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KOOP EN BEHEER SAMEN MET JE BUREN EEN REGENTON

Hergebruik van regenwater wordt steeds belangrijker. Het klimaat
verandert, water wordt een schaars en kostbaar goed. Recuperatie van
regenwater is goed voor het milieu en je bespaart op je waterfactuur.
Steeds meer stedelingen leggen samen met buren geveltuintjes aan of
adopteren samen een boomspiegel. Dat vraagt in de lente en de zomer heel
wat water. Een regenton aan je voorgevel is handig voor het begieten van
het groen in je straat.
Hier vind je een minigids hoe je samen met jouw buren een regenton kunt
aankopen en beheren.

STAP 1: START EEN STRAATTEAM
Spreek een aantal bewoners in je straat aan. Contacteer buren die je al
min of meer kent. Overtuig hen om mee te werken en voor de straat één
of meer regentonnen aan te kopen.
Vraag of ze nog mensen in de straat kennen die interesse hebben om
deel uit te maken van het organiserend groepje. Hou het aanvankelijk
informeel, open en bescheiden. Leg de lat niet te hoog.
Start eventueel een Whatsapp- of mailgroepje.

tekening: Jeanne Ribbens

STAP 2: MAAK SAMEN EEN PLAN
Kom met het straatteam samen. Dat kan op de stoep, in een woonkamer
en in tijden van corona ook online (via Praatbox bijvoorbeeld).
Organiseer een uitgebreide kennismakingsronde: hoe lang wonen de
deelnemers al in je straat, waarom zijn ze hier komen wonen, waar
dromen ze van, wonen ze graag in de straat …?
Werk vervolgens je regentonproject uit: wat is het, hoe werkt het, wie
heeft interesse, waar zijn bruikbare regenpijpen, waar is plaats op het
voetpad. Maak een financieel plan, verdeel rollen en taken.

STAP 3: BETREK HEEL JE STRAAT
Een regenton is een ideaal excuus om nieuwe mensen in je straat te
leren kennen. Denk na over hoe je iedereen bereikt: wie kent wie, wie
contacteert wie (op termijn)? Verzamel contactgegevens: namen,
huisnummers, gsm-nummers en mailadressen. Je kan ook deur aan deur
gaan. Dat lijkt een hele opgave, maar is een echte meerwaarde. Wees
niet opdringerig, maar uitnodigend. Een community bouwen vraagt tijd.

STAP 4: WIE GAAT DAT BETALEN?
Werk je financieel plan verder uit. Vrije bijdragen zijn een waardevolle
optie. Het concept van vrije bijdragen is een manier om solidariteit te
organiseren. Niet iedereen wil of kan financieel bijdragen. Helpen bij het
installeren van de regentonnen, de planten gieten in de straat … zijn ook
manieren om een steentje bij te dragen. Geef mensen zelf de keuze.
Wees creatief: pannenkoeken bakken tijdens een straatfeest, een
sportieve workshop geven tijdens een speelstraat … dragen ook bij tot
meer verbondenheid in de straat.

STAP 5: ORGANISEER JE
Als je in een lange straat woont, kan je overwegen om de grote groep
op te splitsen in kleinere blokken van vijf of zes gezinnen. In de kleinere
groepen is het eenvoudiger om gerichter geïsoleerde buren te bereiken.
Belangrijk is dat er communicatie is tussen de kleinere groepen.

STAP 6: PLAATS JE BESTELLING
Bestel via de website van Klimplant je regenton of regentonnen. Je krijgt
praktische info over plaatsing en aansluiting op de regenpijp. Je plaatst
de tonnen zelf of je laat ze installeren.

STAP 7: INSTALLATIE EN ONDERHOUD
Een regenton installeren, is een leuke collectieve actie. Je kunt dit
combineren met het aanleggen van geveltuinen. Tip 1: hou een
openingsfeestje. Tip 2: hang een eenvoudig infobord bij de regenton:
wat, waarom, hoe gebruiken? Een voorbeeld van BUMP vind je
onderaan.
Spreek af voor wat het water zou dienen: begieten van groen in de straat
of ook voor iets anders? Spreek eventueel een beurtrol af. Hou contact
via mail of het Whatsapp-groepje.

VEEL SUCCES!

Dit is een regenton
Met deze “regenton” helpen we de stad verblauwen.

We vangen regenwater op en gebruiken het om de straat te
vergroenen. We gieten er onze geveltuinen mee. Het is geen
drinkbaar water!

Met meer groen en blauw maken we de stad milieuvriendelijker.

Deze “regenton” is gemaakt door en voor buurtbewoners.

