Regentonnenactie 2021
FOTOWEDSTRIJD IVN
Lever een foto van je aangesloten regenton in en win een mooie
‘natuurlijke’ prijs!
Stuur je foto(‘s) per e-mail naar regenton@ivn-oirschot.nl.
Elke 3 maanden, te beginnen op 30 juni 2021, worden de
ingezonden foto’s beoordeeld en wordt de beste foto gekozen. De
prijswinnaar krijgt bericht van ons en wordt bekend gemaakt op
onze website www.ivn.nl/oirschot.
Reglement:
•
De regenton is aangeschaft in de regentonnenactie 2021 van Gemeente Oirschot,
Waterschap De Dommel en IVN Oirschot
•
De regenton is aangesloten
•
De foto is vrij beschikbaar voor IVN Oirschot
voor het maken van promotie
•
Per huishouden mogen max. 3 foto’s worden
ingediend
IVN Oirschot bestaat in 2021 40 jaar. Word nu lid en
ontvang € 20 extra korting op de regenton of een
welkomstgeschenk. Aanmelden kan op:
www.ivn.nl/afdelingen/oirschot/lid-worden.

Regentonnenactie 2021
Wetenswaardigheden en tips
Wetenswaardigheden
•

•

•

•

•

Regenpijpen, die het water van het dak
afvoeren, lozen standaard hun water op
het riool. Dat is jaarlijks gemiddeld ±650
liter per m2 dak.
Dit heeft veel nadelen voor bijv. de grondwaterstand, zuiveringsinstallaties, beken
die water afvoeren etc.
Maar ook kan de bewoner het water dan
niet gebruiken voor besproeien van de
tuin of wassen van de auto of de ramen
(regenwater is kalkvrij en dus heel
geschikt hiervoor).
Naast een regenton zijn er diverse andere
methoden
om
regenwater
milieuvriendelijk af te voeren naar het
grondwater, zoals infiltratiesystemen die
onder de grond worden geplaatst. Dit is
uiteraard wel duurder en ingrijpender.
Maar ook het vervangen van tegels door
beplanting helpt al.

Tips
•
•

•

•
•
•

•

Zet een regenton bij voorkeur op een schaduwrijke plek.
Plaats de regenton op een stevige vlakke ondergrond. Een volle ton is
zwaar! Afhankelijk van de ton moet deze verhoogd worden geplaatst
zodat er bijv. een gieter of emmer onder de kraan gezet kan worden. Er
zijn hiervoor speciale onderstukken te koop.
Er zijn diverse aansluitsystemen van een regenton op de regenpijp. Bij
sommige moet een stuk uit de pijp gezaagd worden, bij andere volstaat
het een gat in de pijp te boren. Wij kunnen je daarover meer vertellen.
Er zijn aansluitsystemen met of zonder bladvang en afsluiters (vorst).
Sluit de ton aan volgens de specificaties van de vulautomaat. Dit is
meestal niet zo’n moeilijk klusje maar doe het wel secuur.
Bevestig een stukje tuinslag aan het kraantje om makkelijker een gieter
te kunnen vullen. Er kan natuurlijk ook een sproeisysteem aan de ton
worden bevestigd.
Heb je vragen over aansluiting of gebruik van de regenton, stuur dan
een email naar regenton@ivn-oirschot.nl. Wij proberen je dan te helpen.

