Wavin achterpadkolk

Betrouwbare
afvoer van
regenwater
in ‘brandgangen’

De Wavin achterpadkolk:
speciaal voor plekken waar

een
kolkenreiniger niet kan komen
De Wavin achterpadkolk
Achterpaden in woonwijken en regenwater
vormen een uitdagende combinatie. Deze smalle

Speciaal voor de plekken waar een kolkenreiniger niet kan komen

paden, ook wel brandgangen genoemd, lopen

heeft Wavin heeft dé oplossing: De achterpadkolk. Doeltreffend,

tussen de huizenblokken door en krijgen vanuit

snel en simpel in gebruik en onderhoud.

de achtertuinen steeds meer water te verwerken.
Enerzijds doordat regenbuien heviger worden,

Makkelijke reiniging vuilvangemmer

maar ook doordat de verharding in tuinen nog
steeds toeneemt.

De kolk is voorzien van een speciaal ontwikkelde vuilvangemmer
die het straatvuil afvangt. Na het openen van de kolk is deze

Het hemelwater van de terrassen en schuurtjes

vuilvanger door het handvat eenvoudig uit de kolk te pakken. De

stroomt dus makkelijk via het oppervlak af op deze

emmer met een inhoud van 30 liter kan op deze manier snel in een

vaak lager gelegen paden. Met dit water stroomt ook

afvalcontainer geleegd worden, waarna deze eenvoudig is terug te

zand, blad en ander straatvuil mee naar het achter-

plaatsen in de kolk en weer optimaal dienst doet bij een volgende

pad en dit alles komt dan terecht in een kolk.

regenbui.

Het periodiek reinigen van deze kolken is belangrijk

Oplossing voor gedeelde verantwoordelijkheid

om overlast te voorkomen, maar voor de kolken
reinigers zijn deze smalle achterpaden vaak niet te

De vuilvangemmer maakt het inzetten van een kolkenreiniger

bereiken. Bovendien ligt de (mede)verantwoordelijk-

overbodig en bewoners kunnen met de Wavin achterpadkolk ook

heid voor het onderhoud van de brandgangen vaak

daadwerkelijk participeren. De betrokken woningeigenaren hebben

bij de woningeigenaren zelf en is het voor hen niet

daarmee direct invloed op het voorkomen van regenwateroverlast

altijd duidelijk dat en hoe een kolk gereinigd moet

in de brandgangen. Kortom dé oplossing voor een buurt met

worden. Kortom er ontstaat op deze locaties een

gedeelde verantwoordelijkheid.

grote kans op verstopte kolken, met alle gevolgen
van dien.

Heeft u al een ‘onbereikbare’ plek binnen uw gemeente in
gedachten? Praat erover met onze adviseurs en ga naar
www.wavin.nl/achterpadkolk voor meer informatie.
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