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Verbeterde vloeikas
Ingenieur Torbjörn Lindström van 
Clivus Multrum uit Stockholm kwam 
tijdens een bezoek aan Boxtel met 
een idee om het filteren van het 
grijze (afval)water in onze vloeikas 
aanzienlijk te verbeteren.
Regelmatig moesten de plastic 
buizen worden schoongemaakt. 
Niet zozeer door ophoping van vuil 
of binnendringen van teelaarde, 

maar door een sterke voorkeur van 
regenwormen voor een knus ver-
blijfplaatsje in het warme, vochtige 
inwendige van de buizen.

Het nieuwe systeem, voor het eerst 
toegepast door Abby Rockefeller 
van de Amerikaanse firma Clivus 
Multrum (Abby was getrouwd met 
de broer van Torbjörn) werkt met 
lagen plastic folie waarop grind 

(grof en daarop fijn) en daar weer 
bovenop zand ligt.

De eerste laag (in onze kas be-
staande uit twee delen naar het 
midden aflopend) vormt een onder-
aards ‘meertje’. Daar blijf voldoen-
de water in achter om de teellaag 
als het moet wekenlang vochtig te 
houden (prettig voor als je eens op 

vakantie gaat). Het 
overtollige water 
loopt over een 
kleine opstaande 
rand in het folie en 
vloeit dan verder 
door de zand- en 
grindlagen. 
Op deze wijze heb-
ben we een perfect 
meterslang biolo-
gisch filter met een 
enorme capaciteit, 
dat niet gauw verstopt zal raken. 
Bij ons werkte het nieuwe systeem 
uitstekend.
Zijdelingse lekkage tussen de fo-
lielagen wordt voorkomen door de 
randen omhoog te leggen tegen de 
wand van de kweekbak.

Een tweede tip betreft een een vou-
dig zelf te maken tussenfilter voor 
de noodzakelijke filtering van het 
met vet en etensresten vervuilde 
keukenwater. De weg wijst zich hier 
vanzelf (zie tekening). Niet te veel 
filtermateriaal in de buis doen. De 
diameter van de buis is afhankelijk 
van de hoeveelheid water die we 
moeten filteren.

Wedden dat de vissen het ook zullen 
appreciëren?

Voor meer informatie verwijzen we 
graag naar onze Werkmap Riool-
vervangende Technieken.
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