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Bespaar tonnen water en help het klimaat…  

Ga voor een duurzame regenwaterton! 
 
 

IGEMO en de lokale besturen van de regio Rivierenland  
gaan voor een tweede samenaankoop regenwatertonnen 

 

 
Een greep uit het assortiment duurzame regenwatertonnen. 

 
Afgelopen voorjaar (mei-juni) organiseerde IGEMO, in samenwerking met Klimaan en de lokale 
besturen van Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver 
en Zemst, een samenaankoop regenwatertonnen. Deze samenaankoop focuste zich 
op duurzaamheid en kwaliteit, zowel in het assortiment tonnen als in de bijhorende service (o.a. 
levering en installatie aan huis). 

Dit totaalpakket aan duurzaamheid, kwaliteit en service viel in de smaak bij de inwoners van de regio 
Rivierenland. Ruim 480 regenwatertonnen vonden een eigenaar, goed voor een totale 
opvangcapaciteit van 200 000 liter. Aangezien de verkochte tonnen vele jaren zullen meegaan, loopt 
de totale drinkwaterbesparing op tot vele honderdduizenden liters.  
(Een verslag van die eerste samenaankoop is hier te vinden: https://igemo.be/succesvolle-samenaankoop-
regenwatertonnen-rivierenland-krijgt-vervolg/)  

De eerste samenaankoop gemist? Geen probleem! In september organiseert IGEMO een tweede 
samenaankoop regenwatertonnen in samenwerking met haar lokale besturen.  

 
Duurzaamheid in het kwadraat 
 
Door de klimaatverandering wordt ons weer steeds onvoorspelbaarder. De zomer van 2020 was een 
kurkdroge periode met watertekorten; de zomer van 2021 was een kletsnatte periode met 
wateroverlast. Eén ding is zeker: we moeten bewuster en duurzamer omspringen met drinkwater 
en regenwater. Regenwater opvangen is een slimme manier om een extra watervoorziening aan te 
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leggen en je drinkwaterverbruik te beperken. Dit opgevangen regenwater kan je in en om het 
huis gebruiken voor bijvoorbeeld het wassen van de auto, de bewatering van de tuin, … 
 
De regenwatertonnen zelf zijn ook duurzaam. Ze zijn immers voor 100% vervaardigd uit 
gerecycleerd materiaal. De regenwatertonnen combineren functionaliteit en kwaliteit. Daarnaast 
heeft elke ton een garantieperiode van 5 jaar.   
 
Ook financieel doe je je voordeel. De tonnen gaan immers vele jaren mee, waardoor je jaar in, jaar 
uit op je waterfactuur bespaart. 
 
 
Service op maat van iedereen 
 
Eenmaal je een duurzame regenwaterton hebt uitgekozen, moet je ze uiteraard nog tot in je tuin 
krijgen, evenals installeren. Zelf afhalen en installeren kan absoluut a.d.h.v. de voorziene 
installatiefiches en -filmpjes.  
 
Geen eigen auto? Of is jouw auto te klein voor het vervoeren van een regenwaterton? Geen 
probleem. Voor een scherpe prijs kan je jouw gekozen ton thuis laten bezorgen.  
 
Geen tijd of zin om ze na levering zelf te installeren? Opnieuw: geen probleem. Naast een optie voor 
thuislevering is er ook een optie voor thuisinstallatie.  
 
Kortom: er zijn dus redenen genoeg om je duurzame regenwaterton deze maand september te 
bestellen via de website van streekintercommunale IGEMO. 
 

Info en assortiment: www.igemo.be/regenwaterton 
 
 
Duurzaamheid en IGEMO: een vanzelfsprekendheid 
 
Duurzaamheid zit in het DNA van IGEMO. Met deze actie dragen we bij aan het realiseren van de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.  
Meer weten? Bezoek: https://igemo.be/over-igemo/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen-sdgs/  
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