
	  

Factsheet CaRe-Lands 
 
 
 
Naam 
CaRe-Lands staat voor Carbon Reduction in Nature Areas. De volledige naam van het project luidt: 
Het inventariseren van mogelijkheden van CO2-reductie en de opwekking van hernieuwbare energie 
in waardevolle natuurgebieden en landschappen.  
 
Deelnemende partners 
In Care-Lands werken zeven partners uit drie landen en uit vier goedgekeurde Interreg 2 Zeeën 
projecten samen.  
Nederland:   Natuur-  en Recreatieschap De Grevelingen  

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch  
België:    Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide 

Provincie West Vlaanderen 
Vlaamse Landmaatschappij  

Verenigd Koninkrijk:  Kent Downs (Kent County Council)   
RSPB (Royal Society for the Protexction of Birds)  

Hoofdpartner in het project is Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen.  
 
Deelnemende Europese projecten 
Alle partners behalve het Grenspark hebben in eerder Europese projecten ervaring opgedaan met het 
terugdringen van CO2. Het doel van de clusterprojecten die Europa financiert uit het Interreg 2 Zeeën 
programma is het bundelen van partners uit eerdere projecten. Zo worden kennis en ervaring uit die 
projecten met anderen gedeeld, worden de onderwerpen uitgediept en wordt gezocht naar 
mogelijkheden voor verder ontwikkeling en wellicht samenwerking in toekomstige projecten.  
De betrokken Interregprojecten in dit clusterproject zijn:  

Natura People – Balance – Multifor - STEP 
Grevelingen participeert in Natura People (duurzaam beheer van Natura2000 gebieden), Biesbosch 
sloot vorig jaar het STEP project (Duurzaam toerisme in deltagebieden) af.  
 
Doel van het CaRe-Landsproject 
Eén van de manieren om CO2 terug te dringen is de opwekking van energie uit hernieuwbare 
bronnen. Hoewel er wel enige vooruitgang geboekt is in het draagvlak voor wind- en zonne-energie, is 
er vaak weerstand tegen windturbines en zonnecollectoren in gebieden met een hoge 
landschappelijke waarde. De partners gaan op zoek naar innovaties in plaatsing en positionering van  
generatoren. Maar ook naar andere innovaties op energiegebied, zoals energie uit hout en hooi.  
CO2 terugdringen kan ook door het gebruik van fossiele brandstoffen voor energie-opwekking te 
verminderen. Bijvoorbeeld door transport en machines duurzamer te maken en door nieuwe 
apparaten te ontwikkelen. Ook verandering van gebruikersgedrag door bewustwording is  onderdeel 
van het project.   
 
Conferentie en publicatie 
CaRe-Lands werd in november 2013 goedgekeurd en ging meteen daarna van start. Het 
clusterproject bestaat uit twee fasen.  
In de eerste fase ligt de nadruk op het evalueren van resultaten en praktijkvoorbeelden uit de eerdere 
Europese projecten, het inventariseren van mogelijkheden voor koolstof-reductie en opwekking van 
hernieuwbare energie in de deelnemende gebieden en het inventariseren van bedrijven die hierbij 
betrokken willen zijn. De resultaten van de verschillende projecten van dit cluster worden in een 
conferentie en een publicatie gepresenteerd. De conferentie vindt onder de titel ‘Going green’  plaats 
op 24 en 25 juni 2014 in de Grevelingen. De publicatie volgt in de loop van de zomer.  
 
Fase 2 
Fase 2 is gericht op de toekomst. Centraal staat het verkrijgen van meer inzicht in de mogelijkheden 
van koolstof-reductie en duurzame energieopwekking in alle gebieden en de juiste omvang daarvan in 
waardevolle natuurgebieden en landschappen. Lokale ondernemingen worden erbij betrokken om  
gezamenlijke en lokale strategieën te ontwikkelen voor verdergaande CO2-reductie en de inzet van 
duurzame energie. 


