KLIMAATADAPTIE PROEFTUIN
CLIMATE ADAPTION LIVING LAB

THE
STORY

BETWEEN

CAMPUS GRONINGEN

DIKES

Slim omgaan met water

Klimaatverandering vraagt onderzoek en innovatie.
Van klimaattafels naar doen!

Het rioolstelsel kan meestal 20 mm per uur aan…….

Onderzoek klimaatbestendige bomen
In kader van verdroging/vernatting/hittestress

Onderzoek verdroging/
vernatting met studenten
Hanzehogeschool

BETWEEN

THE
STORY

DIKES
Effluent bassins
Onderzoek medicijnresten uit rioolwater

VEERTIENTAL BAANBREKENDE
INNOVATIES

Helofytenfilter

Om de klimaatproeftuin en nieuwe bouwconcepten toegankelijk te maken is infrastructuur nodig. Wij hebben
deze noodzaak aangegrepen om 14 baanbrekende innovaties toe te passen. Op het gebied van klimaatadaptatie,
energietransitie en andere productinnovaties.

• Lichtreflecterend asfalt 3.0
• Waterdoorlatend asfalt 2.0
• Waterpasserende, cementloze bestrating
• Waterbergende fundering – Aquabase-systeem
• Waterbergende fundering – Rockwool-lapinus
• Waterbergende fundering – Gerecyclede kunststof bollen
• CO2-etend asfalt
• Warmtegeleidend asfalt
• Lichtreflecterende bestrating – betonsteen
• Permeabele opsluiting van verharding (tevens waterbuffer)
• Lichte funderingsconstructie met gerecycled glas
• Energy-harvesting uit asfalt
• Het ‘Ritspad’ – (uitneembare) betonelementen voor o.a.
•

fietspaden
Waterbuffer – damwandelementen van gerecyclede kunststof

En dit is nog maar het begin!

Onderzoek naar
biologische afvalwaterzuivering

Zilte teelt
Onderzoek naar plantengroei op zilte grond

Dijkaanleg
Onderzoek naar
piping en sensoring

Biocomposiet brug
Realisatie en monitoring
biobased kunstwerk

Natuurvriendelijke oevers
Onderzoek naar maaibeheer
en beheerregime

Wierde
Uitkijkplaats voor
bezoekers

Plastic Road
Onderzoek naar beheer
en onderhoud van het
kunststof fietspad

THE STORY BETWEEN DIKES
Dit onderdeel van de klimaatproeftuin sluit hier naadloos
op aan met onderzoeksplannen voor de Hanzehogeschool
en RUG, het Noorderpoort- en Alfacollege en andere
kennisinstellingen. Ook het bedrijfsleven toont ruime
belangstelling.
Hier liggen de volgende plannen:

• Dijkaanleg met verschillende beschermingstechnieken.
• Onderzoek naar zilte teelt met mogelijkheid tot educatie
•
•

lager en middelbaar onderwijs – o.a. aardappelen,
aardbeien, (zilte) rucola en zeekool.
Onderzoek naar Polyvijn en versnelde reactie door
wormen om CO2 uit de lucht te vangen (Hanzestrand).
Verschillende types natuurvriendelijke oevers met
beheersoplossingen.

• Helofytenfilter – afvalwater zuiveren tot een kwaliteit die
•
•
•
•
•

onschadelijk is voor het milieu.
Brug van biocomposiet en alternatieve landhoofden om
recycle- en circulaire methoden te testen.
Proeflocatie om medicijnresten uit afvalwater te halen.
Proeflocatie met klimaatbomen – extreme
weersomstandigheden als extreme hitte, langdurige
droogte en wateroverlast. CO2-opname en fijnstof
afvangen zijn ook meetbaar.
Proeflocatie PlasticRoad – koeling/nutsvoorzieningen.
Sensortechnieken voor diverse klimaatmetingen en
verzameling Big Data – verzilting, verdroging, zettingen,
aardbevingen, ontwikkelingen flora en fauna.
Als living lab verwachten we de komende jaren een
constante stroom van innovaties, die we kunnen
onderzoeken c.q. implementeren.
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