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Even voorstellen

• Advies- en innovatiebureau, opgericht in 1988

• 35 medewerkers, multidisciplinair team

• Sterk in ontwikkeling en toepassing van
biologische, natuurlijke processen

• Oplossingen bieden op basis van natuurlijke
processen voor maatschappelijke uitdagingen:

- een gezond bodem-water-systeem
- gezonde en duurzame leefomgeving
- duurzame energie



Haalbaarheidsverkenning

In opdracht van Innovatie Veenkoloniën



Watercorridor gebiedsgericht



Watercorridors 

Corridors = Ingerichte stroken land op strategische plekken in gebied

• Aangepaste inrichting met bomen, planten, bodemtoevoeging

• Rol voor actieve schimmels en bacteriën

• Verblijftijd creëren voor gewasbeschermingsmiddelen

• Functiecombinatie met waterberging, natuur



De natuur als leermeester

Door alle processen onder te brengen in

een systeem, met naar behoefte afwisselende zones met

verschillende procescondities, kan de verwijdering van nutriënten, 

microverontreinigingen en pathogenen en virussen

door planten, schimmels en bacteriën gemaximaliseerd worden.

Creëer robuust ecosysteem met ontwikkelpotentie !



Watercorridors



Medicijnresten
en schimmels

1 soort schimmel kan meerdere

componenten afbreken 

Meerdere afbraakroutes voor 1 component 

 Meerdere soorten schimmels bij betrokken



Medicijnresten
bacteriën en schimmels



GBM voorbeeld



Casus Veenkoloniën

Totale oppervlakte 

+/-2900 hectare

Landbouw oppervlakte 

+/- 2200 hectare



Gegevens
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Visualisatie omvang

watercorridor 

+/-17 hectare

Landbouw oppervlakte 

+/- 2200 hectare



Bodembeheer vergelijken
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Mogelijke pilot (1-3 ha)



Hoopvol met de natuur
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