning welke geheel in de verharding ligt. Afkoppeling kan door middel van goten en 
verdiepte grindverharding. Berging wordt in en op het grind gecreëerd.
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Laren-36

De laatste regenpijp dient verplaatst te worden en 
kan via een infiltratiekolk in een hoger deel van de 
tuin uitstromen. Om terugstroming naar de gevel 
aan de achterzijde van de woning te voorkomen 
dient het gazon hier opgehoogd te worden.
Aanvullende wens van de eigenaar is het middels 
infiltratiekolk verder de tuin in brengen van het reg-

enwater van de woning.

De berging kan bovengronds plaats vinden. De regenpijpen aan de woning kunnen vrij uitstromen, waarbij de 
regenpijp aan de voorzijde horizontaal onder de haag door verlengd moet worden en de regenpijp aan de ach-

terzijde naar de zijgevel gebracht moet worden. Een regenpijp kan 2 meter onder een gestrate trap door, door 
een gestapeld muurtje vrij uitstromen.
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Laren-39

De regenpijp voor de afvoer van het dak van het 
schuurtje loost al in de tuin, hier is tevens een grind-

paal aangebracht voor snellere infiltratie. Als aanvul-
lende maatregel om water voor extreme buien vast 
te houden wordt aan de voorzijde de opsluitband 
langs het trottoir en het eerste deel van het pad 
naar de voordeur omhoog gehaald.

Door de groene inrichting van de voor- en achtertuin en kan hier eenvoudig afgekoppeld worden door vrije 
uitstroom vanuit de regenpijp de tuin in.
Aan de achterkant dient de regenpijp horizontaal verlengd te worden tot voorbij het hoogste punt van de bor-
der, het eerste deel van de border loopt af richting de woning.
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Laren-40

Door de kinderkoppen rand langs het plantvak om-

hoog te halen en een plank onder tegen de schutting 
aan te maken, wordt het plantvak gebruikt voor 
extra berging in extreme situaties. Circa 30 mm kan 
ondergronds verwerkt worden, de berging in het 
plantvak zal zelden benut worden.

Aan de voorzijde kan het water vanuit de regenpijp vrij uitstromen in de tuin, wel dient hier op de erfgrens een 
plank aangebracht te worden om te voorkomen dat het water direct naar de buren en de openbare ruimte 
stroomt. De achtertuin is geheel verhard en berging wordt hier gecreëerd met een overstort via het plantvak 
naar het achterpad.
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3. De getallen
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Bovenstaande grafiek geeft een verdeling weer van het dakoppervlak van de 
29 onderzochte woningen. De kleinste woning heeft een dakoppervlak van  
58m². Het grootste dak dat moet worden afgekoppeld is 278m². Er zijn verschil-
lende soorten woningen onderzocht. In de bijgevoegde tabel is een verdeling 
opgenomen van de verdeling naar type. Er hebben meer woningeigenaren van 
grote woningen gereageerd. Daardoor zijn er iets minder tussenwoningen en 
hoekwoningen in het onderzoek terechtgekomen. Voor elke woning zijn bouw-

tekeningen en rioolkaarten verzameld. Vervolgens is voor iedere woning een zo 
effectief mogelijk ontwerp gemaakt. Het ontwerp is besproken met de  
bewoners. Slechts in enkele gevallen moest het ontwerp worden aangepast.
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Op basis van de ontwerpen is kostenraming gemaakt.  Bovenstaande figuur 
geeft de kosten weer. In de grafiek zijn de woningen langs de x-as gesort-
eerd naar dakoppervlak. Langs de y-as zijn de kosten weergegeven.
De kosten voor het afkoppelen zijn voor iedere woning anders en variëren 
van enkele tientjes tot € 4500,-. De kosten zijn maar ten dele gerelateerd 
aan de grootte van het dak. In de tabel ernaast zijn de kosten gedeeld 
door het af te koppelen dakoppervlak. De kosten per vierkante meter af te 
koppelen oppervlakte variëren van € 2,50/m2 tot € 47/m2 voor de onder-
zochte woningen.

Als het dakoppervlak van alle onderzochte woningen wordt opgeteld en 
wordt gedeeld door het totaal aan kosten om de daken af te koppelen, 
onstaat een gemiddelde prijs voor het afkoppelen van een vierkante meter 
dak. Dat gemiddelde is € 13,75/m2. Een gemiddelde woning in Laren heeft 
een dak van 125 m2. Het kost € 1.715,- om een gemiddelde woning in Lar-
en af te kopellen. De materiaalkosten voor de onderzochte woningen zijn 
gemiddeld 43%. Zelf een woning afkoppelen zou dus gemiddeld € 737,50 
kosten. Op de volgende pagina zijn de gemiddelde kosten per type woning 
weergegeven.
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Vrijstaande woning, gemiddelde prijs voor afkoppelen € 1778,- Tussenwoning, gemiddelde prijs voor afkoppelen € 1221,-

2 onder 1 kapwoning, gemiddelde prijs voor afkoppelen € 2392,- Hoekwoning, gemiddelde prijs voor afkoppelen € 1968,-
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Kostenverhogende onderdelen

Souterrain: Afwateren op de tuin is vaak een goedkope oplossing. Maar als er een souterrain 
is kan het regenwater naar binnen lopen en moeten aanvullende maatregelen worden ge-

nomen

Verharde tuin: regenwater dat in de tuin mag lopen kan daar infiltreren. Als er veel verharding 
in de tuin ligt is er weinig ruimte om te infiltreren en zijn aanvullende maatregelen nodig

Afschot naar de gevel: Afwateren op de tuin is goedkoop. Maar als de tuin een afschot in de 
richting van de woning heeft loopt het water misschien wel de woning binnen. Dan zijn 
aanvullende maatregelen nodig

Moeilijk bereikbaar: Een machine kan vaak snel een zwaar werkje uitvoeren waardoor het 
werk goedkoper wordt. Maar een machine vraagt wel een beetje maneuvreerruimte

Mooi subjectief: wat is mooi en wat niet. Niet iedereen vindt de meest kosteneffectieve 
oplossing acceptabel. Wat wel acceptabel wordt gevonden kan erg duur zijn.

Kleine tuin: een kleine tuin betekent vaak dat de eigenaar elk plekje van de tuin gebruikt. Vaak 
in combinatie met verharding van de tuin. Die verharding zorgt weer voor extra kosten. Soms 
is de tuin zo klein dat er alleen maar met dure technische oplossingen gewerkt kan worden. 

Barierres: soms zijn er in de tuin verhogingen die water tegen houden. Dan moeten extra 
maatregelen genomen worden om het water weg te laten stromen

Moeilijk bereikbaar
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Kostenverhogende onderdelen

Verharde tuin

Afschot naar gevel

Verharde en kleine tuin

Lastige barrières

Mooiheid en acceptabelheid
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Kostenverlagende onderdelen 

Er zijn ook woningen waarbij de kosten heel beperkt zijn. Omstandigheden die 
leiden tot verlaging van de kosten zijn:

• Bekendheid met leidingwerk op terrein: Bestaande leidingen kunnen soms 
een uitkomst zijn om regenwater te transporteren. Maar dan moet wel bek-

end zijn wat er door de leidingen stroomt. We mogen geen hemelwater men-

gen met afvalwater. 

• Aanwezige zinkputten: In het verleden verwerkten woningen ter plaatse 
afvalwater en hemelwater. Afvalwater in de beerput en regenwater in de 
zinkput. De beerputten zijn aan de tachtiger jaren van de vorige eeuw in een 
collectieve actie aangesloten op het riool. Alleen de beerputten. Woningen 
waar het regenwater nog naar de zinkputten loopt zijn al (deels) afgekoppeld. 
In het gemeente archief is met enige inspanning informatie terug te vinden 
over de aansluiting van de beerputten op het riool. 

• Groene tuin: een tuin waar water in kan stromen is veruit de goedkoopste 
oplossing

• Samenwerking tussen buren. Soms kan een ingewikkelde maatregel niet 
nodig zijn als de buren toestaan om water in hun tuin te laten stromen. 
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De grijze lijn geeft bestaand leidingwerk aan. Het 
geheel nog af te koppelen deel van het dak kan 
op 1 plek “opgepakt” worden en naar de achter-
tuin geleid worden.
De verbinding naar het hoofdriool wordt 
onderbroken.

Kennis over bestaand leidingwerk en systeem 
leidingwerk kan veel in de kosten uitmaken. 
Soms kunnen tekeningen uit het bouwarchief 
daarbij helpen. Zo is er op de tekeningen te 
zien dat sprake is van zinkputten (rood om-

cirkeld). Als de regenpijpen nog steeds op de 
zinkputten lozen zijn ze al afgekoppeld.
Hierdoor kan 20 tot 30% in de kosten bespaard 
worden.

Kostenvelagende onderdelen
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Collectief inkopen

Andere manieren om de kosten te verlagen en die in het onderzoek zijn 
worden voorgesteld zijn:

• Collectieve oplossingen: Door het afkoppelen in één gebied gezamenlijk aan 
te besteden kan een korting worden verkregen op arbeid en materiaal. Er kan 
ook gekeken worden naar gezamenlijke berging of afvoer. Een verkenning laat 
zien dat de kosten voor een groep twee onder een kap woningen 16,5% lager 
kunnen worden door collectief aan te besteden. 

• Collectieve inkoop materialen: Aannemers kunnen behoorlijke kortingen kri-
jgen op producten als zandvangputjes, infiltratiekratten, bladafscheiders, grind 
en geotextiel. We kunnen nadenken over collectieve inkoop, bijvoorbeeld via 
een tuincentrum.  

• Grondafvoer: in het onderzoek is gerekend met ongekeurde grond in kleine 
hoeveelheden af te voeren naar een grondexploitant. Zelf afleveren bij de 
milieustraat is gratis tot 2 m3.

• Bekendheid met oplossingen en aanleg: ervaring loont. We kunnen hove-

niers een opleiding bieden en een certificaat geven. Dan weten bewoners dat 
ze iemand met ervaring hebben die betrouwbare prijzen vraagt.

Zandvangput Infiltratiekolk

Schrobputje tbv ontluchting 
en overstort

Bladafscheiders
Zink

Bladafscheiders
Plastic
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Uitschieters in de kosten

Uit de grafiek is ook op te maken dat de kosten per m2 verschillend kunnen 
zijn. In de grafiek op de volgende pagina zijn enkele woningen rood om-

circeld. Bij die woningen kost het afkoppelen relatief veel of relatief weinig 
per m2. Het betreft de woningen 3, 14, 23, 34, 35 en 39 die al eerder bes-

chreven zijn. De uitzonderlijk dure woningen zijn te verdelen in een drietal 
woningen met een kleinere oppervlakte en 2 woningen met een grote opper-
vlakte. De 3 kleine woningen hebben alle 3 een kleine geheel verharde tuin, 
hierdoor moet relatief veel straatwerk opgebroken worden en ondergrondse 
voorzieningen gerealiseerd worden of dure bovengrondse maatregelen. Op 
basis van het kleine dakoppervlak lopen de kosten per m2 dan snel op.
De uitzonderlijk dure woningen met een groot oppervlak zijn wellicht nog 
opvallender. Woning 14 zit qua oppervlak net boven het gemiddelde en 
wordt duur doordat de helft van het dak afwatert naar de geheel verharde 
inrit (met een relatief dure bestrating), hier moet in zijn geheel een onder-
grondse voorziening voor gerealiseerd worden. Woning 3 welke wel een stuk 
groter is dan het gemiddelde heeft een heel aantal kostenverhogende as-

pecten, souterains met beluchtingsroosters in de tuin, afschot van de achter-
tuin naar de woning, circa 2/3 van het dak watert af naar de relatief kleine 
achtertuin, de achtertuin is slechts bereikbaar via een smal pad met een 
breedte van 1 meter.
De relatief goedkope woning is een tussenwoning met een klein dakopper-
vlak. Deze is uitzonderlijk goedkoop doordat de 2 regenpijpen gewoon vrij uit 
kunnen stromen in de tuin door de groene inrichting van de tuin. De meeste 
woningen hebben aanzienlijk meer verharding.
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Als niet alle woningen afkoppelen?

Een groot deel van de inwoners zal niet zelf zijn woning afkoppelen 
maar gebruik maken van een hovenier of aannemer. De gemiddeld te 
betalen prijs is dan € 1.715,-. Gemiddeld impliceert dat er woningen 
zijn die duurder zijn om af te koppelen en woningen waarbij het afkop-

pelen goedkoper is. In het algemeen lijkt het duurder om een kleine 
woning af te koppelen dan een grote woning. Er zijn uitschieters waar 
een opeenstapeling van de kostenverhogende omstandigheden leiden 
tot hoge kosten voor het afkoppelen.

Het afkopellen van woningen is in enkele gevallen relatief hoog. Het is de 
vraag of afkoppelen in die gevallen eigenlijk wel een effectieve maatregel 
is. Het kan effectiever zijn om op een andere plek een extra of alternati-

eve inspanning te doen. Voor zulke huiseigenaren is een vrijstelling in 
combinatie met een afkoopsom denkbaar. Het afkoppelen van de daken is 
onderdeel van een mix van maatregelen om de wateroverlast in het dorp 
te voorkomen. Daarbij is ingecalculeerd dat er altijd een reden zal zijn 
waarom een deel van de daken niet afgekoppeld kan worden. Uitgang-

spunt is dat minimaal 70% moet zijn afgekoppeld om de mix van maatre-

gelen te laten slagen.



54

De 29 woningen uit het onderzoek hebben gezamenlijk 4081 m2. Als de 9 onderzochte woningen met de duurste vierkante meters af te koppelen 
dak, niet worden afgekoppeld, is 75% van het af gezamenlijke af te koppelen dakoppervlak nog steeds afgekoppeld. De negen woningen betreffen 
vooral  de gemiddeld kleinere woningen. Bij de resterende woningen komen de kosten niet boven de € 22,50/m2. 
Overwogen kan worden om woningen waarbij het afkoppelen meer dan € 22,50/m2 kost een vrijstelling in combinatie met een afkoopsom te 
geven. Met de afkoopsom worden alternatieve compenserende maatregelen getroffen door de gemeente. Door een dergelijke maatregel worden 
de kosten € 11,90 per gemiddelde woning ofwel circa € 1.500,-. 
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De kosten kunnen worden verlaagd door met verschillend personeel te werken. Het afkoppelen van 
regenwater kan gemiddeld voor 13% worden gerealiseerd door laag opgeleide werknemers. Er moet 
veel werk worden uitgevoerd in Laren. Dat betekent een kans voor lager opgeleide bewoners. In samen-

werking met scholen kunnen opleidingsplekken worden gecreëerd. Wellicht is het mogelijk om van het 
afkoppelen een sociaal project te maken. Onderzocht kan worden of het mogelijk is om samen met 
de uitvoerende partijen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Het is heel 
gewoon voor een woningbouwvereniging, de gemeente of een andere grote organisatie om in de aan-

besteding van hun opdrachten een percentage van bijvoorbeeld 5% Social Return On Investment (SROI) 
te vragen. Maar je hoeft geen overheid te zijn om dat te vragen, iedereen kan dat doen.
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