AANPAK PRIVÉTUINEN

REGENTON
ACTIE
Deze publicatie is onderdeel van een reeks ‘best practice’ voorbeelden vanuit ‘Een groener
Nederland begint in je eigen tuin’ in opdracht van het Ministerie van IenW. Voor meer
voorbeelden, klik hier.

Woningbouwcorporatie: Rochdale
Projectbeschrijving
In Amsterdam Noord hebben veel woningen een tuin,
zoals in Terrasdorp. Bewoners onderhouden deze
tuinen over het algemeen goed. Na aanvraag van een
bewoonster die graag een regenton voor haar
achtertuin en liefst ook voor haar voortuin wilde heeft
Rochdale haar gevraagd of meer bewoners in deze
buurt dat wilden. Uiteindelijk zijn er 16 regentonnen
geplaatst in aangrenzende straten.
Het project was kortdurend en vanwege de
wederkerigheid van de initiatiefneemster heeft
Rochdale haar verzoek gehonoreerd. Rochdale vindt
het belangrijk dat bewoners zelf energie steken in de
uitvoering van hun aanvragen. Naast de verkregen
adressen heeft Rochdale de bewoners benaderd die
een regenpijp in hun tuin hebben (slechts 1 per 2
woningen). Dat leverde nog enkele adressen op.
Rochdale heeft in overleg de beste regentonnen voor
deze tuinen uitgezocht. Deze Slimline regentonnen
nemen niet veel ruimte in. Omdat deze aangesloten
moeten worden op de regenpijpen, met een bladvanger
ertussen, heeft een vakman in overleg met de bewoners
de regentonnen geplaatst. Rochdale heeft ze zelf
betaald en de bewoners ontvingen ook een tuinplant
voor hun moeite. Bewoners waren heel enthousiast.
Tevens heeft Rochdale aandacht gevraagd voor
Rainproof. Kinderen konden kleurplaten inkleuren. Dit
was educatief voor jong en oud.

Initiatiefnemer, betrokken
samenwerkingen
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Een bewoonster heeft het initiatief genomen en
Rochdale heeft dat gehonoreerd. Wij hebben met
Rainproof afgestemd welk educatief materiaal wij
konden gebruiken en dat verspreid.

Lessons Learned
➢

➢

Eerst een proefexemplaar plaatsen en dan pas
laten vragen wie interesse heeft. Rochdale
heeft gemerkt dat bewoners zich niet goed
kunnen voorstellen hoe een regenton er in hun
tuin uit ziet
.
Bewoners en medewerkers zijn wat
afwachtend, totdat ze zien welke
resultaten bereikt worden. Dan volgt er
mond-tot-mond reclame. Een
bezemactie helpt om nog wat
nagekomen aanmeldingen te
verwerken.

➢ Er is budget nodig. Vanwege Corona en
uitgestelde activiteiten was er nog budget over
voor dit project.

De bewoners hebben een brief ontvangen met het
verzoek om de regentonnen zelf te onderhouden en in
het najaar leeg te maken voordat er vorst komt. Dan
kunnen de tonnen immers stuk kunnen vriezen.

Doel:
✓

Waterretentie

✓

Bewoners faciliteren water te besparen en hun
tuin met meer plezier te onderhouden.

Meer informatie
Artikel Rainproof

Neveneffecten
✓
✓

✓

Bewoners worden zich meer bewust van
duurzaam tuinieren.
Bewoners worden zelf actiever met tuinieren.
Ze besparen op kosten voor water.
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Kosten

Redactie en vormgeving: Tekst aangeleverd door
Sandra Kuijpers (Rochdale), Redactie door Yoeri Nelis
(Groene Huisvesters)

Prijs per regenton van 100 liter, met vulautomaat en
bladvanger (á 16 stuks): € 1.850,-
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Subsidies
Er zijn gemeentes die hiervoor subsidie verstrekken aan
individuele bewoners. Via Rainproof konden bewoners
20% korting krijgen. Als corporatie kon Rochdale daar
geen gebruik van maken.

