
PILOT DRUKDRAINAGE KRIJGT INTERNATIONAAL BEZOEK

Op 15 juni stopte een bus met 40 personen uit heel de wereld

bij de Groene Geer in Nieuwland om daar het waterinfiltratie

perceel van Peter Heikoop te bezoeken . Peter Heikoop, Jan

den Besten en Rolia Wiggelinkhuijsen ontvingen de groep in

de stal.

Pilot Veen Vernatting

Dit project bij Peter Heikoop maakt deel uit van de regionale

pilot “druk drainage in de AV”waarbij naast  Peter ook Kees

Baan (Molenaarsgraaf) en Matthias Verhoef (Brandwijk)

betrokken zijn. Zie ook



https://www.blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/pilot-druk

drainage/

Kennis delen

Belangrijk was de kennis en ervaring met deze pilot  te delen.

De mensen brachten na de ontvangst in de stal van Peter een

bezoek aan het demonstratie perceel om daar met eigen

ogen te zien hoe een dergelijk drainage systeem werkt.

Aansluitend werden in het dorpshuis van Nieuwland  de

achtergrond van het project, de toegepaste technieken van

reversed drainage en de rol van dit lokale project ingegaan.

Het idee van de Nederlandse Vrijwillige Koolstofmarkt (SNK)

en wat deze kan betekenen voor de vernatting van

veengronden werd met  de groep uitvoerig besproken



Ook de gasten zelf presenteerden de uitkomsten van

internationaal onderzoek naar mitigatie technologieën en



demonstreerden twee aardobservatietools.Afnan Suleiman

en Eline Keuning

(Bioclear Earth B.V.)

maakten ook van de

gelegenheid gebruik om

een goed

praktijkvoorbeeld te

geven over nemen van

grondmonsters en presenteerden achteraf hun analyse

benadering aan de hele groep in het dorpshuis.

Landmarc

(Land Use Based Mitigation for Resilient Climate Pathways)

LANDMARC  is een 4-jarig door de EU gefinancierd project

waarbij internationale onderzoekers , beleidsmedewerkers en

de markt zoeken naar oplossingen om emissies te beperken.

Veen Vernatting is één van de mogelijke oplossingen die

bestudeerd wordt.



Afsluiting

De bijeenkomst werd afgesloten in het

pannenkoekenrestaurant in Leerbroek. De weken daarna

reisde het gezelschap verder onder leiding van Malte Renz

Meer informatie bij

Rolia Wiggelinkhuijsen (rolia@heikopperhof.nl)


