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Particulier afkoppelen  
bij de woning
Uw woning is voorzien van een Wavin infiltratiesysteem. Hiermee 

voorkomt u dat het schone regenwater getransporteerd wordt 

naar de rioolwaterzuivering en laat u het op een natuurlijke 

manier in de bodem bij uw woning stromen. Goed voor het 

milieu, uw tuin en de waterhuishouding van de bodem. 

Hoe kunt u dit systeem onderhouden?

Uw infiltratiesysteem bestaat uit drie onderdelen:

 

  Bladscheider(s)

  Zandvangput

  Infiltratievoorziening



1] Bladscheider(s) 

Hemelwater dat op het dak terechtkomt, wordt via de dakgoot naar een regenpijp getransporteerd. 

Het blad en eventueel grof vuil verdwijnen dan via de regenpijp naar beneden. In de regenpijp 

is een bladscheider geplaatst die de bladeren en het grof vuil uitwerpt. De bladscheider dient  

tegelijkertijd als overstort bij extreme regenval.

Uw onderhoudstaak

Maak uw dakgoot regelmatig schoon. Reinig de bladscheider periodiek met de tuinslang en  

verwijder het vuil op de grond onder de bladscheider.

2] Zandvangput

Het van bladeren en grof vuil gereinigde dakwater wordt door het zandvangputje geleid. Deze is 

voorzien van een speciale filterconstructie, die voorkomt dat het infiltratiesysteem, de “kratten”, 

vervuild raken met klein vuil.

Uw onderhoudstaak 

De zandvangput is het beste te reinigen in de  

volgorde van de onderstaande stappen:

1. Verwijder de deksel.

2.  Schuif vervolgens de filterconstructie van de uitlaat  

af, neem deze uit en reinig het filter met een tuinslang.

3.  Hierdoor ontstaat eveneens ruimte in de put.  

Schep het vuil uit de put. 

4.  Plaats daarna het filterelement weer terug op de uitlaat.  

En plaats ten slotte de deksel weer op de put, klaar!

Controleer en reinig de zandvangput 2 keer per jaar,  

voor een optimaal functioneren.

3] Infiltratievoorziening

Om het water te kunnen infiltreren is op uw perceel een buffer geinstalleerd, die het regenwater tijde-

lijk kan bergen en geleidelijk afgeeft aan de bodem. De kratten ingepakt in geotextiel zijn letterlijk zo 

lek als een mandje, zodat het water snel infiltreert in de bodem. 

Uw onderhoudstaak 

Geen! De infiltratiekratten vergen geen onderhoud.

Installatie-instructies 

Kijk voor de installatie-instructies en verdere documentatie op wavin.nl/particulier-afkoppelen
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Onderhoudsinstructies
Eenvoudig stappenplan voor het reinigen van uw infiltratiesysteem
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