
Kleine Maatregelen

KOSTEN
voorbeeld voor aanleg en onderhoud

OMSCHRIJVING KOSTEN

OPHOGEN DREMPEL 
 AANLEG 
ONTLASTPUT 
 AANLEG 
KOEKOESTEGEL 
BLADVANGER

N.T.B. 
N.T.B. 
VANAF €150 
N.T.B. 
VANAF €10   
VANAF €20

TOTAAL: N.T.B.

ONDERHOUD: 
BLADEREN  
   VERWIJDEREN 30 MIN/KWART.

Veel plezier met de aanleg en  
bedankt voor uw initiatief!

Bladvanger
Een van de plekken die vaak een 
bron is van wateroverlast is de  
regenpijp. Een bladvanger in uw  
regenpijp vangt het blad en vuil op 
en voorkomt verstoppingen. Ook 
kan bij hevige regenval het water 
dat niet door het riool kan worden 
afgevoerd via de bladvanger naar 
buiten stromen. Hierdoor verlaagt u 
de druk op uw huisriolering wat de 
kans op wateroverlast in uw  
woning verkleint. Het is van belang 
de bladafscheider zo laag moge- 
lijk te plaatsen ten opzichte van de 
verharding of het tuinoppervlak.  

Als er tijdens of na een enorme  
regenbui water in uw huis komt is 
de kans groot dat dit door de deur- 
opening komt. Dit is erg vervelend. 
Om niet elke keer bij een harde 
regenbui zandzakken te moeten 
plaatsen kunt u de drempel van de 
deur ophogen. Dit is voornamelijk 
nuttig voor huizen zonder voortuin. 
Als u een voortuin heeft, hoe groot 
dan ook, kunt u hier een verhoging 
in maken om het water buiten te 
houden. Een soort klein dijkje.

Ophogen 
Drempel
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Beeld: A. Oerlemans  
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OIO Systems 
D.C.Bergman 

Tekst: D.C. Bergman

Een ontlastput is een voorziening in uw huisaansluiting van 
uw riolering. Deze zorgt ervoor dat als de riolering door 
hevige regenval de hoeveelheid neerslag tijdelijk niet kan 
verwerken, het water niet uw woning instroomt maar op 
het straat- of tuinoppervlak stroomt. Meer informatie over 
ontlastputten kunt u vinden op de website:
https://kennisbank.isso.nl/kenniskaart/ontlastput

Ontlastput

Een andere plek waar water inloopt vanaf straat, zijn de 
beluchtingskanalen van uw kruipruimte. Kruipruimtes zijn 
van nature vochtige plekken, zeker in Dordrecht. Het is  
alleen niet goed als er regenwater de kruipruimte in loopt. 
Om dit te voorkomen kunt u voor deze roosters een  
‘koekoekstegel’ of ‘wolfskuil’ plaatsen. Dit zijn u-vormige 
bakjes van beton die u eenvoudig voor deze openingen 
kunt plaatsen, zodat water minder snel uw kruipruimte in 
kan stromen. Zorgt u ervoor dat de bovenzijde van de tegel 
minimaal gelijk aan de bovenzijde van het rooster wordt 
geplaatst en er een waterdichte verbinding ontstaat tussen 
de muur en de wolfskuil. Dit kan door metselspecie 
of een kit te gebruiken.

Koekoekstegel


