
Ontkoppel je regenpijp, bespaar drinkwater.

Koppel met jouw zelfgemaakte waterspuwer de regenpijp af van het riool 
en sla het regenwater op. Je helpt dan mee aan een beter klimaat door drink-
water te besparen en door het riool minder te belasten bij hevige regenbuien. 
En met de vrolijke waterspuwers maak je jouw omgeving meteen een beetje 
mooier en kleurrijker.

De waterspuwer is gemaakt van 100% natuurlijk plastic. Dit is gemaakt van 
afvalmateriaal uit de aardappelindustrie. Het is een natuurlijke reststroom. 
Dat betekent dat er geen nieuwe gewassen voor zijn aangeplant, geen fossiele 
grondstoffen zijn gebruikt en het materiaal geen schadelijke stoffen bevat.



Regenwater van het riool, afkoppelen doe je zo!

2 Zaag de regenpijp af.

Let op: Zaag de regenpijp ongeveer 25 cm boven de grond af. Sluit het 
deel dat de grond in gaat af met een eindkap; die haal je bij de bouw-

markt. Je kunt er ook voor kiezen om een overloop richting het 
riool in de regenpijp aan te brengen, het is dan aan te raden 

om ook een bladvang te plaatsen. Voor meer informatie, 
kijk op www.watermuseum.nl/waterspuwers.

1 Welke regenpijp(en) ga jij afkoppelen?

Let op: Het regenwater van een schuurtje is makkelijk in je tuin of in een regenton op 
te slaan. Als je een regenpijp neemt die een groter oppervlak afwatert (bijvoorbeeld 
een heel dak van een huis) dan moet je ervoor zorgen dat het regenwater opgevangen 
kan worden op een manier die bij die grote hoeveelheid water past. Zodat het water 
het huis en de omgeving niet beschadigt. Kijk op www.watermuseum.nl/waterspuwers 
voor hulp.

3 Plaats de waterspuwer.

Let op: De PVC bocht die aan jouw waterspuwer zit heeft een diameter 
van 80 mm. Dit is de meest gangbare maat. Heeft jouw regenpijp toch 
een andere maat? Meet dan je regenpijp op en haal bij de bouwmarkt 
een koppelstuk van de maat van jouw regenpijp naar 80 mm. Dan past 
de spuwer ook op jouw regenpijp.

4 Waterpret.

Regent het? Ga naar buiten om te zien hoe je waterspuwer spuwt! 
Leuk als je een foto van jouw waterspuwer plaatst op Instagram, 
Twitter of Facebook! Tag ons @watermuseum met #waterspuwers 
#watermuseumarnhem #Arnhem vóór 2 september 2019 en maak 
kans op een tuinschets van ARNHEM TUINIERT.
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Mede mogelijk gemaakt door:


