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Duurzame ontwikkeling staat wereldwijd hoog op de maatschappelijke
agenda. Het besef dat we voor generaties na ons een leefbare aarde
moeten achterlaten, is inmiddels breed geaccepteerd. De grote uitdaging
van deze 21e eeuw is om dit streven waar te maken. De belangrijkste
milieuproblemen die we moeten oplossen zijn de opwarming van de
aarde en de uitputting en het onzorgvuldig gebruik van grondstoffen.

Om ons te behoeden voor rampen zullen we de opwarming van de aarde moeten
beperken tot maximaal 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële
tijdperk. Als we geen actie ondernemen, kan naar verwachting de temperatuur
gedurende deze eeuw zelfs toenemen met 6,4 graden. Hoe meer de aarde
opwarmt, des te extremer zal het weer worden en des te groter de gevolgen voor
mens en natuur. Ook het toenemend gebruik van grondstoffen baart zorgen.
Tussen 1980 en 2030 is het grondstofgebruik in de wereld verdubbeld. We
verbruiken inmiddels meer dan de natuur op een duurzame manier kan voort-
brengen. Bovendien wordt zoet water schaars en met de immer groeiende
bevolking is steeds meer landbouwareaal voor voedselproductie nodig.

Er zijn mogelijkheden om het tij te keren. We hebben de technische mogelijk-
heden om toe te groeien naar een duurzame economie. Dit is een economie
gebaseerd op duurzame energiesystemen, een efficiënt gebruik van energie en
grondstoffen en op het sluiten van grondstoffen kringlopen. Bij voorkeur maken
we daarbij gebruik van hernieuwbare grondstoffen, die op duurzame wijze
geproduceerd worden uit biomassa. 

Het streven naar duurzame ontwikkeling vraagt om mondiale afspraken én een
lokale aanpak. Immers op plaatselijk niveau kunnen we de gewenste vernieuwing
in de praktijk brengen. Om sprongen in duurzaamheid te maken, zijn naast tech-
nische innovaties veranderingen nodig op economisch, organisatorisch en sociaal
vlak. Dit lukt alleen als we hiervoor voldoende maatschappelijk draagvlak weten
te creëren en iedereen vanuit zijn of haar eigen achtergrond en belang bijdraagt
aan de noodzakelijke veranderingen. 

Kortom, duurzaamheid is iets wat we gezamenlijk moeten oppakken. De partners
uit het CaRe-Lands clusterproject, waarin verschillende organisaties en bedrijven
uit verschillende landen samenwerken aan gezamenlijke doelstellingen in en rond
natuurgebieden, zijn zich hiervan bewust. Zij onderschrijven de urgentie om te
streven naar duurzame ontwikkeling en steken de koppen bij elkaar om op lokaal
niveau stappen te zetten. Daarbij richten ze zich op CO2 reductie en duurzame
energie. In dit magazine delen zij hun ervaringen, resultaten en conclusies. Laat
dit u inspireren in uw aandeel op weg naar een duurzame, energieke toekomst!

Jacqueline Cramer

VOORWOORD

Jacqueline Cramer
Directeur Utrecht Sustainability Institute

en voormalig Minister van Volkshuis-

vesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer.
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HOOFDSTUK 1

Koolstofreductie en
CaRe-Lands 

In Europa en in de landen van het 2 Zeeëngebied hangt koolstofreductie nauw samen
met klimaat- en energiebeleid. Hoewel de exacte cijfers van elkaar verschillen, is het
beleid op hoofdlijnen vergelijkbaar. De mogelijkheden om de CO2-emissie door middel
van natuur- en landschapsbeheer te reduceren zijn blijkbaar nog niet duidelijk. Het
CaRe-Lands project identificeerde mogelijkheden voor koolstofreductie in deze gebieden.

Koolstofreductie in
Europa

De Europese Commissie publiceerde in
2011 de Routekaart om tegen 2050 [1]
te komen tot een economie die weinig
koolstof gebruikt. De Routekaart stelt
voor dat de EU, tegen 2050, via bin-
nenlandse reducties de emissies moet
verlagen tot 80% onder het niveau van
1990. Hij geeft mijlpalen aan die een
kostenefficiënte weg naar deze doel-
stelling zijn – reducties in de orde van
grootte van 40% tegen 2030 en 60%

tegen 2040. De Routekaart laat ook
zien hoe de belangrijkste sectoren die
verantwoordelijk zijn voor Europa’s
emissies – opwekking van elektriciteit,
industrie, transport, onroerend goed en
de landbouw – de transitie naar een
economie die weinig koolstof gebruikt
het meest kostenefficiënt kunnen
maken.

Energie-efficiëntie is een sleutelfactor
om deze transitie te realiseren. Om
naar een samenleving te gaan die
weinig koolstof gebruikt, kan de

EU tegen 2050 30% energie besparen
ten opzichte van 2005. Huishoudens
en het bedrijfsleven krijgen gegaran-
deerde en efficiëntere energie
geleverd. Een samenleving die weinig
koolstof gebruikt zou een veel grotere
behoefte hebben aan hernieuw-
bare energiebronnen, energie-effi-
ciënte bouwmaterialen, hybride en
elektrische auto's, “intelligente ener-
gienetten”, koolstof-arme energie-
opwekking en technologieën voor
koolstofvastlegging en -opslag.

Anaërobe afbraak is een van de opties om hernieuwbare energie in natuurgebieden op te wekken.
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In navolging van de Europese Commis-
sie presenteerden de regeringen van
de landen van het 2 Zeeëngebied (Ne-
derland, België, Frankrijk en het VK)
nationale doelstellingen van koolstofre-
ductie en energiebeleid.

De Nederlandse regering richt zich op
een koolstofarm energiebeheer [2]. Er
zijn drie belangrijke doelen in het
Nederlandse energiebeleid. De levering
van energie moet duurzaam, betrouw-
baar en betaalbaar zijn. Nederland
streeft ernaar om de CO2-emissies
tegen 2050 te verlagen met 80-95%
(vergeleken met 1990). Hernieuwbare
energie is een essentieel onderdeel van
het plan, maar op dit moment is
het nog steeds relatief duur. De
Nederlandse regering gaat daarom een
innovatief beleid vormen om de kosten
van hernieuwbare energie terug te
dringen en stimuleert grootschalige
toepassing van hernieuwbare energie-
bronnen op de lange termijn. Naast
dit doel voor de lange termijn heeft
Nederland zich de volgende kort-
lopende doelen voor 2020 gesteld:
• 20% reductie van CO2-emissies
(vergeleken met 1990)

• 14% hernieuwbare energie (als 
percentage van de totale energie-
behoefte)

• 20% energiebesparing.

In België zijn zowel de nationale rege-
ring als de regionale overheden verant-
woordelijk voor klimaatbeleid [3]. De
nationale regering kan gebruik maken
van belangrijke beleidsinstrumenten
voor belastingen en productbeleid. De
regionale overheden leveren beleid
voor energiegebruik, hernieuwbare
energie, milieurecht en klimaatproble-
men bij mobiliteit en landbouw. In
België heeft men zich de volgende
doelen voor 2020 gesteld:
• 15% reductie in broeikasgasemissies
• 13% hernieuwbare energie
• 9,80% stijging van energie-
efficiëntie.

De verschillende regionale overheden
hebben hun eigen klimaatactieplannen
(verwezenlijkt of in uitvoering) om deze
doelen te bereiken. De exacte verdeling
van deze doelstellingen voor 2020 over
de verschillende regionale overheden
moet echter nog worden gemaakt.

Nadat de Europese Commissie de
Routekaart had uitgegeven, vroeg
de Franse Minister van Milieu aan het
Centre d’Analyse Stratégique om te
kijken naar de consequenties van
deze doelstelling voor Frankrijk. De
Trajectoires 2020-2050 Commissie
(Pathways 2020-2050) bracht vak-
bonden, ambtenaren, deskundigen,
onderzoekers en niet-gouvernementele
organisaties bijeen [4]. De commissie
diende negen voorstellen in om een
succesvolle transitie naar een econo-
mie die weinig koolstof gebruikt te
vergemakkelijken:
1. Het versterken van industriebeleid

gericht op het promoten van de
transitie naar een economie die
weinig koolstof gebruikt.

2. Het promoten van krachtigere R&D
en verspreiding van technologische
innovaties die een transitie naar een
economie die weinig koolstof
gebruikt mogelijk maken.

3. Het vergroten van de voorspelbaar-
heid van klimaatbeleid door het om-
schrijven van bindende Europese
doelstellingen voor 2030 en het
versterken van de geloofwaardigheid
daarvan door middel van het
herstellen van de governance.

4. Het versterken van het koolstofprijs-
signaal voor de gehele economie en
het verbeteren van de regelgeving
van het Europese CO2-handels-
systeem.

5. Het verbeteren en implementeren
van de flexibele mechanismen op
internationaal niveau en het promo-
ten van het gebruik daarvan in de
Europese Unie.

6. Het waarborgen van een volledig
transparant beheer van veiling-

opbrengsten en toekomstige bij-
dragen aan klimaat en energie, met
het doel economische groei, sociale
billijkheid, de ontwikkeling van inno-
vaties die weinig koolstof gebruiken
en internationale solidariteit te
promoten.

7. Het inspelen op veranderingen op
de arbeidsmarkt en daarmee het
bereiken van een succesvolle
overgang naar nieuwe banen.

8. Het ontwikkelen van innovatieve
financieringsplannen die openbaar
en particulier vermogen combineren
en koolstofwaarde als leverage
gebruiken.

9. Het effectief integreren van klimaat-
beleidsdoelstellingen in de plano-
logie van stad en platteland.

In het VK werkt de regering zowel in
binnen- als in buitenland aan de aan-
passing aan de effecten van klimaat-
verandering en het reduceren van de
emissies van broeikasgassen door te
investeren in koolstofarme energie-
bronnen, het verlagen van het brand-
stofverbruik van auto’s en waar
mogelijk het verhogen van de energie-
efficiëntie [5]. Om de emissies van
broeikasgassen te reduceren worden
de volgende acties aangekondigd:
• Het stimuleren van de EU om leider-
schap op het gebied van klimaatver-
andering te tonen.

• Onderhandelingen voeren over een
alomvattend mondiaal akkoord over
klimaatverandering.

• Het reduceren van de impact van
klimaatverandering in ontwikkelings-
landen en gebieden overzee.

• Het verschaffen van 3,87 miljard
pond uit het International Climate
Fund om ontwikkelingslanden te
helpen bij de mitigatie van en
aanpassing aan klimaatverandering.

• Het financieel ondersteunen van
ontwikkelingslanden door middel
van REDD+ om emissies van broei-
kasgassen uit ontbossing en bos-
degradatie te reduceren.

              



• Het leiden van de diplomatieke
inspanning voor de mitigatie van
klimaatverandering.

• Het ontwikkelen van een evidence
base om klimaatverandering te
begrijpen en te voorspellen.

CO2-reductie en
duurzame energie 
in natuurbescher-
mingsgebieden

Hoewel natuurbeschermingsgebieden
niet specifiek worden genoemd in de
Routekaart voor een koolstofarme eco-
nomie in 2050 van de EU of in het na-
tionale beleid, kunnen deze gebieden
op verschillende manieren bijdragen
aan de reductie van koolstofemissies.
Natuurbeheer strekt zich uit over grote
gebieden die kunnen bijdragen aan het
reduceren van de totale koolstofemis-
sies door goede grond, water, vegetatie
en landschapsbeheer. In de bodem kan
koolstof worden vastgelegd (door
grondwaterbeheer en bemestingstech-
nieken), maar ook in bossen en groene
infrastructuur. In natuurbeschermings-
gebieden is er energieverbruik door ge-
motoriseerd vervoer, gemotoriseerd
gereedschap, door bezoekers aan het
gebied en in de gebouwen (bezoekers-
centra en kantoren). Het verlagen van
het energieverbruik door bezoekers en
het verhogen van de energie-efficiëntie
van gebouwen en vervoer dragen bij
aan reductie van koolstofemissie.
Goede informatie voor de bezoekers
om de bewustwording te verhogen en
aanpassingen aan de “hard ware” (in-
frastructuur en gebouwen) zullen nodig
zijn om emissies te reduceren. Boven-
dien kan het opwekken van hernieuw-
bare energie in de natuurgebieden
bijdragen aan het realiseren van reduc-
ties van koolstofemissie. Energie uit
biomassa, windenergie, zonnepanelen
en waterkracht kunnen allemaal
bijdragen aan de duurzame energie-
doelstellingen van natuurbescher-
mingsgebieden, als ze correct zijn
geplaatst.

Waarom 
CaRe-Lands?

In het voorjaar van 2013 nam het
Interreg IVA 2 Zeeënprogramma het
initiatief om clusterprojecten op te
zetten. Het primaire doel van deze
clusterprojecten is om de resultaten
van verscheidene vergelijkbare en
(bijna) afgeronde 2 Zeeënprojecten te
verzamelen en om deze resultaten
te valoriseren en te verspreiden. Elk
clusterproject koos een centraal thema
waaraan alle partners in hun IVA 2
Zeeënprojecten hadden gewerkt om
het delen en verspreiden van de resul-
taten te vergemakkelijken. De partners
en projecten in CaRe-Lands hebben het
thema "koolstofreductie in natuur-
gebieden en landschappen” gekozen.
In de 2 Zeeënprojecten was duurzaam-
heid al een belangrijk onderwerp, maar
de mogelijkheden (en hindernissen)
van koolstofreductie waren niet in de-
tail onderzocht. Natuur en beschermde
gebieden kunnen belangrijk bijdragen
aan koolstofreductie, maar dan moeten
allerlei technische, organisatorische,
juridische en sociale kwesties worden
overwonnen.

Doelstellingen van
het CaRe-Lands 
project

Het CaRe-Lands project richt zich
op het consolideren, valoriseren en
delen van “best practices” en resulta-
ten van vier IVA 2 Zeëenprojecten:
Natura People, STEP, MULTIFOR en
Balance, vooral met betrekking tot
koolstofreductie en het gebruik van
hernieuwbare energie in beschermde
natuur- en landschapsgebieden. In
hoofdstuk 2 worden de projecten
geïntroduceerd en wordt een aantal
resultaten gepresenteerd. De in het
algemeen en meer in het bijzonder met
betrekking tot het centrale thema van
dit cluster geleerde lessen worden
gepresenteerd in hoofdstuk 3.

Een tweede doelstelling is het inzicht te
delen in hoe deze kostbare gebieden
het beste kunnen bijdragen aan kool-
stofreductie (mechanismen) in het
algemeen en meer in het bijzonder
aan de productie van hernieuwbare
energie. Het project zal onderzoeken
welk onderzoek, welke proefneming
en investering nodig zijn om vooruit-
gang te boeken. De identificatie van
(nieuwe) opties voor koolstofreductie
en de opwekking van hernieuwbare
energie in natuur en landschapsgebie-
den worden beschreven in hoofdstuk 4.
Landschapsbeheer en biomassaketens,
groen vervoer en technologische
oplossingen bij bouwwerkzaamheden
en gebouwen zijn de belangrijkste
thema’s voor toekomstige samen-
werking, naast het verhogen van de
bewustwording van koolstofreductie.
Onderdeel van het verhogen van
de bewustwording is de selectie van
bedrijven die mee willen werken aan
koolstofreductie en hernieuwbare
energiebronnen in natuur en land-
schapsgebieden en de ontwikkeling
van stakeholdergroepen.
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HOOFDSTUK 2

De projecten in het
cluster

Het CaRe-Lands project consolideert, valoriseert en deelt best practices en resultaten
van vier IVA 2 Zeeënprojecten: Natura People, STEP, MULTIFOR en Balance. Eerst
worden de projecten besproken en verschillende resultaten gepresenteerd.

BALANCE: Balance-
ren van natuur en
recreatie rondom
stad en platteland

Het project
De doelstelling van het BALANCE
project was om van Europa een meer
geBALANCEerde plek te maken, met
wederzijdse harmonie tussen natuur,
recreatie en de economie, een plek die
voor iedereen toegankelijk is.

De beschikbaarheid van natuurlijke
ruimtes binnen en rondom stedelijke
gebieden kan de kwaliteit van leven
voor de burgers en mensen in
hun omgeving verbeteren. Wanneer
natuurontwikkeling en recreatieve mo-
gelijkheden gecombineerd kunnen
worden, ontstaat er een echte win-win
situatie. Een goed voorbeeld is het
multi-sport activiteitencentrum Cyclo-
park, ingericht op 43 hectaren open
grasland, gelegen ten oosten van
Londen in het graafschap Kent. Dit is
een gebied dat rijk is aan in het wild

levende dieren en planten, en ook
fantastisch is voor recreatie. Cyclopark
heeft gezorgd voor werkgelegenheid
voor de plaatselijke bevolking in
het café, de fietsenwinkel en de
gezondheidszorgfaciliteiten, en voor
het trainen van vrijwilligers en stage-
plekken voor jonge mensen. 

Een ander voorbeeld is de renovatie
van greenways in de 8 steden die lig-
gen tussen de rivieren Scheldt en Leie
door de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM) in de provincie Oost-Vlaanderen.
De renovatie werd gecombineerd met
de ontwikkeling van een routeplanner
(http://routeplanner.vlm.be), die routes
plant langs zoveel mogelijk greenways.
Door het promoten van deze route-
planner onder de plaatselijke bevolking
en bezoekers, wil VLM het gebruik van
greenways stimuleren als een veilig en
aangenaam alternatief voor reguliere
wegen.
Samen deelden, ontwikkelden en
evalueerden de partners hun metho-
den van en ervaringen in grens-

overschrijdende samenwerking ten
einde de beste oplossingen te bieden.
Nieuwe manieren om natuurlijke ruim-
tes in stedelijke gebieden te creëren,
beheren en evalueren werden opgezet. 

Koolstofreductie
Hoewel koolstofreductie geen initieel
doel was in het BALANCE Project,
werden in het project wel een paar
koolstofreducerende ideeën ontwik-
keld. Deze ideeën onderzochten de
omzetting van geoogst materiaal
uit het beheer van reservaten en habi-
tats, dat vroeger tot afval werd versne-
den, in energieproducten. Er werden
ook proeven gedaan die keken naar het
reduceren van het vochtgehalte van
dit materiaal (Juncus Effusus) om de
calorische waarde te verhogen en om-
zetting te vergemakkelijken. BALANCE
maakte dit werk mogelijk, en de
succesvolle oogst van en omzetting in
briketten resulteerde in een spin-off-
project (gefinancierd door de overheid)
over biomassa, oogsten, drogen en
omzetten in energieproducten.
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De renovatie van Greenways (wandel-
en fietsroutes langs groene infrastruc-
turen) en de promotie van deze routes
droeg bij aan de koolstofreductie in
de gebieden van BALANCE en aan de
bewustwording van de opties en het
belang van koolstofreductie voor de
BALANCE-partners.

Natura People: 
samen met mensen
een duurzame 
toekomst bouwen
voor het natuurlijk
erfgoed van Natura
2000 locaties

Het project
Natura People brengt Europese part-
ners bij elkaar om de bescherming van
natuur en landschap op de lange ter-
mijn te waarborgen. De partners wijzen
op de economische en sociale voorde-
len en de voordelen voor de gezondheid
van natuurreservaten, en ontwikkelen
best practices die meer bezoekers
stimuleren naar de locaties te komen.

Connecting Businesses, Economics and
Nature omvatte zowel het beoordelen
en aantonen van de economische
waarde van de natuur en de ontwikke-
ling van zakelijke netwerken. Om de
economische waarde te kunnen beoor-
delen en aantonen, werd een eenvou-
dig, gemakkelijk te begrijpen model
ontwikkeld voor het bepalen van de
waarde van Natura 2000 locaties voor
de plaatselijke economie.
De partners herkenden het belang
van plaatselijke gemeenschappen en
bedrijven voor Natura 2000 locaties en
bouwden een grensoverschrijdend
zakelijk netwerk, dat vergelijkbare
organisaties in verschillende landen bij
elkaar bracht om hun ervaringen met
het exploiteren van Nature 2000
locaties te delen en manieren te onder-
zoeken om dit, inclusief zakelijke
diversificatie, te optimaliseren. De
Ambassadeurscursussen verhoogden
het zakelijke engagement aanzienlijk. 

Energie Tuin (Natura People)
Energie op een verstandige manier gebruiken kan alleen worden gedaan als
je begrijpt wat energie is, hoe deze wordt opgewekt, hoeveel het kost en wat
er nodig is om deze te krijgen. En je kunt niet vroeg genoeg beginnen dit te
leren.

Om kinderen spelenderwijs over energie te leren, werd de Energie Carrousel
gecreëerd. De Energie Carrousel is een mobiel speelapparaat waarmee
kinderen zelf energie opwekken en energie verbruiken. De Carrousel staat in
een Energie Tuin die lesmateriaal, handleidingen, opdrachtenformulieren en
een app voor energiespelletjes biedt.

De Energie Tuin is een mobiele en mooi vormgegeven 20ft zeecontainer,
waarin de energie Carrousel is opgenomen. De Carrousel kan eenvoudig
worden uitgeklapt en is direct gebruiksklaar. Hij kan worden geplaatst bij
scholen of evenementen, bij toeristische attracties en op markten. Op afstand
wordt de werking gecontroleerd en gemonitord.

De Energie Tuin wordt ontwikkeld in de Grevelingen binnen het Natura People
project. Om de tuin daadwerkelijk te kunnen bouwen zoekt het Natuur- en
Recreatieschap de Grevelingen naar lokale partners in het gebied. Een
verbinding met het geplande Informatie- en Inspiratiecentrum lijkt logisch,
hoewel de Energie Tuin op veel andere plaatsen kan worden gebruikt en niet
uitsluitend wordt ontwikkeld voor het Grevelingenmeer.

Ontwerp voor de Energie Tuin
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Connecting People with Nature startte
met een gemeenschappelijke filosofie:
een prettig bezoek aan een N2000
locatie heeft een positief resultaat –
stimuleert nieuwe bezoeken, bezoeken
aan andere N2000 locaties en inspi-
reert de milieusupporters van de
toekomst. Binnen dit thema imple-
menteerde elke locatie een innovatief
programma om mensen te engageren,
testte nieuwe technieken en de
ervaringen van de partners wer-
den  gedeeld. Voorbeelden zijn een
marketing- en promotie-instrument
Meergrevelingen.nl, een Energie Tuin
en taken voor het RSPB team zoals
snoeien van brem en struiken,
rietsnijden voor de roerdompel en het
onderhouden van voetpaden. 

Koolstofreductie
Koolstofreductie in het Natura People
project was hoofdzakelijk gericht op
het reduceren van gemotoriseerd
transport en reductie van het energie-
verbruik in de bezoekerscentra. In het
gebied rondom het Grevelingenmeer,
onderdeel van Natura People, is de
productie van hernieuwbare energie
een belangrijk thema. Het economisch
model dat de waarde van Natura 2000
gebieden aantoonde, omvatte ook
koolstofvastlegging. 

MULTIFOR: 
Naar het multifunc-
tionele bos

Het project
Om de problemen aan te pakken die
tegenwoordig in de bosbouwsector
ontstaan, werken projectpartners van
Frankrijk en Engeland aan een ge-
meenschappelijk doel: het versterken
van de multifunctionele rol van bossen
op een manier die het bosbeheer op de
lange termijn integreert, maar die
rekening houdt met de behoeften van
stakeholders en de bosecosystemen
zodat die zich snel kunnen aanpassen
aan veranderende contexten.

Het project monitorde hoe bosecosys-
temen en biodiversiteit, binnen het
regionale gebied, zich aan wereldwijde
veranderingen aanpassen. Ook een
genetische studie, aangedreven door
het Agentschap voor Bosbouwkundig
Onderzoek in Engeland, heeft gewerkt
aan het vinden van species en materi-
alen die aangepast zijn aan toekom-
stige klimaatcondities. De studie richtte
zich hoofdzakelijk op beukenbomen.
Bovendien werden experimentele loca-
ties aangewezen waar bosbeheer
zich kan aanpassen aan wereldwijde

veranderingen. Experimentele activitei-
ten werden ontplooid om vast te stellen
hoe het bosbeheer moet worden aan-
gepast aan wereldwijde veranderingen
met het doel alternatieve antwoorden
te geven. 

Aandacht schenken aan multifunctio-
neel bosbeheer van particuliere bos-
gronden in onderzoekscases was een
belangrijk onderdeel van MULTIFOR.
Het doel van deze activiteit was het
evalueren, vanuit technisch en econo-
misch oogpunt, hoe ecologische en/of

Het bruikbaar maken van energie uit de bosgronden
van Kent (MULTIFOR)

Het Kent Downs Woodfuel Pathfinder project heeft de aandacht gericht op
de problemen en kansen met betrekking tot het beheer van bosgronden en
de ontwikkeling van woodfuel (biomassa) leveringsketens in Kent. Het project
begon in 2011 en gaf prioriteit aan drie werkgebieden:
1. het ontwikkelen van vraag naar lokaal geproduceerde houtspanen door het

uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor gebouwen waar het afzetten van
fossiele brandstoffen mogelijk is; 

2. het onderzoeken van leveringsmogelijkheden van woodfuel op landschaps-
schaal;

3. het promoten van best practice rondom beheer van bosgrond en woodfuels
door betrokkenheid van de sector.

Het project leverde steun aan heel veel mensen in meer dan 100 locaties. Dit
omvatte 40 gedetailleerde haalbaarheidsstudies waarvan 20 voor Kent County
Council (KCC) scholen. Tot op heden heeft het project meer dan 2 MW
geïnstalleerde verwarmingscapaciteit uit biomassa gestimuleerd en heeft het
leveringsmogelijkheden in 1.400 hectaren bosgrond onderzocht.

Casestudy: Cobham Hall is een groot huis uit de tijd van Jakobus, vroeger
het verblijf van de Engelse graven van Darnley en nu in gebruik als een on-
afhankelijke kostschool. Ze wilden heel graag de mogelijkheid van biomassa
(woodfuel) onderzoeken als een duurzamere vorm van verwarmen. Het Kent
Downs Woodfuel Pathfinder project leverde ondersteuning en richtte zich op
de technische aspecten van het vervangen van 1,4 MW olieboilers door een
verwarmingssysteem op biomassa. Het dossier dat de directie van de school
moest overtuigen omvatte een onderzoek naar de leveringsketen, dat de
voorzieningszekerheid van houtspanen binnen een paar kilometer van de
school aantoonde. Onlangs heeft de school een leverancier uitgekozen en de
installatie van het 950 kW houtspaansysteem gaat binnenkort beginnen.

Cobham Hall onderzocht de mogelijkheid van verwarming op woodfuel
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sociale functies geïntegreerd konden
worden in de economische functies van
particuliere bosgronden. Deze studie
resulteerde in het schrijven van een
plan dat het beheer van particuliere
bosgronden zal optimaliseren. 

Koolstofreductie
Binnen MULTIFOR Kent Downs startte
AONB een ontwerpproject voor gebou-
wen gericht op het reduceren van
emissies van broeikasgassen en het
verbeteren van het landschap. Her-
nieuwbare energiebronnen zijn één
manier om de nood te lenigen. Terwijl
windmolens naar verwachting de kwa-
liteit van het landschap zouden verla-
gen, diende biomassa als voorbeeld
van een hernieuwbare energiebron die
de kwaliteit van het landschap kan
verhogen. Daarom was het doel een
duurzamer beheer van bosgrond te
ontwikkelen, dat zich niet alleen richt
op biodiversiteit, maar ook op wood-
fuel. Op deze manier kon niet alleen de
leveringsketen voor verwarming met
bosproducten worden gevormd, het
zou ook een zichzelf onderhoudende
bosbouwsector in het gebied creëren.
Om de leveringsketen voor verwarming
met bosproducten te ondersteunen,
werden technische haalbaarheidsonder-
zoeken uitgevoerd (104 locaties werden
bezocht om te kijken waar het wel of
niet zou werken, bijv. boerderijen, land-
huizen, fabrieken, scholen) en beheers-
plannen voor ketens met  levering van
goede kwaliteit werden gecreëerd

samen met boseigenaren in zoge-
noemde clusterstudies. In Kent Downs
waren de successen met koolstofreduc-
tie 2 MW verwarmingscapaciteit op
biomassa en 1000 ton houtspanen per
jaar uit Kent.

STEP: 
Duurzaam toerisme
in parken aan een
riviermond

Het project
Het STEP project streeft ernaar duur-
zaam toerisme te ontwikkelen in de
natuurgebieden in de riviermonden die
bij het project betrokken zijn: de
Broads in Engeland, de Polders van
Kruibeke in Vlaanderen en de Bies-
bosch in Nederland. Alle locaties liggen
bij een getijdenrivier en werden ge-
vormd door mensen die tegen of hand
in hand met de natuur werkten. Deze
gebieden worden in toenemende mate
geconfronteerd met milieuproblemen
en sociale ontwikkelingen. 

STEP richtte zich op het ontwikkelen van
een concept voor duurzaam toerisme,
innovatieve vormen van beheer van be-
zoekers en samenwerking tussen open-
bare en particuliere partners bij het
ontwikkelen van duurzaam toerisme.
Het concept van duurzaam toerisme
behandelde infrastructuur (veerboot
op zonne-energie, elektrische oplaad-
punten, drijvende ankerplaatsen en
voet- en fietspaden), overnachtingen in

Ecolodges en branding (nieuwe corpo-
rate identity, ondernemers als parkam-
bassadeurs en nieuwe websites). Ook
nieuwe technologieën werden gebruikt
om de ervaring zoals de ‘Park Ranger’ te
versterken, een app voor smartphones
voor alle drie de gebieden. 

Samen met ondernemers in het toe-
risme werden bezoeken georganiseerd
om inspiratie op te doen voor projecten
op hun individuele gebied en om open-
baar-particuliere samenwerking te ini-
tiëren. De 3 partners organiseerden
een excursie naar het Lake District om
te kijken naar een concept ‘visitor
giving’. De reis leidde ertoe dat The
Broads en de Biesbosch vergelijkbare
milieubeschermingstrusts hebben op-
gezet. ‘Visitor giving’ is een eenvoudige
manier om te vragen naar vrijwillige
donaties van bezoekers. Bezoekers die
zich geroepen voelen om iets terug te
geven voor het behoud van de plaatsen
waar ze van houden.

Koolstofreductie
In STEP werd een aantal maatregelen
genomen om energieverbruik terug
te dringen, zoals het ontwerpen
van ecolodges, veerboten op zonne-
energie, het verbinden van wandel-
routes en fietspaden en de installatie
van drijvende dokken voor schippers.
Naast deze tastbare maatregelen werd
bewustwording gecreëerd door bijvoor-
beeld het organiseren van evenemen-
ten en festivals.

Groenere opties voor pleziervaart (STEP)
In STEP werden verschillende groene opties voor de pleziervaart ontwikkeld en geïmplementeerd. Om elektrisch aan-
gedreven boten te stimuleren werd een aantal oplaadpunten geïnstalleerd en dit zal worden uitgebreid in The Broads
en de Biesbosch. In de Biesbosch verbindt een door zonne-energie aangedreven veerboot De Hollandse Biesbosch
met andere delen van de Biesbosch. De veerboot wordt gebruikt voor het transport van wandelaars en fietsers. 

Green Boat Mark
De Broads Authority, in partnerschap met Broads Tourism en het
Green Tourism Business Scheme, lanceerde de nieuwe Green Boat Mark
accreditatie voor milieuvriendelijke motorjachten. Drie bedrijven die boten
verhuren hebben het Green Boat Mark gekregen voor het geheel of een
deel van de schepen die ze verhuren. In samenwerking met de Green Key
organisatie werd ook een vergelijkbaar systeem ontwikkeld in de Biesbosch. 

Veerboot op zonne-energie in de Biesbosch
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HOOFDSTUK 3

Geleerde lessen 
in de projecten

CaRe-Lands is een clusterproject waarin het delen van ervaringen en het verspreiden
van kennis het belangrijkste doel was. In alle projecten is een betere bescherming,
instandhouding en beheer van natuur en landschap een centraal punt. Met uitzondering
van het Multifor project is koolstofreductie niet het centrale thema van de individuele
projecten. Daarentegen is het een belangrijke verbinding tussen de projecten en
het voornemen van de gemeenschappelijke ambitie om verdere stappen te zetten.
Alle projecten identificeerden vragen, ideeën en mogelijkheden om het beheer van
bezoekers en landschapsbeheer te combineren met koolstofreductie. 

Dit hoofdstuk beschrijft eerst de geleerde lessen van projecten met een directe link naar koolstofreductie. Vervolgens
worden de geleerde lessen van de andere gemeenschappelijke thema’s samengevat. Ten slotte worden de ervaringen over
lokale samenwerking met stakeholders en over grensoverschrijdende samenwerking met internationale partners gedeeld.

Geleerde lessen
met betrekking tot
CO2-reductie 

Het ontwikkelen van leverings-
ketens voor woodfuel moet zich
richten op vraag en aanbod 
In de Kent Downs begon het onderzoek
naar de vraag in gebouwen met een
hoge vraag naar warmte zoals kerken,
oude schoolgebouwen en landhuizen.
Deze gebouwen hebben warmte nodig
en kunnen geld en kolen besparen
door over te schakelen op een duur-
zamere brandstofbron zoals woodfuel.
Echter, als alleen de vraag goed geor-
ganiseerd is, bestaat er een risico van
overexploitatie van de omringende

bosgronden en kan een duurzaam
beheer van bosgronden niet gegaran-
deerd worden. Kent Downs AONB
werkt er ook aan om de vraag te
verbinden aan een duurzaam beheerde
levering van woodfuel. Omdat omrin-
gende bosgebieden vaak worden
beheerd door een groot aantal particu-
liere eigenaren, die allemaal verschil-
lende doelen hebben (biodiversiteit,
houtlevering) moesten ook beheers-
plannen voor bosgronden worden
ontwikkeld. De AONB moest werken
met eigenaren van bosgronden om
vaardigheden en kennis in duurzaam
beheer van bosgronden te ontwikkelen,
die winst op het gebied van biodiversi-
teit en bronnen van woodfuel maxima-

liseren. De MULTIFOR pilots hebben
het succes van de aanpak aangetoond;
het werk moet echter worden uitge-
breid naar een regionaal niveau, en het
moet de commerciële sector en buurt-
groepen betrekken bij toekomstige
pilots die het gebruik van woodfuel en
duurzaam beheer van bosgronden
combineren.

Omzetten van milieuvriende-
lijke biomassa in energie
Milieuvriendelijk beheer van habitats
kan grote hoeveelheden overtollige
biomassa produceren die niet wordt
benut en die voor locatiebeheerders
een probleem vormt. De productie
van grote hoeveelheden materiaal kan

Woodfuel verwarmingsinstallatie
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resulteren in slecht habitatbeheer, aan-
wijzing van opofferingsgebieden voor
de opslag van materiaal of habitat dat
helemaal niet wordt beheerd. In een
poging dit probleem aan te pakken op
het natte grasland van de riviermond
van de Exe voerde RSPB op kleine
schaal proeven uit om manieren te
onderzoeken om de biomassa van dit
moerasgebied te gebruiken om briket-
ten te maken die vervolgens kunnen
worden gebruikt bij het verwarmen van
woningen.

Groenmateriaal van habitatbeheer
werd gesnoeid en verzameld, d.w.z.
geschikte spanen van Aylesbeare RSPB
Reserve en rietgras van de monding
van de Exe van de RSPB Reserve, en
verschillende combinaties werden
getest in de productie van briketten.

Alle combinaties werken en er is geen
extra bindmiddel nodig. Geen verschil

werd gevonden tussen 40% en 70%
van het rietgras, en ten gevolge van
compactie bleef het bij elkaar, de
sleutel was om het vochtgehalte te
verlagen zodat het voldoende kon
samenpakken. Door het succes van de
proeven was men in de veronderstel-
ling dat 100% rietgras gebruikt
kon worden. De volgende conclusies
werden echter getrokken:
• Geoogst materiaal moet een vocht-
gehalte hebben van 20% of lager om
geschikt te zijn voor briketteren.

• De noodzaak van drogen kan worden
verminderd door het opnemen van
bindmiddelen als een rotatie briket-
teermachine wordt gebruikt, die ook
de noodzaak van secundair vermalen
reduceert. 

• Het asgehalte van de geproduceerde
briketten was maar een beetje hoger
(3,75%) dan bij houtbriketten en
lager dan het asgehalte van gerecy-
clede houtbriketten.

Dit werk legde de basis voor toekom-
stige studie naar bredere toepassingen
en kansen voor het omzetten van mi-
lieuvriendelijke biomassa in bio-energie.

Reduceren van gemotoriseerd
transport/verkeer door bezoe-
kersmanagement
Natura People, STEP en BALANCE
definieerden beheer van bezoekers als
een ideaal instrument voor zonering en
het leiden van bezoekers door natuur-

MULTIFOR Casestudy: Biomassaverwarming in scholen in de publieke sector
Er zijn duizenden gebouwen in de publieke sector in Kent, beheerd door de Kent County Council (KCC), inclusief scholen,
kantoren, recreatiecentra, magazijnen en landschapsparken. In termen van energie zijn deze gebouwen duur in het
onderhoud en hebben ze een grote koolstofvoetafdruk. Het implementeren van koolstofarme technologieën, zoals
biomassaverwarming, vormt daarom een strategische kans voor KCC om kosten en emissies te verlagen. De invoering
gaat echter langzaam, biomassa heeft een negatieve bijklank ten gevolge van tekortkomingen in het verleden en in
het huidige economische klimaat zal de publieke sector worstelen om technologieën te financieren die meer kosten
dan alternatieve fossiele brandstoffen. Er zijn meer dan 600 scholen in Kent en KCC is rechtstreeks verantwoordelijk
voor het onderhoud van ongeveer de helft daarvan. Samen verbruiken deze scholen een enorme hoeveelheid energie.
Veel scholen liggen in plattelandsgebieden en in gebieden waar geen gas is, en zijn daarom afhankelijk van olie en LPG. 

Over het algemeen wordt biomassaverwarming in scholen van de publieke sector echter langzaam opgepakt en zijn
de resultaten gemengd. Zelfs met de invoering van de Renewable Heat Incentive (RHI) blijft er een aantal barrières
die samenspannen tegen een snellere invoering in de publieke sector. De netto impact van deze problemen is dat
het vertrouwen in biomassaverwarming op KCC niveau is afgenomen en zorgen over een verdere lancering van deze
technologie worden geuit. 

In 2012 ontwikkelde en implementeerde MULTIFOR een onderzoek van 21 plattelandsscholen in gebieden zonder gas
om de technische en economische haalbaarheid van een aanpassing met biomassaverwarming vast te stellen. Het be-
langrijkste doel van dit project was het ontwikkelen van een voorbereidend dossier voor biomassaverwarming in scholen
en KCC te vragen een pilotproject te implementeren dat meerdere locaties tegelijkertijd erbij betrekt. Een belangrijk
resultaat van dit werk was de ontwikkeling van een financieel pakket dat garandeert dat de school het vanaf de aller-
eerste dag financieel beter doet als er een biomassasysteem wordt geïnstalleerd. Dit is een sleutelpunt voor deze
sector met het oog op de toegenomen vorderingen die bij de lokale overheid worden ingediend ten gevolge van de
economische crisis.

Na de oplevering van de bovengenoemde resultaten heeft KCC een werkgroep opgericht die toezicht gaat houden op
het plaatsen van een biomassa-installatie voor een pilotproject op zes locaties. Deze groep is verder gegaan met het
bovengenoemde werk en heeft een serie interne documenten opgesteld met betrekking tot de installatie en mechani-
sche/elektrische specificatie. Het MULTIFOR-project heeft een heel belangrijke rol gespeeld bij dit werk. Het maakte
het allereerste onderzoek en het onderzoek naar de geschiktheid van de terreinen mogelijk en hielp bij het opstellen
van een financieel model waarmee KCC in de toekomst verder kan gaan met biomassaprojecten.

Pistenbully snijdt biomassa
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Elektrisch varen
Het reduceren van gemotoriseerd
transport heeft een direct effect op
koolstofreductie. Het verbieden van
het gebruik van alle gemotoriseerde
voertuigen in en rondom natuurgebie-
den is niet altijd een optie. Het ontwik-
kelen en stimuleren van groener
transport kan een goed alternatief zijn.
Het installeren van elektrische oplaad-
punten kan zowel bezoekers als lokale
bedrijven stimuleren om gebruik te
maken van elektrische voertuigen. Dit
is niet alleen van toepassing op auto’s
en fietsen, maar is ook heel aantrekke-
lijk voor transport over water. Het
STEP project heeft goede ervaringen
met oplaadpunten voor boten. Elektri-
sche boten zijn niet alleen veel milieu-
vriendelijker, ze zijn ook veel stiller.
Deze boten zijn veel geschikter om
door de natuur te navigeren omdat
ze de in het wild levende dieren niet
verstoren. De Biesbosch, partner in het
STEP project, ontwikkelde ook een
veerboot op zonne-energie. 

Opslaan van koolstof door het
bouwen van Greenways
Groene gebieden spelen een heel
belangrijke rol bij de reductie van kool-
dioxide vanwege hun opslagcapaciteit
van koolstof. De renovatie van Green-
ways (wandel- en fietsroutes langs
groene infrastructuren) en de promotie
van deze routes droeg bij aan de
koolstofreductie in de gebieden van
BALANCE en aan de bewustwording
van de opties en relevantie van
koolstofreductie bij de partners van
BALANCE. Greenways kunnen een
instrument zijn om de hoeveelheid en
kwaliteit van groene ruimtes te verho-
gen, zoals het BALANCE Project heeft
aangetoond. In het gebied rondom de
stad Gent, België, waar groene ruimtes
schaars zijn en de druk op de over-
gebleven open ruimtes hoog is, werd
de vernieuwing van greenways voor
toegang uitgevoerd naast de eco-
logische ontwikkeling ervan.

Keurmerken voor duurzaam
toerisme stimuleren koolstof-
reductie
Keurmerken voor duurzaam toerisme
kunnen worden gebruikt als een instru-
ment om lokale ondernemers te stimu-
leren om hun taak op zich te nemen bij
het reduceren van koolstof. STEP en
BALANCE ontwikkelden keurmerken op
het gebied van duurzaamheid voor on-
dernemers in en rondom hun gebieden
om de kwaliteit van lokale diensten te
verbeteren. Zowel ondernemers als
bezoekers interpreteren een keurmerk,
zoals Green Key, Green Tourism
Scheme of Park Ambassadors, als een
garantie voor kwaliteit. In STEP werd
het Park Ambassador concept naar een
nog hoger niveau getild. In de Bies-
bosch werden individuele afspraken
over wederzijdse rechten en plichten
tussen het park en de lokale ambassa-
deurs gemaakt. De ambassadeurs
betalen ook een bedrag per jaar voor
de kosten van onderhoud en verbete-
ring van de kwaliteit van het keurmerk.

Sommige lessen over keurmerken voor
duurzaamheid werden in de projecten
geleerd: 
• Binnen het gebied van het 2 Zeeën-
programma werden de partners
geconfronteerd met verschillende
keurmerken in de verschillende
landen. In het VK wordt het Green
Tourism Scheme gebruikt, terwijl in
België en in Nederland het Green Key
Label gebruikelijk is.

• Ontwikkelen van een nieuw keurmerk
verschaft op maat gemaakte op-
lossingen, maar is tijdrovend. De
CaRe-land partners stellen voor om
bestaande keurmerken te gebruiken,
maar geven ook toe dat de ontwikke-
ling van een Europees keurmerk voor
duurzaamheid de beste oplossing zou
zijn.

• Om het niveau van duurzaamheid na
accreditatie te waarborgen moet
de overheid de ondernemers met
ondersteuning blijven stimuleren en
faciliteren.
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gebieden zonder gevoelige gebieden te
verstoren. Bovendien kan bezoekers-
mangement ook een belangrijke rol
spelen bij koolstofreductie. Het kan
worden gebruikt om invloed uit te oefe-
nen op de duurzaamheid van de bezoe-
ken door het beperken van koolstof-
producerende activiteiten in het gebied,
het bevorderen van duurzame alterna-
tieven en het informeren van bezoekers
over hoe ze in harmonie kunnen leven
met de natuur.

Met betrekking tot dit onderwerp
hebben de partners zich hoofdzakelijk
geconcentreerd op de reductie van
gemotoriseerd transport in en rondom
de natuurgebieden. De verschillende
projecten gaven aan dat bezoekers-
centra of ‘main gateways’ bij de
grenzen van het natuurgebied moeten
liggen dicht bij openbaar vervoer.
De gateways moeten goed bereik-
baar zijn, voldoende parkeerplaatsen
hebben en alternatief en duurzamer
vervoer bieden. 

Naast goed gefaciliteerde gateways is
een goed integraal netwerk van wegen
essentieel. Het gebruiken van één
of meerdere start- en overstappunten
geeft een beheerorganisatie de moge-
lijkheid om bezoekers te informeren
over het gebied, duidelijke routes te
verschaffen die bezoekers naar speci-
fieke delen van het gebied sturen en
hen weghouden van de meest kwets-
bare delen van het park. 
Met behulp van nieuwe ICT toepassin-
gen kunnen bezoekers de impact
van hun bezoek beperken. Dit kan
bezoekers stimuleren om het gebied
op een duurzamere manier te verken-
nen. Binnen het Natura People project
werd bijvoorbeeld een routeplanner
ontwikkeld waarmee bezoekers hun
eigen route in het gebied te voet of
op de fiets kunnen plannen. Virtuele
informatie via smartphone of tablet
kan ook de hoeveelheid fysieke borden
in het gebied verminderen.



Andere geleerde 
lessen

Een goed netwerk van voetpaden
is essentieel voor het aantrekken
van bezoekers in natuurgebieden
Een goed ontwikkeld netwerk van voet-
paden voor verschillende gebruikers
blijkt een heel belangrijke factor te zijn
bij het aantrekken van bezoekers naar
natuurgebieden. Hoewel de investerin-
gen voor het aanleggen en onderhou-
den daarvan aanzienlijk kunnen zijn, is
de economische opbrengst vaak veel
hoger aangezien bezoekers het belang-
rijkste element zijn voor de levensvat-
baarheid van zowel het reservaat als de
lokale bedrijven. Deze economische
opbrengst voor lokale ondernemers
heeft diverse hefboomeffecten tot ge-
volg, met betrekking tot de lokale eco-
nomie, het creëren van banen en het
verhogen van de belastinginkomsten.

Een netwerk van (voet)paden, dat
interessante locaties in het gebied
verbindt, levert nieuwe kansen voor lo-
kale ondernemingen. Ze kunnen zich
bijvoorbeeld profileren als fietsvriende-
lijk café of boeren kunnen de verkoop
van landbouwproducten ontwikkelen.
Een netwerk van paden stimuleert ook
de samenwerking van lokale bedrijven,
bijvoorbeeld het organiseren van spe-
ciale arrangementen, waarbij in één
pakket verschillende activiteiten voor
bezoekers worden gepresenteerd. 

Nieuwe concepten voor bezoe-
kerscentra, de belangrijkste 
gateways naar het te bezoeken
gebied
Traditioneel worden bezoekerscentra
beschouwd als het middelpunt voor be-
zoekers, waar faciliteiten, educatie en
het verschaffen van informatie over het
gebied in één gebouw bij elkaar
komen. De behoeften van bezoekers
zijn veranderd. Gebruik en onderhoud
van de gebouwen en bemannen van de
faciliteiten, tentoonstellingen en loket-
ten zijn allemaal duur en nieuwe

concepten voor de duurzame facili-
tering van het toerisme in natuur-
gebieden zijn nodig. Een gemeen-
schappelijke conclusie is dat bezoekers
een vertrekpunt nodig hebben voor hun
bezoek. Bezoekerscentra moeten het
bezoek gemakkelijker maken met goede
dienstverlening: zorgen voor parkeer-
plaatsen, toiletten, restaurants etc. Deze
diensten kunnen ook worden uitbesteed
aan particuliere stakeholders.

STEP introduceerde herkenbare main
gateways (met verschillende facilitei-
ten) als vertrek- en overstappunt voor
bezoekers. Deze main gateways zijn
een instrument in het managen en
sturen van de hoeveelheid bezoekers in
het gebied.
Natura People gaf aan dat centra een
potentiële bron van inkomsten kunnen
zijn, omdat ze zelf een attractie zijn of
omdat ze een uitvalsbasis zijn voor
georganiseerde activiteiten en evene-
menten. 
Het BALANCE project benadrukt dat de
bezoekerscentra ideaal zijn voor het
opwekken van bewustwording voor de
waarde van de natuur, om meer men-
sen te trekken naar de natuur en
recreatiegebieden, en om informatie te
verstrekken en kennis te delen. 

Duurzaamheid speelt een belangrijke
rol in alle initiatieven met betrekking
tot concepten voor bezoekerscentra.
Niet alleen in het ontwerp en de con-
structie (d.w.z. landschapsinrichting,
bouwmaterialen), maar ook in de

exploitatie (d.w.z. gebruik van water,
elektriciteit, warmte, lokaal voedsel)
en programmering (d.w.z. informatie
en educatie, activiteiten). De nieuwe
bezoekerscentra of gateways hebben
een voorbeeldfunctie. Als we bezoekers
en andere gebruikers van het gebied
vragen om duurzaam te zijn, dan moe-
ten de faciliteiten in het gebied dat ook
zijn. Duurzaamheid zal een positief
effect hebben op de identiteit van de
locatie en zal daarom bezoekers aan-
trekken die dit belangrijk vinden.

Nieuwe manieren om bezoekers
te bereiken met nieuwe ICT-
toepassingen
In een veranderende wereld zoeken
beheerders van natuurgebieden nu
naar mogelijkheden om hun (poten-
tiële) publiek te bereiken met behulp
van ICT-toepassingen. Mobiel internet
verschaft bijna onbeperkte mogelijkhe-
den. In de 2 Zeeënprojecten werden
verschillende ICT-toepassingen, zoals
apps, mobiele website, sociale media,
QR-codes, 3D, Augmented Reality en
gaming onderzocht en ontwikkeld.

De ICT-toepassingen leveren veel voor-
delen. Ze kunnen bezoekers bijvoor-
beeld stimuleren om het gebied op een
duurzamere manier te verkennen. Ze
kunnen veel beter dan borden informa-
tie of educatie verschaffen op locatie.
Informatie kan bijna in real time geüp-
dated worden en aangepast aan
seizoenen of tijdelijke hoogtepunten.
Bovendien kan de hoeveelheid borden
in het gebied geleidelijk aan worden
teruggebracht. Door middel van sociale
media kunnen bezoekers een actieve
rol spelen in de communicatie over en
de promotie van het gebied. ICT-toe-
passingen kunnen ingezet worden om
een nieuwe en jongere doelgroep te
bereiken, vooral door middel van het
gebruik van apps. 

Hoewel de digitale wereld heel veel
voordelen lijkt te bieden, is er in de
praktijk een aantal problemen. Techno-

Herkenbare main gateway
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logieën en gebruikersinterfaces zijn
onderhevig aan snelle en parallelle ont-
wikkelingen, waarbij nieuwe oplossin-
gen snel verschijnen en bestaande
apps heel snel verouderd raken of
ouderwets worden. Ten gevolge van
een gebrek aan internationale normen,
bijvoorbeeld voor mobiele datanetwer-
ken, is het moeilijk om grensoverschrij-
dende producten te ontwikkelen en te
lanceren. Bovendien zijn mobiele data
of zelfs mobiele ontvangst op de afge-
legen locaties van veel natuurgebieden
niet op alle locaties beschikbaar. 

De informatie die door de apps wordt
verstrekt, moet ook heel regelmatig
gerangschikt en vernieuwd worden.
Het is verstandig om het onderhoud
van het gereedschap en de inhoud
meteen aan het begin van de ontwik-
keling daarvan te organiseren. Beide
aspecten kunnen heel arbeidsintensief
zijn, wat vermeden moet worden. Een
goed voorbeeld van efficiënt gebruik
van gegevens is de mobiele website
MeerGrevelingen die is gekoppeld aan
de up-to-date database van plaatselijke
VVV-kantoren. 

Natuur levert geld en banen op
Sociaal-economisch onderzoek heeft
aangetoond dat natuurreservaten de
maatschappij significante voordelen
kunnen bieden voor inkomen en werk-
gelegenheid op lokaal en nationaal
niveau. Deze voordelen liggen vaak
in afgelegen, plattelands- of kustgebie-
den, waar vaak niet zoveel en minder
diverse economische kansen zijn. Het
is echter moeilijk voor de organisaties
die natuurreservaten beheren om de
toegevoegde waarde te laten zien die
zij tot stand brengen (bijv. infrastruc-
tuur voor het toerisme buiten de na-
tuurreservaten of een gestegen waarde
van het lokale onroerend goed).

Een Ecosystem Services (ESS) aanpak
als een manier om de economische
waarde van een natuurreservaat te
beschrijven is een heel krachtig

instrument om bewustwording op te
wekken voor de verschillende functies
die de ecosystemen van een specifiek
gebied leveren. Hoewel in het concept
van ESS niet alle functies waar-
genomen kunnen worden en zelfs
onderzoek naar het toekennen van
economische waarden ingewikkeld is
en soms moeilijk objectief vast te
stellen, ontdekten de deelnemende
projecten dat bij een ESS aanpak de
cijfers voor zichzelf spraken.

Alternatieve particuliere 
inkomstenbronnen versterken 
de ontwikkeling van de natuur
Natuurgebieden hebben een grote
opslagcapaciteit voor koolstof en
daarom zijn ze heel belangrijk voor de
koolstofreductie. Het financieren van
de ontwikkeling van de natuur kan
moeilijk zijn vanwege weinig of geen
directe economische voordelen. In de
alinea hierboven wordt benadrukt dat
de natuur wel significante indirecte
economische voordelen heeft. De
projecten Natura People en STEP
hadden een paar goede ervaringen met
alternatieve particuliere inkomsten-
bronnen voor natuurontwikkeling. 

Recente ontwikkelingen tonen aan dat
met de juiste mindset economische en
ecologische doelen elkaar niet hoeven
uit te sluiten. In tegendeel, ze kunnen
natuurontwikkeling zelfs versterken.
Binnen het Waterdunen project in
Nederland (onderdeel van Natura

People) werkt een projectontwikkelaar
samen met het provinciebestuur aan
de ontwikkeling van een nieuw natuur-
en recreatiegebied met een getijden-
natuur. Zonder het samenvoegen van
publieke en particuliere fondsen zou dit
project financieel niet haalbaar zijn
geweest.

Samenwerken 
naar een duurzame
toekomst

Betrokkenheid van stakeholders
levert meer steun en verhoogt
kansen voor follow-up
Plaatselijke connecties met stake-
holders zijn heel belangrijk voor een
succesvol project. Binnen BALANCE
werd een op participatie gebaseerde
benadering gebruikt om periurbane
groengebieden te ontwikkelen, die vol-
doen aan de behoeften van verschil-
lende doelgroepen. Binnen STEP en
Natura People leidde de betrokkenheid
van lokale bedrijven tot hechtere
relaties tussen natuurbescherming
en economische groei. In het Natura
People project namen lokale bedrijven
de rol van gebiedsambassadeur op zich
en verbonden hun bedrijfsmodellen
nadrukkelijker met bescherming en
ontwikkeling van de natuurlijke
kwaliteiten van het gebied. In het
MULTIFOR project werd een nauwe
samenwerking opgezet met particuliere
boseigenaren om het beheer van
multifunctioneel bos te verbeteren.

Visitor Giving
In 2012 bezochten de STEP partners het Lake District om te zien hoe onder-
nemers en de manager van het Nationaal Park samenwerken om samen
fondsen te genereren via een terugbetalingsschema. Kort na het bezoek
startte de Broads het “Love the Broads” visitor giving schema, waarbij
bijdragen van bezoekers worden gebruikt voor beheer en onderhoud van het
gebied. In 2013 begonnen drie Biesbosch-ondernemers, die ook deelnamen

aan de excursie naar het Lake District,
een “Beleef en Geef de Biesbosch fonds”.
Via het “Beleef en Geef fonds” worden
bezoekers uitgenodigd om een vrijwillige
donatie te doen voor het behoud
van specifieke recreatiefaciliteiten in de
Biesbosch.

Visitor Giving in de Biesbosch
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Alle projecten ontdekten het belang
van de vroege betrokkenheid van
stakeholders, meteen vanaf de start
van het ontplooien van lokale initiatie-
ven. Dit vergrootte de steun voor de
projecten en de projecten konden ook
gebruik maken van lokale kennis en
ervaring, die vaak nog steeds wordt
ondergewaardeerd, om duurzamere en
ondersteunde oplossingen te ontwikke-
len. Projectpartners ondervonden ook
dat het gemakkelijker is om follow-up
projecten te ontwikkelen als die
werden gebaseerd op de aangegane
samenwerking en het opgebouwde
vertrouwen.

Toegevoegde waarde van grens-
overschrijdende samenwerking
Samenwerken aan gemeenschappelijke
uitdagingen met partners uit verschil-
lende landen kan heel interessant zijn.
Individuele landen kunnen ideeën,
instrumenten of benaderingen hebben
voor vergelijkbare problemen. Het
delen van kennis en ervaringen kan
een toegevoegde waarde hebben. Een
aantal goede voorbeelden van de
samenwerkende partners van de
projecten in CaRe-Lands. 

Een uitstekend voorbeeld van de goede
voordelen van samenwerking was de
gemeenschappelijke oplossing voor het
ontwerp van bezoekerscentra in STEP.
Van tevoren planden alle partners om
hun bezoekerscentra te (her)bouwen
of te renoveren, maar tijdens het
project ontdekten alle partners samen
dat het bezoekerscentrum oude stijl
niet meer geschikt was. Ze concludeer-
den dat die centra georganiseerd moe-
ten worden met andere stakeholders,
zoals restaurants. 

In Natura People leerden de partners
heel veel van de gemeenschappelijke
ontwikkeling van het Ambassadeurs-
concept. Niet alleen de officiële locatie-

beheerders zijn verantwoordelijk voor
een gastvrije houding tegenover de
bezoekers, maar ook alle andere stake-
holders, ondernemers en de lokale
gemeenschap in het gebied hebben
hun verantwoordelijkheid. Met het oog
op dit inzicht werden de Ambassa-
deurscursussen ontwikkeld en gehou-
den. De resultaten zijn heel positief.

In het BALANCE project was de betrok-
kenheid van vrijwilligers en kinderen bij
planning en beheer van de natuur-
gebieden een verrassing voor alle
partners. Een gerichte benadering van
deze groepen leverde betere resultaten
op dan verwacht.

MULTIFOR versterkte het grens-
overschrijdende bewustzijn van de
overeenkomsten en verschillen tussen
bosgebieden, beheer van bosgebieden
en de woodfuelsector. Activiteiten in
het veld legden met name de nadruk
op fundamentele verschillen in bos-
bouw, onderzoek naar klimaatverande-
ring, kennis en toegang, samenwerking
tussen beheerders van percelen en
de regering bij de ontwikkeling van
de sectoren woodfuel en biomassa-
verwarming. Voor de thema’s met
betrekking tot woodfuel hielp het
project echt bij het kweken van weder-
zijds begrip van marktpartijen en
hoe de sectoren bosbouw en hernieuw-
bare energie reageren op nieuwe en
opkomende kansen.

Ambassadeurscursus voor ondernemers
Lokale ondernemers zijn vaak de eerste contactpersonen voor bezoekers aan
een natuurreservaat of –gebied. Het is verstandig om deze ondernemers actief
te betrekken bij het gebied en hun rol als gastheren en gastvrouwen te erken-
nen om hun betrokkenheid te verhogen. Een Ambassadeurscursus is een ideale
manier om ondernemers en organisaties in de recreatie- en toeristensector te
betrekken bij natuurreservaten en het lokale gebied.

In diverse bijeenkomsten leren lokale ondernemers in de Ambassadeurscursus
over natuur, landschap, cultuur, geschiedenis en andere feiten over het gebied.
Ze kunnen deze kennis delen met hun gasten en de ondernemer wordt een
Ambassadeur van het gebied. Tijdens de cursus leren ze ook elkaar kennen
en dat stimuleert de vorming van een netwerk van ondernemers. De samen-
werking tussen ondernemers heeft geleid tot verschillende nieuwe gezamen-
lijke initiatieven in de gebieden. Bezoekers worden ook gemakkelijker bereikt
via het netwerk van Ambassadeurs. 

De ambassadeurscursussen waren een succes in de partnergebieden. In alle
regio’s was er heel veel belangstelling voor deelname aan de cursus en
ondernemers die de cursus hebben gevolgd, waren zeer positief. De Natura
People partners deelden het concept van de Ambassadeurscursus en pasten
het toe in hun eigen gebied. Er is ook al heel veel belangstelling vanuit andere
gebieden.

CaRe-Land partners op St Margaret’s at Cliffe
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HOOFDSTUK 4

Lokale inventarisaties 
en gemeenschappelijke

kansen voor de 
toekomst

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat partners binnen de uitgevoerde
2 Zeeënprojecten al wel met koolstofreductie bezig zijn geweest, maar vaak indirect en
niet vanuit de overkoepelende projectdoelstellingen. Niettemin bleek uit diverse best
practices op het gebied van CO2-reductie wel degelijk dat er veel (meer) mogelijkheden
zijn en dat er interessante perspectieven zichtbaar zijn geworden. 

Partners zijn daarom binnen dit cluster actief op zoek gegaan naar nieuwe en aantrekkelijke mogelijkheden voor CO2-

reductie in hun gebieden. Zij hebben daartoe twee acties uitgevoerd. De eerste gericht op de eigen en meest perspectief-

rijkste mogelijkheden om aan CO2-reductie te doen. In de tweede hebben zij (potentiële) stakeholders gevraagd wat zij

willen en aan welke acties zij mee zouden willen doen. De wijze waarop deze acties zijn uitgevoerd en de conclusies die

getrokken zijn, worden hieronder beschreven.

Lokale inventarisa-
ties: methoden en 
resultaten

Om de lokale mogelijkheden voor CO2-
reductie systematisch te analyseren
is er een format gemaakt waarin
alle maatregelen voor CO2-reductie
genoemd worden. De maatregelen
(ca 30 in totaal) zijn ingedeeld in 5
categorieën: 
• Verhogen van energie-efficiëntie (bijv.
gebruik van restwarmte en afval-
stromen)

• Verminderen van energieverbruik
(bijv. beperken van verlichting)

• Opwekken van hernieuwbare energie
(bijv. zonne-energie)

• Gebruiken van hernieuwbare energie
(bijv. inkopen van hernieuwbare 
energie)

• Isoleren en opnemen van CO2

(bijv. groene infrastructuur)

In de figuur (4.1) is een voorbeeld van
het resultaat weergegeven. Het betreft
de lokale inventarisatie door Kent
Downs op het gebied van de catego-
rieën ‘increase energy efficiency’ en ‘re-
duce energy consumption’. Deze lokale
inventarisaties van alle zeven partners
zijn bij elkaar gebracht en in een work-

shop toegelicht en bediscussieerd.
Daaruit bleek dat de partners vooral
mogelijkheden zien op het gebied van
drie thema’s, te weten:
• Opwekking en gebruik van hernieuw-
bare energie

• Vermindering van gemotoriseerd
transport

• Verduurzaming gebruik gebouwen
en andere constructies

De herindeling van maatregelen binnen
deze 3 thema’s leveren de volgende
tabellen (zie figuren 4.2, 4.3 en 4.4)
voor het gehele partnerschap. 
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Naast deze 3 thema’s zien de cluster-
partners ook mogelijkheden op het ge-
bied van CO2-vastlegging (in de bodem,
water en groene infrastructuur) en
vinden ze bewustwording belangrijk. De
precieze mogelijkheden en effecten
van het eerstgenoemde zijn echter te
onbekend. Meer verdieping is daarvoor
noodzakelijk. Het thema van ‘bewust-
wording’ is relevant, echter de maat
regelen daarbinnen vormen in de
meeste gevallen een onderdeel van de
maatregelen in andere categorieën. Het
meest duidelijk voorbeeld hiervan is het
terugdringen van gemotoriseerd trans-
port. Het bieden van alternatieven (bv.
elektrisch vervoer) is van groot belang,
maar de omschakeling komt alleen
tot stand indien het vergezeld gaat van
een goede, intensieve bewustwordings-
campagne om die omschakeling ook
daadwerkelijk tot stand te brengen.

Hernieuwbare energie
Het opwekken en gebruiken van
hernieuwbare energiebronnen zijn
maatregelen waar alle partners veel
perspectief in zien voor hun eigen
gebied(en). Daarbij gaat in eerste
instantie de voorkeur uit naar biomassa
en zonne-energie. Daarnaast zien som-
mige partners ook perspectief op het
gebied van stromingsbronnen: wind en
water. Uiteraard geldt dit laatste niet
voor alle gebieden; soms is er geen
stromend water en heeft wind te veel
nadelen (landschapsaantasting). Toch
blijken er op het gebied van wind veel
nieuwe, veel kleinschaligere oplossin-
gen in ontwikkeling te zijn waardoor
het op termijn wel perspectief kan
hebben. Voor alle partners geldt dat
de verschillende opties nader onder-
zocht en uitgewerkt moeten worden.
De eerste experimenten van Kent
Downs (op het gebied van woodfuel)
en van de RSPB (op het gebied van
maaisel verwerken tot briketten)
zijn positief, maar moeten voor meer
materialen en toepassingen verder
ontwikkeld worden. 

Figuur 4.1. Lokale inventarisatie Kent Downs met betrekking tot ‘increase energy efficiency’

Figuur 4.2. Overzicht van gekozen maatregelen voor het genereren of gebruiken van her-
nieuwbare energie binnen de organisatie, gebied(en) of projecten van de partners. ‘?’ geeft
aan dat de partners de maatregel niet uitkozen maar argumenten gebruiken die aangeven
dat ze de maatregel wel overwegen.
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Figuur 4.3. Overzicht van uitgekozen maatregelen met betrekking tot transport

Figuur 4.4. Overzicht van uitgekozen maatregelen met betrekking tot gebouwen en andere
constructies (technologie). ‘?’ geeft aan dat de partners de maatregel niet uitkozen maar
argumenten gebruiken die aangeven dat ze de maatregel wel overwegen.



Transport
De meest perspectiefrijke maatregelen
op het gebied van transport zien
partners in het terugdringen van gemo-
toriseerd transport en het stimuleren
van duurzame alternatieven als elek-
trisch transport. In feite liggen deze
maatregelen grotendeels in elkaars
verlengde. Tegelijkertijd zijn deze
maatregelen alleen mogelijk als het
aanbod van elektrisch vervoer sterk
verbeterd wordt. Technisch gezien
zijn veel nieuwe mogelijkheden hiertoe
al beschikbaar, echter het ontbreekt
veelal aan echte (grootschalige) inves-
teringen op dit gebied. Om dit voor
elkaar te krijgen, stellen partners vast,
is het noodzakelijk om samen te
werken met alle publieke en private
partijen in en rond de natuur- en
landschapsgebieden. Gestart moet
worden met het opstellen van een
breed gedragen mobiliteitsplan, inclu-
sief financierings- en uitvoeringsplan.

Gebouwen
Bij gebouwen zijn vele maatregelen
mogelijk om aan CO2-reductie te doen.
De partners willen met name inzetten
op twee maatregelen: vermindering
energiegebruik en omschakeling naar
het gebruik van duurzame energiebron-
nen. Ook op dit gebied zijn er tegen-
woordig al veel nieuwe technieken
beschikbaar. Echter de beschikbare
technieken worden nog veel te weinig
ingezet. Dat heeft enerzijds te maken
met onbekendheid en anderzijds met
extra kosten bij toepassing van die
technieken. Voor beide knelpunten zijn
oplossingen denkbaar en partners gaan
daartoe een actieplan en projecten ont-
wikkelen.

Lokale workshops
met stakeholders

Werken aan CO2-reductie is geen
activiteit die een landschaps- en

natuurbeheerorganisatie geheel zelf-
standig kan uitvoeren. Daartoe is het
nodig  (lokale) stakeholders aan acties
die je wilt uitvoeren te verbinden. Part-
ners hebben daarom lokale partijen in
een workshop uitgenodigd en hen via
een bepaalde methode vragen voorge-
legd. Een voorbeeld hiervan is te vin-
den in figuur 4.5. Op kaartjes vullen
stake- holders in welke maatregelen
(uit de categorieën hiervoor benoemd)
op het gebied van CO2-reductie zij
zouden  willen uitvoeren, waarom
en welke knelpunten ze daarbij tegen
zouden kunnen komen. De mogelijke
maatregelen zijn vervolgens gegroe-
peerd en bediscussieerd. 

Resultaten
Alle workshops werden goed tot zeer
goed bezocht, gemiddeld zo’n 15 tot 20
deelnemers. Alle deelnemers waren
ook zeer enthousiast om samen aan
de slag te gaan op het gebied van
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Figuur 4.5: Voorbeeld van een kaartje voor het verzamelen van gegevens, zoals gebruikt in de workshops van de stakeholder. Maatregelen
moesten worden toegevoegd (tekst/uitleg en foto) door de partners nadat ze een keuze uit de maatregelen hadden gemaakt.
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CO2-reductie. Een veel gehoorde op-
merking was dat men zelf niet goed
weet hoe dit thema aan te pakken en
dat er veel behoefte is aan inhoudelijke
en technische kennis en ondersteu-
ning. Uiteraard zijn de resultaten uit
alle workshops met stakeholders
verschillend. Hieronder worden de
meest opvallende genoemd (een volle-
dig verslag is te downloaden vanaf de
CaRe-Lands website). 
• VLM: inzetten op biomassa ketens
op regional niveau en op groene
infrastructuur.

• Biesbosch: inzetten op elektriciteit
uit waterbekkens, zonne-energie en
biomassa.

• Grevelingen: inzetten getijde-energie
mogelijk in combinatie met zon en
wind, biomassa in water en energie
uit afval.

• RSPB: energie uit biomassa, zon en
wind.

Daarnaast kwamen er ook nog veel
lokatiegebonden ideeën naar voren en
bleken stakeholders erg blij te zijn met
dit initiatief.

Conclusies

De gebruikte methoden om binnen de
eigen organisatie en om met lokale/
regionale stakeholders tot inventarisa-
tie, discussie en conclusies te komen
over mogelijke en meest perspectief-
volle acties op het gebied van CO2-
reductie heeft uitstekend gewerkt.
Het is een breed inzetbare methode
voor tal van organisaties in het
2 Zeeëngebied.

Op basis van de eigen lokale inventari-
saties en de workshops met stake-
holders hebben de partners in een ge-
zamenlijke sessie conclusies getrokken
over het vervolgtraject (bij voorkeur in

fase 2 van dit clusterproject). Allereerst
is de vraag aan de orde ‘wat zijn de
meest effectieve maatregelen om CO2-
reductie te realiseren in het eigen na-
tuur- of landschapsgebied?’ Hiertoe is
nader onderzoek noodzakelijk, maar
daarvoor kan waarschijnlijk gebruik
gemaakt worden van beschikbaar
onderzoeksmateriaal. Bij het beant-
woorden van deze vraag gaan partners
daarbij vooral uit van maatregelen op
het gebied van de drie preferente
thema’s: 
• Ruimtelijke ordening en biomassa-
ketens.

• Terugdringen van gemotoriseerd
vervoer en veranderen van transport-
wijzen (in het bijzonder elektrische
transportmiddelen).

• Gebruik van nieuwe technologieën in
gebouwen om fossiele brandstoffen
te verlagen en hernieuwbare energie
te verhogen.

Pines Calyx
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Deze 3 thema’s en de maatregelen
daarbinnen zijn gekozen omdat deze
het meeste perspectief (lijken) te
bieden voor de partners, omdat stake-
holders een duidelijke voorkeur hebben
voor maatregelen op deze gebieden en
omdat men mogelijkheden ziet om hier
stappen te zetten.  Hieronder wordt de
wijze waarop deze thema’s verder uit-
gewerkt gaan worden kort toegelicht.

Meer en beter gebruik van 
biomassa
Om biomassa meer effectief te kunnen
gebruiken, is het noodzakelijk eerst een
goed beeld te krijgen van de biomassa
productie in een gebied, het (niet) ge-
bruik ervan, de potentiële gebruikers
en de vraag en aanbod (mbt hoeveel-
heden, momenten, typen/kenmerken).
Vervolgens kunnen potentiële bio-
massa ketens in beeld gebracht
worden en kunnen deze ketens geor-
ganiseerd worden. Daarbij zal er ook
nadrukkelijk gekeken moeten worden

naar de effecten hiervan op de ecolo-
gische en economische doelstellingen
in die gebieden. In feite wordt hiermee
een integraal land management model
ontworpen, getest en geïntroduceerd:
een zeer innovatieve aanpak (thema 1
van de EU- 2020   strategie) en een
effectieve manier om CO2-reductie te
bewerkstellingen (thema 3 van de
EU-2020 strategie). 

Verminderen en veranderen van
transport
Om CO2-reductie in het transport te
realiseren is het nodig om een geïnte-
greerd mobiliteitsplan voor een gebied
te ontwikkelen waarbij het verminde-
ren van gemotoriseerd transport en het
aanbieden van andere, milieuvriende-
lijke vervoersmiddelen centraal staan.
Bij het uitwerken van zo’n plan moeten
niet alleen overheden betrokken zijn,
maar juist ook ondernemers en open-
baar vervoer. Andere zeer belangrijke
elementen zijn financiering en bewust-

wording. Het maken van een goed plan
zal niet het moeilijkste onderdeel
zijn, vooral het beschikbaar krijgen
van voldoende financiële middelen en
het veranderen van de ‘mindset’ van
mensen wel. Een grote uitdaging dus! 

Zero koolstof gebouwen
Op het gebied van de bebouwde om-
geving is veel CO2-winst te maken.
Dit begint al met het ontwerpen van
nieuwe gebouwen en infrastructuur,
maar daarnaast ook bij de implemen-
tatie van nieuwe technologieën die tot
sterke CO2-reductie leiden en gebruik
maken van hernieuwbare energiebron-
nen (zon, thermisch, wind). De moge-
lijkheden op deze gebieden zijn legio,
het blijkt alleen dat er nog te veel
onbekendheid is bij ondernemers en
opdrachtgevers en dat extra kosten
vaak een belemmering vormen. Aan
het eerste knelpunt is ‘makkelijk’
te werken en daarvoor zullen actie-
plannen uitgewerkt worden. In die

Briketteren demonstratie Avalon Moerassen
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plannen zullen ook nieuwe vormen
voor financiering een plaats krijgen. 

Conclusies uit het
evenement
Ter afsluiting van fase 1 van het
clusterproject CaRe-Lands is er op
24 en 25 juni 2014 een conferentie
gehouden over CO2-reductie door
natuur onder de titel ‘Going Green:
Koolstofreductie Through Nature’. In
deze conferentie werd teruggeblikt op
de resultaten van het clusterproject,
werd er een aantal interessante lezin-
gen gehouden en inspirerende voor-
beelden getoond op het gebied van

CO2-reductie en duurzaamheid. De
conferentie werd bijgewoond door
deelnemers uit Engeland, Frankrijk,
Vlaanderen en Nederland. Zij waren
afkomstig van bedrijven, overheden,
natuurbeheerorganisaties en kennis-
instellingen. 
Enkele conclusies die in deze conferen-
tie getrokken zijn, zijn:
• Er is urgente noodzaak om ons ener-
giegebruik te veranderen en naar
alternatieven te zoeken.

• Er is een sterke behoefte aan zowel
alleenstaande innovaties als aan
integrale benaderingen.

• Grensoverschrijdend kan er veel van
elkaar geleerd worden.

• Op lokaal niveau dienen zich tal van
goede en interessante voorbeelden
aan, zoals Pines Calyx in Kent (een
conferentiegebouw dat per saldo
geen CO2-uitstoot heeft), het con-
verteren van bio-afval naar bio-ener-
gie (DECC-project RSPB), een resort
en jachthaven dat kringlopen van
water en energie sluit (jachthaven
van de toekomst in Brouwershaven).

• De mogelijkheden voor CO2-reductie
zijn volop aanwezig en voortdurend
in ontwikkeling. Nu komt het aan
op actie en natuur- en landschaps-
organisaties kunnen en moeten daar
een belangrijke rol in spelen.  

De deelnemers aan het clusterevenement.
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Het INTERREG 2 Zeeën Programma is een EU-programma dat grensoverschrijdende samenwerking
ondersteunt tussen partners uit Frankrijk, Engeland, België (Vlaanderen) en Nederland.
Het doel van het Programma is de ontwikkeling van het concurrentievermogen en het duurzame
groeipotentieel van het maritieme en non-maritieme kapitaal van het programmagebied door
het opzetten en bevorderen van partnerschappen voor grensoverschrijdende samenwerking.

Voor meer informatie over het 2 Zeeën-programma,
bezoek onze website:

www.interreg4a-2mers.eu
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