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Regenwateropvang

Regenton installeren
Regenwater dat op een (schuur)dak valt, kun je opvangen en opslaan in een 
regenton*. Het water is dan beschikbaar voor bewatering van het groen in je tuin 
in een latere, droge periode. Zo bespaar je op leidingwater én voorkom je dat het 
regenwater ongebruikt het riool instroomt. Je kunt meerdere regentonnen met 
elkaar verbinden voor een grotere wateropslag in je tuin. 
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Kosten
Een eenvoudige, kunststof regenton met een inhoud van 100-300 liter inclusief voetstuk kost ongeveer  
€ 80. De kosten voor een vulautomaat en bladscheider liggen meestal tussen de € 15 en € 50 per stuk.

Benodigde materialen
• Regenton met een inhoud van 60-400 liter, met deksel.
• Regenton vulautomaat, eventueel met ingebouwde bladvanger.
• Pvc-lijm.
• Fijn/grof schuurpapier.
• Regentonstatief of tegels (voor verhoging).
•  Optioneel: een nylonkous of zeef om de regenton schoon te houden. Of kies voor een aparte 

bladscheider/bladvanger. 

Stappenplan
We gaan in dit stappenplan uit van het installeren van één regenton met een vulautomaat. Deze kun je 
zowel in je tuin als op je balkon plaatsen. Een regenton kan meestal niet al het water van buien opvangen. 
De hoeveelheid water van hoosbuien al helemaal niet. Breng daarom een voorziening aan voor het geval 
de regenton dreigt te overstromen. Monteer een regenton vulautomaat in de regenpijp. De vulautomaat 
leidt regenwater in de ton. En voert het water automatisch af via de regenpijp als de ton vol is. Overtollig 
water kun je ook afvoeren naar de tuin als daar voldoende opvangcapaciteit is (zie het stappenplan  
>> Regenpijp afkoppelen). Eventueel door voor de opvang gebruik te maken van een infiltratiekrat of 
grindkoffer (zie het stappenplan >> Infiltratiekratten installeren). Maak hiervoor een extra opening bovenin 
de regenton, met daaraan een slang die het water naar de tuin geleidt.

1   Kies voor de regenton een plek naast een regenpijp, bij voorkeur in de schaduw.

2   Installeer een verhoging. Kies de hoogte van de verhoging zó dat je gieter gemakkelijk onder het 
kraantje van de regenton past. 

3   Plaats de regenton op de verhoging en meet de afstand van de grond tot aan de vulopening van 
de regenton. De uitstroomopening van de vulautomaat en de instroomopening van de ton moeten 
op gelijke hoogte komen. Of hou 1 cm aflopend naar de ton aan. Als de regenton vol is, stroomt het 
overtollige water terug naar de regenpijp en wordt afgevoerd via de regenpijp. Dit is het zogenoemde 
‘terugloopprincipe’.

*  Naast een regenton kun je ook kiezen voor andere soorten regenwateropslag, zoals regenwaterschuttingen of 
ondergrondse opslagtanks.
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4  Markeer de gemeten hoogte op de regenpijp.

5   Slijp of zaag een stuk uit de regenpijp van circa 5 cm (moet passen op vulautomaat).

6   Installeer de vulautomaat. Plaats de vulautomaat in het uitgezaagde gat in de regenpijp. Kijk of het 
goed past. Zo ja, schuur dan alle aansluitingen lichtjes op. Wacht nog even met vastlijmen tot stap 8.

7   Sluit de vulautomaat met het verloopstukje aan op de regenton. Controleer ook hier of alles goed 
past. Schuur daarna de aansluitingen een beetje op.

8   Lijm alle aansluitingen aan elkaar met pvc-lijm.

9   Na de installatie van de bladvanger kun je het systeem testen. Dit doe je door water met een gieter 
via de bladvanger in de regenton te gieten.

Tips voor gebruik
•  Dek de regenton af met een deksel. Zo kunnen muggen er niet bij en voorkom je overlast. 
•  Een nylonkous aan het eind van de regenpijp werkt als een zeef en houdt bladafval tegen. De regenton 

blijft hierdoor schoon. Je kunt als alternatief ook een bladscheider/bladvanger boven de vulautomaat  
in de regenpijp installeren. Er zijn ook vulautomaten met een geïntegreerde bladvanger te koop.

•  Na verloop van tijd kan de regenton gaan verzakken. Hierdoor functioneert het ‘terugloopprincipe’ niet 
meer goed. Je kunt de verzakking verhelpen door de verhoging waarop de regenton staat weer op te 
hogen. 

•  Maak de regenton winterklaar. Een regenton is gevoelig voor vorstschade. Het beste is om de regenton 
aan het begin van de winter te legen. Zet de vulautomaat in de stand die al het regenwater afvoert naar 
het riool of de tuin.

•  Wil je de regenton toch gebruiken in de winter? Pas dan de volgende truc toe om vorstschade te 
voorkomen. Vul een paar plastic frisdrankflessen met een bodempje zand en draai de dop op de flessen. 
Laat de flessen in de regenton drijven. Als het ijs uitzet, drukt dit eerst de flessen in en dan pas tegen de 
wand van de regenton. Bij milde vorst geeft dit voldoende speling. Bescherm ook het kraantje tegen de 
vorst. Pak het in met een doek of schroef het er tijdelijk af. 

figuur 1 
Plaats de regenton op een verhoging zodat je een gieter 
onder het kraantje kunt zetten. De uitstroomopening van 
de vulautomaat in de regenpijp en de instroomopening 
van de ton moeten op gelijke hoogte komen. Of hou  
1 cm aflopend naar de ton aan.


