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Vaste lage prijs:
5 gootroosters á 2m

100-125mm - € 32,92
Art.nr: 20048430

150-180mm -  € 37,50
Art. nr: 20048431

Bestel 
snel 

online!

Regenwater

Bij een flinke regenbui met windvlagen komen  

er ook bladeren mee en belanden in dakgoten. 

Met verstopping tot gevolg.  

Dit is heel gemakkelijk te voorkomen door de plaatsing 

van een gootrooster. Deze handige probleemoplosser 

is gemaakt van kunststofgaas. Bladeren vallen op 

het gootrooster, drogen op en waaien vanzelf 

weer weg.

Art.nr: 20048430

Praktische oplossingen 

Ondergelopen tuinen, terrassen en straten laten duidelijk het gevolg zien van regenwater dat niet een natuurlijke 

weg kan vinden naar de bodem. Het groen verliest het steeds vaker van steen in de voor- en achtertuin. Door deze 

verharding komt veel regenwater direct in de riolering terecht, die te grote hoeveelheden niet aankan.

Veel rioleringssystemen zijn gemengd zodat het regen-

water terecht komt bij het huishoudelijk afvalwater.  

Het van oorsprong schone water gaat nu mee naar de  

rioolwaterzuivering waar het onnodig gezuiverd wordt.  

En als het echt flink doorregent en onze riolen lopen over, 

komt dit vervuilde water in het oppervlaktewater. Zonde. 

Daarnaast is de opvang van regenwater niet langer alleen 

een zorg van de overheid. Steeds vaker kiezen gemeenten 

ervoor om ook particulieren verantwoordelijk te maken voor 

de opvang van regenwater. Door regenwater dicht bij de 

bron op te vangen zijn er ook oplossingen om vervolgens 

dit schone water weer in de bodem te infiltreren. Een betere 

situatie voor een gezonde bodem en goed werkend riool.  

Er worden daarom subsidies ter beschikking gesteld om 

particulieren te stimuleren om regenwaterafvoer af te  

koppelen van het riool. 

Op zoek naar praktische oplossingen voor regenwater-

beheer? Ontdek de mogelijkheden met Duborain voor:

Al het regenwater in het riool afvoeren zorgt voor onnodig extra werk voor de waterzuiveringsinstallaties. Daarnaast droogt 

de bodem uit doordat het regenwater niet kan infiltreren. Dit zijn de twee belangrijkste redenen waarom steeds meer 

gemeenten subsidies beschikbaar stellen voor het afkoppelen van riool door particulieren.

Het schone regenwater dat afgekoppeld wordt afgevoerd 

kan infiltreren in de bodem via infiltratiekratten. Daarbij 

wordt het water afgevoerd op een manier zodat er geen 

wateroverlast ontstaat. Infiltratiekratten hebben vele  

voordelen. Het regenwater wordt lokaal geborgen en  

geïnfiltreerd. Er zijn alleen graafwerkzaamheden nodig  

voor het plaatsen van de kratten. En de kratten zijn voor 

één persoon hanteerbaar. Daarnaast zijn ze recyclebaar. 

Het belangrijkste voordeel is de bijdrage aan een gezonde 

tuin zonder plassen en zonder uitgedroogde bodem.

Lees meer over infiltratiekratten op pagina 3.

Afkoppelen van het riool 

hey, da’s handig!

Opvangen Transporteren Bufferen en 
Infiltreren

RegulerenFilteren Gebruiken
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hey, da’s handig! Opvangen
Elke druppel water die wordt opgevangen, kan opgeslagen worden voor gebruik. Opvangen is ook het startpunt 

van een gescheiden afvoer van regen- en afvalwater. En die plassen in de tuin of op de oprit, behoren tot het 

verleden. DYKA biedt voor het opvangen oplossingen voor zowel het dak als voor het maaiveld. 

Dak
Eenvoudig te installeren bak- en mastgoten met alle  

nodige hulpstukken garanderen een efficiënte opvang  

van al het water. 

Maaiveld
Opvang op het maaiveld doet u heel esthetisch met 

lijnafwatering van de merken ACO, Hauraton en onze eigen 

DYKA Lijnafwateringsset in verschillende materialen  

en uitvoeringen.

Een heftige bui zorgt voor grote hoeveelheden 

water in korte tijd. Door dit regenwater dicht 

bij de bron op te vangen wordt een verzadigde 

bodem, plasvorming en wateroverlast 

voorkomen. Dat kan nu makkelijk en mooi met  

de lijnafwateringsset van DYKA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

DYKA lijnafwatering is geschikt voor licht verkeer 

rondom de woning (belasting klasse A15, wat staat 

voor 1500Kg belasting). Het is ook nog eens heel 

eenvoudig te monteren door het lichte gewicht en 

makkelijke kliksysteem. De complete set bestaat 

uit: 3 gootelementen (1m), aansluitmogelijkheden en 

eindschotten.

Transporteren
DYKA vindt zijn oorsprong in de kunststof 

leidingsystemen. We bieden daarom een zeer breed 

assortiment met eenvoudig te installeren leidingen 

in alle gewenste diameters, lengtes en kleuren. 

Strategisch geplaatste putjes maken eenvoudige 

inspectie en onderhoud mogelijk. Bij DYKA vindt u alle 

soorten putjes in het assortiment. Ga voor advies over 

leidingsystemen ook naar een van onze filialen.

Art. nr: 20049091

regenwateroplossingen
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Met een ontlastput onderaan de regenpijp wordt 

overlast in woningen voorkomen. De ontlastput 

zorgt er voor dat het overtollige water via het perceel 

wegstroomt en níet in de woning zelf terecht komt. 

 

Tips bij het plaatsen van een ontlastput
•  Plaatsing: bovenzijde rooster op/boven maaiveld

•  Maak het goed bereikbaar voor reiniging

•   Zorg voor aansluitmogelijkheid voor een liggende 

leiding

Advies nodig? Vraag een van onze medewerkers in 

een filiaal bij u in de buurt.

In een ideale situatie is de regenwateropvang 

zo geregeld dat er geen overbelasting meer is 

in het riool. Nu komt het regelmatig voor dat na 

een hevige regenbui het rioolstelsel de grote 

hoeveelheden water niet kan verwerken.  

Het vult zich met water en zorgt voor overlast  

in de woning.

Transporteren

Filteren
Bladeren, zand en ander vuil zijn de grootste bedreiging voor regenwatervoorzieningen. Ze verstoren niet alleen 

de goede werking van infiltratiesystemen, maar verkorten de levensduur van het complete systeem. 

Organisch materiaal
Organisch materiaal als bladeren en mos worden snel en 

efficiënt uit het regenwatersysteem gefilterd met loof-

afscheiders, standleidingfilters en korffilters.

Zand
Een zandvangput houdt zand buiten uw systeem. Eenvou-

dige toegang tot de filter zorgt voor een snelle controle en 

onderhoud.

Filteren voor gebruik
Wie regenwater gebruikt, moet sowieso filteren. Er zijn 

diverse filters beschikbaar voor plaatsing in regenwater-

tanks. Bekijk ze online. 

Bufferen en Infiltreren

Reguleren
Bij buffering en lozing van regenwater in de riolering of in de waterloop is het soms noodzakelijk een 

debietregelaar of een terugslagklep na het bufferbekken te installeren. 

Plaatsing in inspectieput
Een debietregelaar controleert de hoeveelheid water die in 

de riolering of in de waterloop wordt vrijgegeven. Zo wordt 

overbelasting vermeden en is er geen overstroming, van de 

waterloop of de riolering. 

Een terugslagklep is een eenvoudige en effectieve manier 

om het risico van overstromingen door terugstuwing in het 

riool te voorkomen. 

Terugstuwing kan 

ontstaan bij plotseling 

opkomend hoogwater 

na hevige regenval. Een 

terugslagklep is daarom 

simpel, gemakkelijk en 

effectief.

Gebruiken
Opslaan en gebruik van regenwater wordt 

steeds interessanter. Drinkwater wordt 

schaarser en zal in de toekomst alleen maar 

stijgen in prijs. Maak daarom nuttig gebruik van 

regenwater.

Betonnen tanks
Bij hoge grondwaterstanden zijn de betonnen 

combitanks van Duborain ideaal.

Kunststof tanks
Kunststof tanks zijn perfect in situaties met beperkte 

ingraafdiepte of lage grondwaterstanden.

Interesse in regenwatertanks? Vraag een offerte aan.

Zandvangput

Steeds meer vrije oppervlakte is verhard. Daardoor vindt het regenwater alsmaar moeilijker een weg naar 

de ondergrond. Wateroverlast en een uitdrogende bodem vormen daarbij het grootste problemen. Dankzij 

infiltratiekratten kan het overtollige water tijdelijk opgeslagen worden en langzaam in de bodem infiltreren. 

Infiltratiekratten alleen voor publiek gebied? Nee hoor, de Rainbox 3S is perfect afgestemd voor infiltratie 

bij een particuliere woning.

Rainbox 3S
Dit infiltratiekrat is de ideale oplossing voor groene en 

licht belaste zones zoals tuinen, parken en kleine wegen 

met lichte verkeersbelasting. Het krat wordt voorverpakt 

in geotextiel om inspoeling van zand te voorkomen en is 

snel te plaatsen dankzij het lichte gewicht. Infiltratiekrat-

ten hebben een zeer hoge maximale belasting en zijn 

oersterk. Dat garandeert een lange levensduur.

Geoptimaliseerd ontwerp
De mechanische sterkte van de Rainbox 3S is geschikt 

voor situaties tot drie meter diepte en is ideaal voor

gebruik in groenzones. Vanwege het grote open volume 

en de beperkte inbouwdiepte blijven de graafwerkzaam-

heden tot een minimum beperkt. 

Voordelen ondergronds infiltreren
•  Geen overtollig water op het maaiveld, dus geen 

plassen (muggen)

•  Volledig gebruik van ruimte door ondergrondse 

toepassing

•  Voorkomt verdroging door verhogen van de grond-

waterspiegel

Duborain Rainbox 
3S infiltratiekrat

Regenwatertank Li-Lo

hey, da’s handig!
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Alkmaar

Leeuwarden
Groningen

Tuk

Hengelo

Doetinchem

Amersfoort
Utrecht

Dordrecht Weurt

Den Bosch

Eindhoven

Breda

Rotterdam

Goes

Sittard

Amsterdam

Den Haag

Deventer

Alkmaar

Industrieterrein Boekelermeer

Toermalijnstraat 6A

1812 RL  Alkmaar

T  072 - 511 23 13

E  alkmaar@dyka.nl

Amersfoort

Industrieterrein de Isselt

Argonweg 3

3812 RB  Amersfoort

T  033 - 461 75 41

E  amersfoort@dyka.nl

Amsterdam

Havens-West/Westpoort 3930

Deccaweg 25

1042 AE Amsterdam

T  020 - 448 07 60

E  amsterdam@dyka.nl

Breda

Industrieterrein Krogten

Hazepad 3

4825 AV Breda

T  076 - 532 10 81

E  breda@dyka.nl

Den Bosch

Industrieterrein De Rietvelden

Weerdskampweg 16

5222 BA  Den Bosch

T  073 - 624 08 15

E  denbosch@dyka.nl

Den Haag

Laakhavenkwartier

Lulofsstraat 30

2521 AM  Den Haag

T  070 - 388 30 25

E  denhaag@dyka.nl

Deventer

Industrieterrein Bergweide 3

Schonenvaardersstraat 3

7418 CC  Deventer

T  0570 - 63 49 99

E  deventer@dyka.nl

Doetinchem

Industrieterrein De Huet

Edisonstraat 37

7006 RA  Doetinchem

T  0314 - 36 09 03

E  doetinchem@dyka.nl

Dordrecht

Industrieterrein Dordtse Kil

Einsteinstraat 7

3316 GG  Dordrecht

T  078 - 654 91 90

E  dordrecht@dyka.nl

Eindhoven

Industrieterrein De Hurk

Hurksestraat 22A

5652 AK  Eindhoven

T  040 - 292 04 90

E  eindhoven@dyka.nl

Goes

Industrieterrein De Poel I

Volkerstraat 1

4462 GH  Goes

T  0113 - 27 16 00

E  goes@dyka.nl

Groningen

Industrieterrein Euvelgunne

Rigaweg 15

9723 TE  Groningen

T  050 - 549 11 99

E  groningen@dyka.nl

Hengelo

Industrieterrein Westermaat-Zuid

Vosboerweg 4

7556 BS  Hengelo

T  074 - 250 54 00

E  hengelo@dyka.nl

Leeuwarden

Industrieterrein De Hemrik

Uranusweg 21

8938 AJ  Leeuwarden

T  058 - 280 20 00

E  leeuwarden@dyka.nl

Rotterdam

Industrieterrein Spaanse Polder

Schuttevaerweg 66

3044 BB  Rotterdam

T  010 - 245 07 00

E  rotterdam@dyka.nl

Sittard

Industrieterrein Noord

Rijksweg Noord 299

6136 AC  Sittard

T  046 - 481 03 50

E  sittard@dyka.nl

Tuk

Industrieterrein Dolderkanaal

Tukseweg  134

8334  RW  Tuk

T  0521 - 52 25 22

E  tuk@dyka.nl

Utrecht

Industrieterrein Zonnebaan

Zonnebaan 4

3542 EC  Utrecht

T  030 - 241 04 24

E  utrecht@dyka.nl

Weurt

Industrieterrein De Sluis

Metaalweg 37

6551 AC  Weurt

T  024 - 675 04 20

E  weurt@dyka.nl

Filialen DYKA

Openingstijden 
filialen ma - vr: 

6.30 17.30Overal & altijd 
binnen handbereik

Nieuw

Heeft u het al gezien? DYKA heeft zijn website compleet vernieuwd. Bestellen van materialen gaat heel 

gemakkelijk online. Als u meer informatie zoekt over een van onze producten, maak dan gebruik van de handige 

zoekfunctie. Zoek bijvoorbeeld gemakkelijk op artikelnummer.

Voordelen Mijn DYKA
• Gemakkelijk online bestellen op pc, tablet en mobiel

• Overzichtelijke administratie

•  Voorraadcontrole: meteen zien of een product op  

voorraad is

Nog geen account? 
Ga naar dyka.nl en registreer u om gebruik te maken van 

Mijn DYKA.

Nieuwe website

Samenwerking in de keten

Het thema regenwater is een interessant onderwerp voor diverse partijen: producent, installateur, overheid en 

bewoners, veel mensen hebben ermee te maken. Samenwerking is daarbij van groot belang. Dat erkennen ook 

de gemeenten Heemskerk, Boxtel en Uden. Zij zijn volop bezig met regenwaterbeheer en vertellen hier graag 

meer over.

Op zoek naar praktische oplossingen in 
Heemskerk
De gemeente Heemskerk is op meerdere vlakken bezig om 

het opvangen en afvoeren van regenwater onder de 

aandacht te brengen. Sinds 2012 wordt voor het regenwa-

ter, dat in de openbare ruimte valt, geen aansluiting meer 

gemaakt op het riool. Het wordt in principe allemaal via de 

bodem geïnfiltreerd. Ariane Cruz: “Voor nieuwe gebouwen is 

de randvoorwaarde ‘regenwater verwerken op eigen terrein’. 

Dit betekent dat er al in een vroeg stadium van de bouw 

nagedacht moet worden over praktische oplossingen 

hiervoor. Samen met onder andere adviesbureaus zoeken 

we de beste oplossingen. Daarnaast werken we ook aan 

vergroten van de bewustwording. Bijvoorbeeld door samen 

te werken met scholen. Op die manier zijn we vanuit 

verschillende invalshoeken met het thema bezig.”

Boxtel: Advies op maat
In de gemeente Boxtel is een pilot in een wijk waarbij er een 

stimulering wordt gegeven om regenwater in het eigen 

perceel op te vangen. “Het is belangrijk om samen met de 

bewoners, buurtorganisatie en het waterschap dit project te 

doen. Zo is er bijvoorbeeld eerst een informatieavond 

georganiseerd voor bewoners. Maar de situatie verschilt per 

woning, daarom zijn we ook bij mensen thuis langs geweest 

om te adviseren. Op dit moment zijn we het project aan het 

evalueren. We vinden dit een zeer belangrijk onderwerp en 

gaan er zeker mee door in te toekomst.” Aldus Maurits van 

der Stappen van de gemeente Boxtel.

Uden: Goede communicatie is enorm belangrijk
In de gemeente Uden is goed regenwaterbeheer niet alleen 

goed voor henzelf, maar ook voor de omgeving. Uden is 

hoger gelegen dan bijvoorbeeld Den Bosch. Bij een flinke bui 

zoekt het regenwater ook via de sloten de laag gelegen 

plekken op en kan bij Den Bosch overlast veroorzaken. Mari 

van Roosmalen vertelt: “Wij zijn al jaren bezig met dit thema. 

En we merken dat de bewustwording bij bewoners groeit. 

Ook omdat mensen inzien dat het hen voordeel oplevert, 

bijvoorbeeld doordat ze minder hoeven te sproeien. Belang-

rijkste is de communicatie, we nemen echt de tijd om 

mensen goed te informeren. We werken samen met veel 

partijen, zoals het waterschap en andere gemeentes in ons 

project AS50+.”

Interessante aanpak bij drie gemeenten

DYKA  |  +31(0)521 - 53 49 11  |  info@dyka.nl  |  www.dyka.nl

DYKA, part of Tessenderlo Group




