Het pompsysteem {links) en het actieve kllolfiltervoorde

steeds elke dag 9 .000 liter water de bodem in_ Ine e = cerc
voor de lollelspoeling, maar ook voor de wasmachine.• oor
ijk gaat het grondwater omlaag, bij ons blijft he· ge , ·,
hel wa:::.:::.en van kleren heb je echt geen duur drink ater
nodig. De wasmachine gaat hiervan niet minder water gebrui aldus Vlems. Hij legt uit dat dit komt doordat de inwo"eG �e·
ater niet via het riool wegspoelen, maar letterUj ü:J ..cc.2· E
k n, maar gebruikt wel regenwater dat toch al valt. Hierdoor
ben Je nlel alleen milieuvriendelijk bezig, maar bespaar je ook zuiveren met behulp van een helofytenfilter. Da l er z_ e:met behulp van planten afvalwater tot een aüte • c: e
op de walerrel(enlng. Bijkomend voordeel is dat er veel min
onschadelijk is voor het milieu.
der wasmiddel hoeft te worden gebruikt, omdat regenwater
l(olkvrlj Is."
Natuurlijke waterzui ering
Wetlantec, specialist in natuurlij e wate "
Groene daken
1
' lg nlljk zouden de dal(en voorzien worden van een groen
twee ecologische zuiveringssys emen ontwo'7:lel"' .cc
dok, die bij temperaturen boven de 25 °C zo'n 15 procent meer Ecodorp. Het afvalwater word ezuiver o
e· ec
""'
rendement geven, omdat een groen dak de panelen koeler
ter en een filter met wilgen en gele lis. Oaa a
houdl. Groendaken Isoleren ook, 1.owel tegen hitte als koude
pee
in de bodem. Het systeem is ge asee
aa, ra
en brengen blodlversile1t. Ze zijn ook extreem hagelsteenbe
tachtig personen die per dag circa .uuu ti er"
:::.lendlg", zegt Vlems. "We hebben onderzoek laten doen door afvalwater produceren. He sys ee
Lt.ue aa a e 2termel een hagelkanon op een groen dak te schieten en binnen
c a
schapeisen. Eerst komthe wa er i
l wee w ken wa:::. hel groen dak weer dichtgegroeid. Helaas
ee ersc Lle de a
kamers. Vlems: "Wijhebbe
liggen onz • d.iken zo vol met panelen, datonze groendake
z art en grijs water." Het
pert on� fr c.Jde om een groen dak te nemen. We gaan wel
middels een pomp overhe
, n uruln d k rn ken, onder de panelen. Een bruin dak heeft
s e ne•n.. '1.ë\.S
sijpelthet water doorhet fi ers s raa
r blodlvers1te1t dan een groen dak."
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vt1ak no
naar debodem vanhethel fy en 1l e. e ·e pla '=- n'°'"'"'':è'"'
zuurstof op uit de luch en ra s
ez:e aar e
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n riool anslultlng

11 l odorp I nl l n. lol nop het riool. In plaats daarvt1n 1ulvor •n bcwon r" h t afval ater in de \Yijk zelf. "Onder
dn hult en lil ' n walcrop lag an in totaal 90.000 liter gevuld
·nwt1l r "Bij• tremedro ogtegaaterbijonsnog
(f1 ·I r,
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zone. Via de wortels an e rie
deeld in hethelof e 1l er. e
ent) stroomt in een contra e-i
infiltratiekrat, omgeven
r
infiltreren in de bodem.■
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