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Regenwateroplossingen



Effi ciënt regenwaterbeheer vergt een doordachte en 

geplande aanpak. Om bij hevige regenbuien problemen 

te vermijden, is het noodzakelijk regenwateroplossingen 

al in de ontwerpfase van projecten te implementeren. 

Zo voorkomt u bijkomende graafwerken, kosten en extra 

overlast. Maar ook voor wie regenwateroplossingen 

integreert in een bestaande situatie, heeft DYKA de 

gewenste oplossingen in huis. Niet alleen proactief plannen 

is belangrijk. Een volledige aanpak van de complete 

problematiek heeft minstens een even grote impact op 

de effi ciëntie van de oplossing. Daarom is het belangrijk 

rekening te houden met alle stappen van het traject 

dat regen op een perceel afl egt. DYKA maakt dit voor u 

overzichtelijk door het proces van regenwaterbeheer 

in te delen in zes stappen.

1    Opvangen: dakgoten, daktrechters, kolken, ...
2    Transporteren: regenwaterleidingen, HWA-buizen, 

infi ltratiebuizen, ...
3    Filteren: loofafscheiders, zandvangputten, fi lters voor 

regenwatergebruik, olieafscheiders

4    Gebruiken: regenwatertanks, regentonnen, ...
5     Bufferen & infi ltreren: retentiebekkens, 

infi ltratiekratten, verticale infi ltratieoplossingen, 

infi ltratiebuizen
6    Reguleren: debietregelaars en terugslagkleppen

Met Duborain bent u er zeker van dat regen de goede 

weg vindt en u aan alle technische eisen voldoet. Onze 

experts staan u graag te woord en begeleiden u bij het 

implementeren van de juiste oplossing. Service is een 

essentieel onderdeel van het Duborain pakket. Na regen 

komt Duborain, maar zeker er voor.

Na regen komt Duborain
Regen, regen, regen… Op het dak, op het parkeerterrein, in het park, in de tuin, op het marktplein… Waar moet al 

dat water heen? DYKA staat voor u klaar met een regen aan oplossingen. Vanaf de eerste druppel op het dak 

tot infi ltratie in de bodem. Opvangen, transporteren, fi lteren, gebruiken, bufferen & infi ltreren en reguleren.

Duborain oplossingen zijn er voor diverse soorten toepassingen: rondom de woning, in de utiliteitsbouw of 

in de openbare ruimte.

Duborain regenwateroplossingen

Logistieke 
service

Technisch 
advies 

Altijd bereikbaar 
en dichtbij

Producten 
op maat

DYKA service
Klaar voor de samenwerking
DYKA staat klaar voor zijn klanten. Niet alleen met slimme oplossingen, maar ook met de services die u nodig heeft.

Weten welke regenwateroplossingen het beste bij u passen? Neem contact op met onze specialisten van de 

afdeling Engineering & Consultancy via info@dyka.nl of bel naar +31(0)521 53 49 11. We helpen u graag verder.







Opvangen
Regenwater opvangen op het dak of op de begane grond. Dit kan met dakafvoeren in vrijververval 

of UV-uitvoering. Voor het transport van het dak naar de begane grond zijn dakgoten en 

standleidingen verkrijgbaar. Wie water op de begane grond wil opvangen, is geholpen met lijnafwatering.

Transporteren
Regenwater transporteren gebeurt met PVC HWA-rioolbuis. Dit is vooral geschikt voor kleinere 

volumes. Voor grotere volumes krijgt de geribde PP buis de voorkeur. Deze buizen zijn licht, sterk 

en snel te plaatsen.

Filteren
Regenwater fi lteren voor veilig gebruik, minimaal onderhoud en lange levensduur. Op het dak gaat 

het om korffi lters in de dakgoot en loofafscheiders in de standleiding. Daarnaast zijn er ondergrondse 

zandvangputten die slib uit het systeem houden en fi lters voor regenwatergebruik. 

Gebruiken
Gemakkelijk regenwater gebruiken dankzij regenwatertonnen of ondergrondse tanks. 

De regenwatertanks zijn in verschillende volumes beschikbaar in kunststof en beton.

Bufferen & infi ltreren
Regen na intensieve buien bergen en later vertraagd aan de bodem afgeven. Zo voorkomt u plasvorming 

en verzakkingen door een uitgedroogde bodem. Infi ltreren kan met al dan niet voorverpakte en/of 

inspecteerbare kratten, infi ltratiepalen en infi ltratie- en transportbuizen.

Reguleren
Het debiet en de stroomrichting van regenwater binnen het systeem regelen. Voor het overstort 

naar de riolering kan dit met een debietregelaar. Om te verhinderen dat vuil water vanuit de riolering 

in het infi ltratiesysteem stroomt, zijn terugslagkleppen beschikbaar.

Effi ciënt omgaan met regenwater vraagt bij elke situatie om een andere aanpak. DYKA maakt dit voor u 

inzichtelijk door het proces van regenwaterbeheer in te delen in zes stappen.
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