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korte wandeling Kleine Noordwaard, sightseeing langs 
enkele markante watermanagement plekken o.a. bui-
tendijkse gebied, huizen en de Ark van Noach. 

Aanvang 13.00 uur, eindtijd circa 17.00 uur.
De op- en afstapplaats is Grand Hotel Ter Duin in Burgh-
Haamstede.

De excursies worden begeleid door een Engelssprekende 
gids, vervoer vindt plaats per touringcar. Voor beide ex-
cursies geldt een maximaal deelnemersaantal van 50 per-
sonen. Mocht de excursie van uw voorkeur volgeboekt zijn, 
dan wordt u ingedeeld bij de andere excursie

9.30 – 10.00 uur
Registratie, inloop met koffie/thee en wat lekkers

10.00 – 11.00 uur
Opening, welkomstwoord en terugkoppeling resul-
taten Care-Lands projecten
Uw dagvoorzitter is Helga van Leur, door vakgenoten ooit 
uitgeroepen tot beste weervrouw ter wereld. Zij heeft een 
bijzondere interesse voor duurzaamheid en (de gevolgen 
van) de klimaatverandering en is daarom graag aanwezig 
om de conferentie te openen en professioneel te begelei-
den. 

Welkomstwoord, namens het Natuur- en Recreatieschap 
De Grevelingen door Carla Schönknecht, gedeputeerde 
van de provincie Zeeland, met daarin aandacht voor de 
kwaliteiten van het prachtige Grevelingengebied.

Deze conferentie wordt gefinancierd door het ERDF vanuit 
het INTERREG 2 Zeeën Programma als onderdeel van het 
CaRe-Lands Clusterproject. Dit clusterproject brengt de 
volgende Interreg projecten tezamen: STEP, Natura Peo-
ple, Multi-For en Balance.

De volgende partners uit Nederland, België en Engeland 
werken samen in het CaRe-Lands clusterproject: Natuur-  
en Recreatieschap De Grevelingen, Nationaal Park De Bies-
bosch, Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide, Provincie 
West Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Kent 
Downs (Kent County Council) en de Royal Society for the 
Protection of Birds (RSPB).

Locatie: Grand Hotel Ter Duin, Hogeweg 55, 4328 PB 
Burgh-Haamstede, Nederland

Aan deze tweetalige conferentie (NL/ENG) zijn geen deel-
namekosten verbonden. 
Voor Engels- en Franssprekenden is er een tolkdienst aan-
wezig 

U kunt zich tot 10 juni gratis aanmelden via de web-
site: www.care-lands.eu

In de dag voorafgaand aan het clusterevent bestaat de mo-
gelijkheid om deel te nemen aan één van de twee volgende 
excursies:

A. Bezoek aan natuur- en recreatiegebied De Grevelingen – 
Hoe beheer van natuur kan bijdragen aan opgaven 
voor hernieuwbare/duurzame energie en economische 
ontwikkeling.
Highlights: de Brouwersdam, ontwikkellocatie voor de 
Getijcentrale, het Inspiratiecentrum en Duurzame Jach-
thaven van de Toekomst, beleving van de Grevelingen-
natuur per boot en een bezoek aan een lokaal initiatief 
op het gebied van duurzaam vervoer.

B. Bezoek aan Nationaal Park De Biesbosch – Over 
bouwen met natuur en het beleven van wetlands. 
Highlights: ‘Noordwaard’, een project ihkv Ruimte voor 
de Rivier waarbij 4450ha landbouwgrond wordt omgezet 
in getijdenatuur,  toelichtingop de maquette Ruimte voor 
de Rivier door Rijkswaterstaat in het Biesbosch Museum, 

Dinsdag 24 juni 2014: 
Dag   1

Woensdag 25 juni 2014: 
Dag   2

De INTERREG 2 Zeeën Programma Autoritei-
ten en de CaRe-Lands cluster partners nodi-
gen u graag uit voor de conferentie “Going 
Green: Carbon Reduction Through nature”



Een terugkoppeling op de Care-Lands projecten en de 
behaalde resultaten, door Siemco Louwerse, program-
madirecteur Projecten & Innovatie bij het Natuur- en Rec-
reatieschap De Grevelingen 

11.00 – 12.00 uur
Duurzaamheid; twee key note 
speakers aan het woord

Jacqueline Cramer, voormalig minister van VROM,  geeft 
vanuit haar huidige functies, hoogleraar Duurzaam Inno-
veren en directeur van het Utrecht Sustainability Institute,  
haar visie op duurzame energie en C02 reductie in Neder-
land. 

“Stel onze planeet is een bedrijf en wij zijn de sharehold-
ers, zouden we dan ook rustig toekijken naar de kapitaal-
vernietiging zoals die nu plaatsvindt?” Een vraag die Will 
Day, Sustainable advisor, onlangs hardop stelde. Samen 
met hem wordt gekeken naar duurzame ontwikkelingen, 
die echt een verschil kunnen maken. 

12.00 uur
Overhandiging eerste resultaten 
Care-Landsprojecten aan een 
Nederlandse vertegenwoordiger 
van het Europees Parlement

Na officiële overhandiging volgt een gezamenlijk fotomo-

ment voor de (inter)nationale pers. 

12.30 – 14.00 uur
Netwerklunch en informatie-
markt duurzame ondernemers en 
organisaties

Informatiemarkt met EU partnerprojecten en ondernemers 
en organisaties met projecten gericht op CO2 reductie en 
duurzame energie in en rond waardevolle natuurgebieden 
en landschappen.

14.00 -15.00 uur
Inspiratiesessies
In twee parallelsessies houden een drietal inspirerende 
sprekers een boeiend betoog over de verschillende CaRe-
Lands thema’s.

Zaal 1: Nederlands gesproken, gespreksleider Helga van 
Leur (tolk aanwezig)
• Matthijs Zeelenberg (Zeelenberg architectuur) geeft 

een kijkje in de keuken van duurzame verblijfsrecreatie, 
waaronder de duurzame jachthaven van de toekomst;

• Ben Spiering (projectdirecteur Getijdencentrale Brou-
wersdam bij Rijkswaterstaat) vertelt meer over de Geti-
jdencentrale, waarvan de aanleg in 2018 aanvangt;

• Bert Kranendonk (KeXcom) laat zien welke kansen en 
meerwaarde het Inspiratiecentrum Grevelingen biedt 
aan de omgeving.

Zaal 2: Engels gesproken, gespreksleider Nick Johanns-
en (Director, Kent Downs AONB)
• Steve Charter (The Bay Trust) geeft u een kijkje achter 

de schermen van Pine Calyx, de eerste, duurzame con-
gres- en evenementenlocatie in Europa;

• Christine Bru (provincie West Vlaanderen), vertelt meer 
over de duurzame exploitatie van het nieuwe bezoeker-
scentrum van Het Zwin, een natuurpark in België;

• Sally Mills (RSPB) legt uit hoe energie uit biomassa kan 
worden gewonnen.

15.00 uur 
Gezamenlijke afsluiting
Samenvatting van de plenaire sessies, slotconclusies en 
afsluiting.

15.30 uur
Afsluitende netwerkborrel / bezoek informatie-
markt



For further information on the 2 Seas Programme, 
please visit our website :

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu
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The Interreg 2 Seas Programme is an EU funding 
programme which promotes crossborder coopera-
tion between partners from France, England, Belgium 
(Flanders) and The Netherlands. It aims to develop the 
competitiveness and the sustainable growth potential of 
maritime and non-maritime issues through the establish-
ment and development of cross border partnerships.


