Actieplan Villa Emma – 1.3
1. Energie
Op dit ogenblik wordt de verwarming/koeling niet uitgeschakeld bij het openen van
een venster. In dit punt worden alle ramen die kunnen worden geopend voorzien van
een sensor waardoor de convector die in die ruimte is geplaatst uitgeschakeld
worden als het raam wordt geopend:
-

Acacia:
Salon
Slaapkamer
Tilia:
Slaapkamer
Slaapkamer
Badkamer

4 ramen
1 raam
4 ramen
1 raam
1 raam

Uitvoering: 2021 - 2022
Stijging punten: 1 punt – 7.22

2. Ecologie
Er is een probleem met het vogelbestand in België (en per uitbreiding overal …). Er
kan meer gedaan worden om het vogelbestand in onze tuin verder mogelijkheden te
geven:
-

-

-

nesten:
o mezen
o ringmus
planten:
o bijkomend aanplanten: grote kaardebol
o vlier
o zonnebloem
voedertafels:
o thv. keukenraam
o thv. Raam ontbijtkamer
o thv schaduwtuin
bijkomend insectenhotel
bouw vlottend vogeleiland in vijver

Uitvoering: 2021
Stijging punten: -
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3. Milieueducatie
In onze tuin zijn de 77 gedetermineerde planten aangeplant die op het schilderij “Het
Lam Gods” door de gebroeders Van Eyck geschilderd zijn.
Er wordt een plantenwandeling georganiseerd die de symboliek en het belang van
deze planten in de leefwereld van de gebroeders Van Eyck uit legt.
Er wordt ook een link gemaakt met het hedendaags wereldomvattende probleem
stikstof-probleem en de vermindering van diversificatie in het plantenrijk.
De wandeling wordt niet alleen aangeboden aan onze gasten maar er worden een
aantal sessies georganiseerd voor geïnteresseerden. Inschrijven kan via onze
website:
https://www.villa-emma.eu/van-eyck-plantenwandeling/
Het initiatief wordt ook op Uit-in-Vlaanderen geplaatst:
https://www.uitinvlaanderen.be/
Uitvoering: 2021
Stijging punten: 2 februari 2021
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