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TONTON REGENTON VOOR KLIMAATADAPTATIE
Het klimaat is aan het veranderen. Een van de effecten van deze verandering is meer droge perioden, maar
tegelijkertijd ook meer neerslag en wateroverlast. Als je je hierop voorbereidt, doe je aan klimaatadaptatie. Net
als TonTon Regenton.

WAARVOOR STAAT TONTON REGENTON?
Wij leveren en plaatsen regentonnen. Door met duurzaam gerecyclede materialen gemaakte regentonnen te plaatsen,
wil TonTon een bijdrage leveren aan het verstandig omgaan met regenwater.

WAAROM IS DAT BELANGRIJK?
Met een regenton in je tuin doe je niet alleen jezelf, maar ook de natuur een plezier. Regentonnen hebben namelijk
veel voordelen:
•

KOSTENBESPAREND
Het opgevangen regenwater kun je gebruiken om je planten water te geven of je auto te wassen. Dat bespaart
drinkwater en levert een lagere waterrekening op. Niet onbelangrijk want drinkwater wordt de komende jaren
steeds duurder. Dat komt doordat de zuivering ervan steeds lastiger wordt.

•

BUFFER TIJDENS PERIODES VAN DROOGTE
Door steeds vaker voorkomende extreme droogte, wordt water schaars. Met een regenton is dat probleem verleden tijd, want je hebt altijd je eigen buffer om bijvoorbeeld je planten te blijven bewateren. Zo overleven ze ook
droge periodes.

•

GOED VOOR HET MILIEU
Behalve voor jezelf en je planten is een regenton ook goed voor de natuur in het algemeen. De winning van drinkwater uit grondwater zorgt namelijk voor een dalende grondwaterspiegel. Door regenwater op te vangen en te
gebruiken, bespaar je heel wat drinkwater. Dat komt de natuur ten goede.

•

JE HEBT IETS TE KIEZEN
Regentonnen zijn er in alle soorten en maten. Het is allang niet meer zo dat regentonnen lomp zijn. Bij TonTon
Regenton kun je er precies een naar je smaak kiezen, waardoor het je tuin een mooie finishing touch geeft. Het
oog wil tenslotte ook wat!
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
TonTon Regenton draagt met haar aanpak bij aan een duurzame toekomst. Door in haar activiteiten en processen rekening te houden met
onder andere circulariteit en inclusiviteit, onderneemt TonTon Regenton
op sociaal-maatschappelijk verantwoorde wijze. Naast het inzetten van
regentonnen, gemaakt van gerecyclede materialen, zetten wij ook professionals in met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze monteurs zijn
speciaal opgeleid en werken hiermee aan de versteviging van hun positie
op de arbeidsmarkt. Verder maken we gebruik van een duurzame bank.

WIE ZIJN WIJ?
Initiatiefnemer Jan Willem de Rouw heeft als sociaal ondernemer
zijn sporen verdiend in de arbeidsbemiddeling. Ron Houwlo heeft de
afgelopen jaren veel gewerkt met werknemers in het sociaal domein.
Samen zijn wij TonTon Regenton. Begin 2020 zijn wij gestart met onze
dienstverlening, waarbij we ons ten doel hebben gesteld om jaarlijks
minimaal 2000 regentonnen te plaatsen bij alle gebouwen waar een
regenpijp de grond in verdwijnt. Hiermee zijn wij in staat om 2.000.000
liter wateropslag te creëren ten tijde van regenval en te gebruiken ten
tijde van droogte. De win-winsituatie is het adresseren van het water• We verkopen niet alleen regentonnen, maar
komen ze ook plaatsen en installeren.
• Het installeren laten we doen door werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt.
• De regentonnen zijn van gerecycled materiaal
en van een Nederlandse producent.
• We maken gebruik van een vulsysteem
waarbij het overtollige water alsnog de tuin
inloopt en de afvoer ontzien wordt.
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en milieuaspect aan de ene kant en de werkgelegenheid die we creëren
aan de andere kant.

SAMENWERKING
Wij hebben inmiddels ervaren dat het inkopen en plaatsen van een grote
hoeveelheid regentonnen het best projectmatig kan worden aangepakt.
Daarom zijn wij geïnteresseerd in samenwerking met gemeenten en
organisaties die aansluiten op onze missie.

CONTACT
Jan-Willem de Rouw janwillem@tontonregenton.nl 06-44545139
Ron Houwlo ron@tontonregenton.nl 06-43872820
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TonTon Regenton is partner van Klimaatkrachtig Delfland.
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