
Villa Flora
Afvalwaterbeheer in de duurzame regio



Locatie 
De Wereld Tuinbouw Expo ‘Floriade’ vindt eens 

per 10 jaar plaats in Nederland. Van 5 april tot 

en met 7 oktober 2012 wordt de zesde editie van 

de Floriade georganiseerd in Venlo. De ruim twee 

miljoen bezoekers die worden verwacht kun-

nen genieten van ’s werelds mooiste en meest 

bijzondere bloemen, planten, bomen, groentes 

en fruitsoorten. 

Project
Duurzaamheid is als niet meer weg te denken 

maatschappelijk thema vanzelfsprekend ook 

geïntegreerd in de activiteiten rondom Floriade 

2012. De Floriade BV, de Regio Venlo, de Kamer 

van Koophandel en de Provincie Limburg omar-

men de duurzaamheidsprincipes van Cradle-to-

Cradle en zullen zich dan ook gezamenlijk als 

duurzame regio profileren. In het utiliteitsgebouw 

‘Villa Flora’ dat op het Floriade-terrein verrijst, is 

de energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen 

en staat DeSaH garant voor een  duurzame afval-

waterzuivering.

Villa  Flora

www.desah.nl



Meer weten?
Bent u geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden 

die DeSaH BV biedt? Neem dan contact met ons op. 

Wij geven u graag een rondleiding bij 1 van onze 

proefprojecten.

Oplossing
In het kantoorgebouw komen waterloze urinoirs en 

waterbesparende vacuümtoiletten, die de afval-

waterstroom verzamelen. Samen met organisch  

afval uit de keuken en groenteafval uit het na-

bijgelegen kassengebied wordt het toiletwater 

vergist. Het overige afvalwater, afkomstig van 

bijvoorbeeld gootstenen, wordt afzonderlijk 

gezuiverd met behulp van een helofytenfilter op 

het buitenterrein.

Besparing
DeSaH verzorgt in dit aansprekende project het 

schrijven van de haalbaarheidsstudie, het proces-

ontwerp voor specifieke zuiveringsonderdelen, de 

detailontwerpen voor het inzamelingssysteem en 

het zuiveringssysteem en de levering van de in-

stallaties. Dit etalageproject toont aan een groot 

publiek dat duurzaamheid en kostenbesparingen 

hand in hand kunnen gaan. 

besparing door  innovatie
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DeSaH...  
Innovatie staat voorop
DeSaH is uw partner voor innovatieve oplossingen 

binnen de waterketen. Onze specialisatie ligt in 

de ontwikkeling en toepassing van innovatieve en 

duurzame technologieën en concepten op het gebied van 

watertechnologie. Wij verzorgen voor u het gehele traject: 

van haalbaarheidsstudies en ontwerp tot levering, bouw, 

beheer en onderhoud van installaties. Duurzaamheid en 

klanttevredenheid staan in ons bedrijf centraal. Samen 

met u gaan we op zoek naar de beste oplossing voor uw 

specifieke situatie.
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