JA!
WE DOEN GROEN.
EN WE DENKEN
DUURZAAM.
Schoon regenwater en vies rioolwater
hebben een eigen afvoer op Vredeoord.
Al het regenwater in Vredeoord wordt
opgevangen en verzameld vanaf de
daken, achterpaden en de straten.
Dit water wordt afgevoerd richting
de wadi.
Water wordt in de wadi opgeslagen
of afgestaan aan de natuur. Zo zorgen
we ervoor dat het niet te droog wordt
in onze omgeving.
Het is belangrijk dat dit water
schoon is, zodat we de natuur niet
beschadigen. Daarom gooien we
geen vervuild water of afval in het
regenwaterriool.
Bij alle huurwoningen ligt een
infiltratiekrat in de tuin, zo houden
we water langer vast.*
Dit draagt bij aan een duurzame
en groene wijk.
De wadi ligt centraal in Vredeoord.
Soms staat de wadi vol water, soms
is het droog en kan iedereen hier
spelen of wandelen.

*	Er is geen infiltratiekrat geplaatst in de tuinen
van koopwoningen. De regenwaterafvoer
van de berging is niet aangesloten op het
schoonwaterriool. Het regenwater infiltreert
in de ondergrond.

JA!
VREDEOORD
IS GROTER
DAN MIJN HUIS
EN TUIN!
Dakgoot & regenpijp
woning zijn aangesloten
op schoon water riool.
Ook vanaf parkeervakken
gaat water richting
afvoerputten &
Afvoerputten op straat
schoonwater riool.
zijn aangesloten op
schoonwater riool.

Regenpijp berging
aangesloten op
infiltratiekrat.*

Schoonwater riool
naar wadi.

Geeft langzaam water af
aan schoonwater riool.*

Afvoer putten achterpaden
aangesloten op schoonwater riool.

Vuilwater riool o.a. toilet,
douche en gootsteen.
Huizen in aanbouw van
de zelfbouw kavels.

Huizen van
Douglashout en
Grenenhout.

Als er heel veel water is
stroomt ook dit deel vol water,
dit is de wadi.

Het schoonwater riool vanaf
alle woningen stroomt de
sloot in.
In deze sloot staat
bijna altijd water.
*	Er is geen infiltratiekrat geplaatst in de tuinen
van koopwoningen. De regenwaterafvoer
van de berging is niet aangesloten op het
schoonwaterriool. Het regenwater infiltreert
in de ondergrond.

Het water in de wadi
wordt langzaam
afgevoerd naar natuur
of zakt de grond in.

Als het droog is kun je hier
wandelen of spelen.

De groene dreef
midden in
Vredeoord

