
Water onder de vloer
Drainage onder uw woning zelf aanbrengen



De zorg voor de juiste en effectieve ontwatering
Sinds het droogvallen van de polder wordt het 
grond-  en regenwater via drainage, greppels, slo-
ten, vaarten en gemalen afgevoerd, voorzover het 
niet verdampt. In woongebieden zijn huizen ge-
bouwd en straten aangelegd met hun eigen regen-
waterafvoer zodat regenwater snel wordt afgevoerd 
naar het oppervlaktewater. 

Lelystad heeft een gescheiden  rioolstelsel, naast 
de regenwaterafvoer (grijze buis) is er de zoge-
naamde droogweer afvoer waarmee vuil rioolwater 
(bruine buis) wordt  afgevoerd naar de rioolwater-
zuivering. 

Drainage
In de polder zijn systematisch drainagebuizen aan-
gelegd. Ze liggen in de grond en onttrekken water 
aan de bodem. Dat water wordt vervolgens geloosd 
in sloten en vaarten. 

Bij de bouw werd aanvankelijk geen rekening ge-
houden met de aanwezige drainage, er werd ge-
woon overheen gebouwd. Problemen werden niet 
verwacht. Voorzover de oorspronkelijke drainage 
nog functioneert wordt ze periodiek onderhouden 
(doorgespoten) door de gemeente. Delen die in het 
verleden verloren zijn gegaan of beschadigd, kun-
nen niet meer worden hersteld. 

In nieuwere gebieden wordt wel weer drainage 
aangelegd in het openbaar gebied, zodat overtollig  
grondwater via de regenwaterafvoer wordt afge-
voerd naar het oppervlaktewater.  

De aanleg en het beheer van drainage onder de  
woning, met aansluting op de regenwaterafvoer,  
is de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar 
of -bewoner.

Advies
Als u water onder de vloer van uw woning aantreft, 
is het  raadzaam om na te gaan of het gaat om 
grondwater of dat er een andere oorzaak is.

Een kapotte regenpijp of afvoerleiding kan ook 
voor water onder de vloer zorgen. Als het gaat om 
grondwater kan het achteraf aanleggen van een 
drainagebuis de situatie verbeteren.

Vragen
Als u vragen hebt over deze zaken kunt u contact 
opnemen met de opzichter van Wijkbeheer, hij is te 
bereiken via het service meldpunt van de gemeente 
Lelystad. Telefoonnummer 0320 – 278911  keuze 3.

Wat is drainage

Drainage voert overtollig grondwater af naar de re-
genwaterafvoer. Een moderne drain is een geperfo-
reerde kunststof buis ommanteld  met een fi lterlaag 
die er voor zorgt dat er alleen water en geen zand in 
de drain terecht komt. Om goed te functioneren ligt 
de buis bij voorkeur in een sleuf met grof zand zodat 
het water de buis goed kan bereiken. Drainage met 
kokosomhulling is bij  bouwmarkten verkrijgbaar op 
rollen van 25 meter en in 5 meter pakketten . Met 
verschillende hulpstukken kunt u zelf een drainage-
buis onder uw woning aanleggen.

Hoe leg je drainage aan

STAP 1
Bepaal de draindiepte. Vanaf het verste punt werkt u 
naar de plek waar u de drainage op de regenwater-
afvoer gaat aansluiten. Houd daarbij  rekening met 
een afschot van ca. 0.5cm per strekkende meter. Bij 
een drainlengte van 10 meter ligt het beginpunt dus 
ongeveer 5 centimeter hoger dan het aansluitpunt. 
In het algemeen legt u de drain vanuit de achter-
tuin, onder de woning door naar de voorzijde, waar 
u de buis op eigen terrein aanluit op de bestaande 
-grijze- regenwaterafvoer.  In het algemeen  is één 
drain onder de woning door voldoende.

STAP 2
Graaf de geul vanuit de tuin, onder de fundering 
door en door de kruipruimte, naar de regenwater-
afvoer.  Nadat u de geul heeft gegraven (rekening 
houdend met voldoende afschot), kunt u de drai-
nage hierin als volgt plaatsen:
1. Vanaf de rol de gewenste lengte ineens
2. Bij pakketten van 5 meter (2 lengtes van 2,5  
 meter) zet u de buizen aan elkaar met de bij 
 behorende klikmoffen.
3. Bij het beginpunt plaatst u een afsluitdop
4. Leg de drain bij voorkeur in een paar 
 centimeter grof zand 

STAP 3
Sluit de drainage aan op de regenwaterafvoer. Be-
paal eerst de diameter van de buis waar u op aan-
sluit.  Meestal 110mm.  U kunt op elk gewenst punt 
een passend  T-stuk met manchetverbinding plaat-
sen. Als volgt:
1. Zaag een stuk uit de buis, waarbij u rekening  
 houdt met de lengte en voldoende insteek  
 diepte van het T-stuk dat er tussen geplaatst  
 moet worden.
2. Sluit de drain aan op het T-stuk om de 
 verbinding tussen uw drainage en de riolering  
 tot stand te brengen. Zonodig gebruikt u daar 
 voor een verloopstuk. 

STAP 4
Dek de geul met de aangelegde drainage af, eerst 
met een laagje zand en daarna  met de verwijderde 
grond. 

STAP 5
Voor het onderhoud aan de drainage adviseren wij 
eventueel een doorspuitpunt te plaatsen op het be-
ginpunt van de drain, dus meestal in de achtertuin. 
Vanuit dit punt kan de drain tot op het regenwater-
riool worden doorgespoten.
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