
Regenton

10 MIN./JAAR 
5 MIN./JAAR 

30 MIN./ 
6 MAANDEN

ONDERHOUD: 
LEGEN REGENTON 
SLUITEN  
VULAUTOMAAT 
SCHOONMAKEN

VANAF €60TOTAAL:

GEMIDDELD 
€50 - €300
GEMIDDELD  
€10 - €35

REGENTON

VULAUTOMAAT

KOSTENOMSCHRIJVING

voorbeeld voor aanleg en onderhoud
KOSTEN

Veel plezier met de aanleg en  
bedankt voor uw initiatief!

Een regenton past in bijna elke tuin. 
Een regenton verzamelt water dat anders 
door de regenpijp het riool in gaat. Het regenwater in de 
ton kan later worden gebruikt om de planten in uw tuin water 
te geven. In plaats van kraanwater gebruikt u dan regenwater. 
Een regenton vertraagt dus de afstroming van regenwater en 
verlaagt het gebruik van drinkwater.

Omschrijving

Het onderhoud is simpel. Voordat het gaat vriezen, leegt u de 
ton, draait u het kraantje open en sluit u de vulautomaat af. Dit 
is ook een goed moment om de binnenkant schoon te  
maken. Als er voor langere tijd water in staat kunnen hier  
algen in gaan groeien.

Uitleg Kosten
De kosten van een regenton 
schommelen heel erg. De  
tonnen zijn vaak van kunst-
stof of hout gemaakt. Houten 
tonnen zijn meestal duurder. 
Grotere tonnen zijn natuurlijk 
ook weer duurder. Om de ton 
te kunnen aansluiten op een 
regenpijp is er een  
vulautomaat nodig. Bij  
sommige tonnen krijgt u er 
een vulautomaat bij. Er zijn 
ook ‘regenschuttingen’. Dit 
zijn schuttingsdelen die water 
kunnen bergen.



Bronvermelding: 
Beeld: D.C. Bergman     
Tekst: D.C. Bergman

Waar te koop?
• Tuincentrum 
• Bouwmarkt
• Online
• Tweedehands. Let wel op of de ton niet lek is en  

dat het kraantje nog goed werkt.  

Tips
• Zet de regenton op een verhoging zoals een boomstam of 

een regentonhouder. Op deze manier kunt u makkelijk een 
gieter onder het kraantje houden.

• Let bij het kopen erop dat het kraantje zo laag mogelijk 
zit. Zo krijgt u zo veel mogelijk water uit de ton.

• Zet de regenton het liefste op een schaduwrijke plek. Dit 
voorkomt dat het water opwarmt en dat er algengroei  
ontstaat.

• Koop een regenton die groot genoeg is voor uw tuin. Als 
u niet precies weet hoe groot de ton moet zijn, kies dan 
voor de grotere. Beter te veel opgeslagen water, dan te 
weinig. 

• Ga na of de regenton tegen vorst kan. Het zou zonde 
zijn als het kraantje of de ton kapot vriest. 

• Leeg de regenton altijd voor het gaat vriezen!


