
GEBRUIK 
REGENWATER SLIM
Regenwater afkoppelen, infiltreren en hergebruiken

MINDER 
WATEROVERLAST 
EN GENIETEN VAN 

EEN DUURZAME 
TUIN



Lange perioden van droogte en hittegolven komen 

steeds vaker voor. Stortbuien zorgen voor overlast.  

Al dat regenwater, daar moeten én kunnen we iets mee. 

Koppel het af, vang het op en maak er slim gebruik van.

REGENWATER AFKOPPELEN 
EN SLIM GEBRUIKEN

Het is niet ingewikkeld, er is altijd een oplossing. Regenwater afkoppelen 

van het riool, infiltreren en hergebruiken kan eenvoudig met de 

oplossingen van Rawinso. Handige oplossingen voor droge en hele natte 

tijden. Met ons veelzijdig samengestelde assortiment maak je een eigen 

systeem op maat.  

Regenwater afkoppelen en opnieuw gebruiken is praktisch en duurzaam. 

Door het afkoppelen van regenwater wordt het riool minder belast. Veel 

gemeenten stimuleren inwoners om het regenwater af te koppelen. 

Verspreid het regenwater met infiltratiekratten geleidelijk in de tuin 

of vang het water op en gebruik het voor het sproeien van de tuin, het 

wassen van de auto of het spoelen van de wc. 

Opvangen, infiltreren en hergebruiken

BEGIN NU EN MAAK 
SLIM GEBRUIK VAN 

REGENWATER. 
KIES VOOR EEN 

SYSTEEM OP MAAT!



Kostenbesparing op drinkwater

WATER VOOR LATER, MAAK JOUW TUIN 
DUURZAAM EN REGENWATERPROOF

REGENWATER SLIM GEBRUIKEN, 
WAT LEVERT HET OP?

Minder wateroverlast

Efficiëntere waterverspreiding, 
beter voor de tuin

Het ontlast het riool, veel 
gemeenten stimuleren afkoppeling

Regenwater kan hergebruikt worden voor:
• het doorspoelen van de wc

• de wasmachine

• het wassen van de auto

• het besproeien van de tuin

Duurzame tuin



Stel met Rawinso een eigen systeem op maat samen. Alleen infiltratie-

kratten in de tuin plaatsen om wateroverlast te voorkomen? Of een 

stap verder en ook regenwater opslaan en hergebruiken? Kies een 

systeem dat past bij jouw situatie.

HERGEBRUIK INFILTRATIE

Hier begint het: 
de regen valt.

Was met
regenwater. Was de auto

met regenwater.

Sproei de tuin
met regenwater.

Spoel het toilet door
met regenwater.

De dakgoot vangt
het water op.

De regenton vangt 

regenwater kleinschalig op.

De elektrische pomp zorgt dat het water 

uit de tank hergebruikt kan worden.

Het infiltratiekrat slaat water tĳdelĳk op 

en verspreidt het geleidelĳk in de grond.

De watertank kan een grote

hoeveelheid regenwater opslaan.

De bladafscheider in de regenpĳp 

voorkomt verstopping van het systeem.

De zandvangput zuivert zand uit het 

water en voorkomt verstopping.

Voer het water af met een 

lĳngoot of afvoerput.

De ontluchter haalt lucht

uit het systeem.

REGENWATER AFKOPPELEN, 
INFILTREREN EN HERGEBRUIKEN, 
HOE WERKT HET?

GRIP OP REGENWATER
MET RAWINSO

ZIE HIER HOE HET WERKT  »



HERGEBRUIK INFILTRATIE

Hier begint het: 
de regen valt.

Was met
regenwater. Was de auto

met regenwater.

Sproei de tuin
met regenwater.

Spoel het toilet door
met regenwater.

De dakgoot vangt
het water op.

De regenton vangt 

regenwater kleinschalig op.

De elektrische pomp zorgt dat het water 

uit de tank hergebruikt kan worden.

Het infiltratiekrat slaat water tĳdelĳk op 

en verspreidt het geleidelĳk in de grond.

De watertank kan een grote

hoeveelheid regenwater opslaan.

De bladafscheider in de regenpĳp 

voorkomt verstopping van het systeem.

De zandvangput zuivert zand uit het 

water en voorkomt verstopping.

Voer het water af met een 

lĳngoot of afvoerput.

De ontluchter haalt lucht

uit het systeem.



EEN SLIM SYSTEEM OP MAAT
Regenwater afkoppelen, infiltreren, opvangen, filteren en 

hergebruiken. Rawinso heeft voor iedere situatie een duurzame 

oplossing. Welk systeem het beste bij jouw situatie past is 

afhankelijk van je wensen én van een aantal basisgegevens:

• Hoeveelheid neerslag (mm) per bui 

• Aantal m² dak-, terras- of tuinoppervlak voor afkoppeling

• Soort grond

• Gemiddelde hoogte van het grondwater

• De beschikbare ruimte voor aanleg

• De eventuele afkoppel- of bergingseis van de gemeente 

Ontwikkel een eigen systeem passend bij jouw wensen. 

Kies uit verschillende producten en mogelijkheden. 

Het opvangen van regenwater kan via de dakgoot, 

maar ook via een lijngoot in het terras of een afvoerput 

in het gazon. De infiltratiekratten van Rawinso zijn 

verkrijgbaar in diverse formaten en types en eenvoudig 

aan elkaar te koppelen. Wil je regenwater ook opslaan? 

De wateropslagtanks zijn verkrijgbaar van 1.500 tot wel 

20.000 liter. 

WIJ HELPEN GRAAG BIJ HET 

SAMENSTELLEN VAN EEN SYSTEEM 

OP MAAT. ONTVANG EEN VRIJBLIJVEND 

ADVIES VAN ONZE ADVISEURS.

KIJK OP RAWINSO.NL VOOR ONZE 

VERKOOPPUNTEN. 

Veel gemeenten verlenen

subsidie per m² dak of verhard 

oppervlak dat wordt afgekoppeld, 

tot wel €25,- per m². We informeren 

je hier graag over.

SUBSIDIE 
MOGELIJK!



Met opgevangen regenwater kun je de tuin besproeien. 

Hoe dit werkt en welke producten je nodig hebt? 

We laten het graag zien met een uitgewerkt voorbeeld. 

Besproei de tuin met regenwater 

Gezinswoning met een tuin van 75 m2

Hoeveelheid neerslag per bui  20 mm

Dakoppervlak  80 m²

Grondtype  Waterdoorlatende zandgrond

Op te vangen regenwater  1600 liter (dakoppervlak 80 m2 x hoeveelheid neerslag 20 mm)

Wens hergebruik  Besproeien tuin

De basisgegevens

Met onze systemen kun je regenwater opvangen, infiltreren en gebruiken voor het besproeien van de tuin. 

Een Rawinso systeem op maat

VOORBEELD

Zandvangput

Filtert zand uit het water.

Watertank flatline 1500 liter

Voor de opslag van regenwater.

 Met toebehoren:

 - Verlengschacht 60 cm

 - Dekselset met gardena-aansluiting

Elektrische druk- dompelpomp

Voor het oppompen van regenwater uit de tank.

3x infiltratiekratten bruto inhoud 600 liter

Dienen als een overloop voor de watertank en geven  

het regenwater gecontroleerd af aan de grond.

Ontluchting

Haalt lucht uit het systeem.

Afhankelijk van de 

situatie heb je deze 

producten ook nodig: 

• Bladscheiders  

Voorkomt verstopping 

door bladeren. 

• Afvoerbuizen en 

verbindingsstukken 

Verplaatsen het 

regenwater naar  

het infiltratiekrat. 

• Drainagezand 

Ligt om het 

infiltratiekrat.



Installatie van het Rawinso systeem

Liever kleiner beginnen? Dat kan ook. Binnen het assortiment van Rawinso kun je ook kiezen uit een 

aantal handzame infiltratiepakketten die je gemakkelijk zelf kunt installeren. Met deze producten kun je 

kleine oppervlakten (zoals een tuinhuis) eenvoudig van het regenwater afkoppelen. Meer informatie vind 

je in de folder: ‘Zelf aan de slag’ of kijk op rawinso.nl.

Klein beginnen

GEBRUIK
REGENWATER

SLIM

Staat duurzaamheid bij jou voorop en wil je bijvoorbeeld jouw hele huis afkoppelen van het riool 

en regenwater hergebruiken? Dan adviseren wij je het systeem professioneel te laten installeren. 

Wij kunnen de installatie voor jou regelen met ervaren hoveniers. Vraag naar de mogelijkheden. 

RAWINSO.NL

MEER INFORMATIE: VERKOOP EN ADVIES:

Telefoon:  0523 - 68 75 00

E-mail:  info@wildkamp.nl

Website:  www.wildkamp.nl

Openingstijden:   Ma - vr  07:00 - 17:30 uur

 Za  08:30 - 12:30 uur
VERSIE 20.01 - W


