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WAAROM? 
 

Waarom beter benutten van 
regenwater? 

Nederland verdroogt. Anderzijds 
zijn er steeds vaker grote 

stortbuien. Het is goed om zoveel 
mogelijk het grondwater aan te 

vullen. U hoeft dan ook veel 
minder uw tuin te besproeien én 

we ontlasten de riolering, die 
soms die stortbuien niet aan kan.  

 
Waarom light?  

De actie heet ‘afkoppelen light’. 
Daarmee bedoelt KANT dat de 

afkoppeling niet volledig is, maar 
gedeeltelijk. Bij een ‘echte’ 

(volledige) afkoppeling is er geen 
verbinding meer tussen regenton 
en riool en stroomt ‘de overloop’ 
van de ton volledig de tuin in. Dit 

is mooi, maar riskant voor 
kleinere en lager gelegen tuinen. 

Deze kunnen namelijk gaan 
overstromen bij een flinke (piek) 

bui.  Bij een ‘light’ afkoppeling 
gaat de overloop via de 

overloopslang vanuit de ton de 
tuin in. (zie afbeelding achterkant) 

 Deze slang kan een piekbui niet 
verwerken, waardoor het water in 
de ton gaat stijgen en alsnog het 

riool in loopt. Zo werkt ook de 
AKU [afkoppel unit] maar dan zit 

er geen regenton tussen.  Zie 
afbeelding hiernaast. 
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 Tijdens ‘de afkoppel light actie’, kunnen inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt goedkoop én gemakkelijk er 

voor zorgen dat het regenwater van de daken niet verdwijnt in het riool maar opgenomen wordt in de regenton 
en in uw tuin en dat ook bij piekbuien er geen overlast is. Doet u ook mee? 
Onze ‘handyman’ Albert komt bij u thuis de overloopslang installeren. Er zijn meerdere opties. KANT heeft een 
beperkt budget voor deze actie, dus doe snel mee. De kosten van materialen en arbeidsloon worden gedeeltelijk 
door KANT betaald. 

 optie U heeft al een aangesloten regenton. Maar wanneer de regenton vol is loopt het overtollige 
regenwater alsnog naar het riool. Wij kunnen dan voor u zorgen dat bij een volle regenton  

                   het water in de tuin komt door een overloopslang te laten plaatsen. Albert neemt een slang mee 
en alles wat hij nodig heeft om deze te plaatsen. Deze optie kost u €15. Er zit een beveiliging op, waardoor er bij 
zware regenval geen wateroverlast in de tuin ontstaat. 

  
Wilt u gebruik maken één van de opties van deze 
KANT actie? Of staat uw variant niet bij bovenstaande 
opties?  
Laat het weten via afkoppelen@welkombijkant.nl . 
Meld uw adres en telefoonnummer. 
 

optie     U heeft nog geen regenton. 
      Koop er dan één in een winkel, internet of via KANT en laat deze ton door Albert aansluiten 
                 aan de regenpijp en laat een overloopslang plaatsen. Albert neemt mee een vulautomaat om de 
ton aan de regenpijp te bevestigen en een overloopslang van 3 meter en maakt alles in orde. U betaalt  
hiervoor €30. Via Albert kunt u eventueel ook een regenton bestellen. Er zijn drie opties. Harcostar 227 liter, met 
voet, groen prijs €80. Elho Green basics 200 liter, zwart, prijs €125. NatureMuurtank 276 liter, grijs, prijs €127,50.  
Prijs van de regenton is inclusief thuisbezorging.         

 KANT geeft uw gegevens dan door aan Albert en hij 
neemt contact met u op. Deze actie geldt alleen in de 
maand augustus voor inwoners van de gemeente 
Vught. 

 

Optie U heeft geen regenton bijvoorbeeld omdat er geen goede plek voor is en u wilt toch dat het 
regenwater van het dak in uw tuin komt. Dan kan Albert een AKU plaatsen  
beneden aan de regenpijp. Via een slang van 1.5 meter komt het regenwater van het  

dak dan in uw tuin. Bij echte grote piekbuien wordt het regenwater afgevoerd via het riool.  
U betaalt hier €15 euro voor. Albert brengt alle materialen mee. 

   
Voorbeeld van een regenton aansluiting 
Zoals u hieronder ziet zit in de regenton een overloopslang. Deze slang, die onder de hoogte  
van de vulautomaat zit, zorgt ervoor dat het water, als de ton vol is, de tuin in loopt.  
90% van de regen blijft in uw tuin zonder overlast bij piekbuien. 
Op de voorpagina van de folder ziet u een AKU. 

  

 

Wat houdt de actie in? 
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