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Duurzaam
In dit tijdschrift worden zeven Interreg projec-
ten die gebundeld kunnen worden onder het 
woord duurzaam gepresenteerd.
De drie noordelijke provincies Drenthe, Gro-
ningen en Fryslân hebben blijkbaar iets met 
duurzaamheid. Zij formuleerden grote ambi-
ties als het 100.000 woningen plan. Het plan 
omvat beleid en projecten om te komen tot 
energiezuinige woningbouw en de terugdrin-
ging van het energiegebruik in de bestaande 
woningvoorraad. Ook willen de noordelijke 
provincies in 2015 100.000 voertuigen laten 
rijden op duurzame brandstoffen of elektri-
citeit. Innovatie op het gebied water, klimaat-
aanpassing en landbouw richten zich op de 
duurzame toekomst.
Om die ambities waar te kunnen maken wordt 
samenwerking gezocht met partners in de 
regio als gemeenten, waterschappen, bedrij-
ven, maatschappelijke en wetenschappelijke 
organisaties. Maar ook buiten de regio wordt 
die samenwerking gezocht. In het Interreg IV B 
programma Noordzee werken wij met regio’s 
en organisaties uit de 7 Noordzeelanden die 
onze ambities delen. Door de Europese sub-
sidies en de gezamenlijke inspanning van de 
regio’s worden onze ambities werkelijkheid.
In onze projecten doen tientallen organisaties 
en honderden personen uit Noord Nederland 
mee, kan het bedrijfsleven zich ontwikkelen, 
scholen internationale kennis uitwisselen, 
kunnen boeren innovatieve technieken uit-
proberen, gemeenten ervaring op doen met 
duurzaam ontwikkelen van woningbouw, 
afvalverwerking en waterbeheer, waterschap-
pen slimme stuwen ontwikkelen. En natuurlijk 
biedt de samenwerking voor het noordelijk be-
drijfsleven en de noordelijke organisaties een 
goede gelegenheid om zich internationaal te 
presenteren.
Interreg-projecten zitten vaak op het kruispunt 
van wetenschappelijke geteste innovatie en 
grootschalige invoering. Eerst zien en dan ge-
loven. In de praktijk uitproberen. Waardoor we 
in Noord Nederland ons blijven vernieuwen. 
Duurzame innovatie dus. 

Ben L.J. van Os
Projectmanager Interreg, 
provincie Drenthe
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hoe zit dat met Interreg?
Interreg IVb
er zijn verschillende Interreg programma’s, maar de projecten die geprofileerd  
worden in dit eenmalige tijdschrift scoop! zijn Interreg IVb projecten (met nenD  
als uitzondering – dat valt onder het IVa programma). Daarbij gaat het om trans-
nationale samenwerking in het noordzeegebied. omdat het de vierde fase is  
spreken we van Interreg IVb en die loopt van 2007 – 2013.

Transnational
een transnationale samenwerking is een coöperatie tussen regio’s uit verschillende 
landen, waarbij iedere partner zowel financieel als inhoudelijk bijdraagt aan het 
project. De onderwerpen moeten nationale grenzen overstijgen waarbij de bereikte 
resultaten in het ene land ook effect hebben in het andere.

Het Noordzeeprogramma Interreg B
binnen het noordzeegebied vallen regio’s in nederland, Denemarken, Duitsland, 
noorwegen, groot-brittannië, schotland, belgië en zweden. het Interreg programma 
beschrijft de strategie, prioriteiten en socio-economische analyse voor de noordzee-
regio (nsr) 2007- 2013.
De toekomstige ontwikkeling van de noordzeeregio wordt bepaald door econo-
mische groei die bereikt wordt door gedeelde en duurzame doelen en middelen, 
voortbouwend op regionale successen en territoriale mogelijkheden.

De doelen van het nsr programma worden onder vier prioriteiten samengevat.
•	 Innovatie	mogelijkheden	uitbreiden	
•	 Promoten	van	duurzaam	beheer	van	het	milieu
•	 Verbeteren	bereikbaarheid	van	gebieden	in	de	NSR
•	 Promoten	van	duurzaam	en	concurrerende	gemeenschappen.

In dit tijdschrift presenteren we projecten die het duurzaam beheer van het milieu 
als onderwerp hebben.

Aquarius, NS-SEP,  
Cradle to Cradle Islands,  
Care North, Build with Care, 
Biochar, NEND
De projecten in dit tijdschrift 
vallen allemaal onder de thema 
‘duurzaamheid’.

Aquarius = Klimaatsverandering - test 
innovatieve en duurzame oplossingen 
voor boeren

NS-SEP = Duurzame ‘energy planning’ – 
ontwerpen energieneutrale woonwijken

Cradle to Cradle Islands = Innovatieve, 
duurzame eilanden - streeft na zelfvoor-
zienend te zijn op het gebied van water, 
energie en gebruik van materialen

Care North = stimulering van het gebruik 
van duurzame brandstoffen en de ont-
wikkeling van elektrisch voortbewegen.

Build with Care = Care staat voor Carbon 
reduction – stimuleert energie-efficiëntie 
in de gebouwde omgeving

Biochar =  klimaatreddende bodem: 
akkerbouw draagt bij aan het voorkomen 
van klimaatverandering

NEND = Duurzame energie stimuleren

het programma Interreg b 
is een europees samen-
werkingsprogramma 
uitgeschreven door de 
europese Commissie,  
met een budget van  
€ 138 miljoen voor de 
gehele looptijd tot 2013. 
het programma schrijft 
zogenoemde ‘calls’ uit 
waarop lead Partners 
aanvragen kunnen indienen 
om aanspraak te maken op 
de subsidie.

4



Interreg projecten betekenen een groot verschil voor regionale 
ontwikkeling en transnationale samenwerking. Regio’s werken op 
Europees niveau samen aan een duurzame, natuurlijke en gezonde 
leefomgeving voor de toekomstige Europese burgers. 

 Duurzame resultaten in Interreg
Economie
• er zijn voor tientallen miljoenen euro’s aan extra  

investeringen.
• ondernemingen investeren extra in hun bedrijven.
• De waarde van de leefomgeving en het roerend goed is 

verhoogd.
• In de pilotgebieden ontstaan nieuwe bedrijven.
• De werkgelegenheid in landelijke gebieden groeit en de 

economische structuur versterkt door de nieuwe brede  
aanpak zoals die door verschillende projecten is ontwikkeld.

• steeds meer samenwerkingsverbanden tussen overheden, 
bedrijfsleven, universiteiten en kenniscentra.

• meer goodwill bij bevolking, bedrijfsleven en besturen.

Innovaties
• andere organisaties en regio’s passen innovaties uit de 

projecten toe en ontwikkelen deze verder.
• Vernieuwende inzichten in waterbeheer.
• Duurzame transportmiddelen europese Kaderrichtlijn Water
• toenemende bewustwording over waterkwaliteit, watergebruik 

en het belang van goed water voor de regio.
• Projecten voor het verbeteren van veiligheid in overstromings-

gebieden integreren vaker meteen werkzaamheden voor de 
verbetering van de waterkwaliteit.

• De reguliere projectontwikkeling maakt toenemend gebruik 
van de werkwijzen en de inzichten uit de projecten om de 
eisen van de Kaderrichtlijn Water te gaan halen.

• ook andere regio’s en landen maken gebruik van deze kennis 
en kunde.

Beleidsbeïnvloeding
• organisaties en autoriteiten voorlichten over Interreg en  

europese samenwerking door middel van publicaties,  
lezingen, presentaties en rondleidingen.

• Vanuit de ervaring met de Interregprojecten verbeteren 
organisaties en autoriteiten beleid en strategieën op het  
gebied van projectontwikkeling, waterbeheer, ecologische 
verbindingen en europese samenwerking.

Sociaal
• beter begrip voor de verschillende culturen binnen europa.
• burgers in de regio voelen zich weer trots op hun omgeving.
• Participatie van burgers bij waterbeheer is vergroot.
• Informatievoorziening is vergroot en kennis over waterbeheer  

bij boeren is toegenomen.

Persoonlijk
• betere en meer enthousiaste medewerkers
• Vergroting van de inhoudelijke kennis bij medewerkers
• beter begrip voor europese samenwerking
• Duurzame netwerken, van laag tot hoog en andersom, in 

europees verband.
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Regio’s die energieneutraal zijn, dorpen en wijken, die energie produceren, renovatieprojecten die het ener-
giegebruik sterk verminderen, het bestrijden van energiearmoede in kansarme steden en wijken, netwerken 
van samenwerkende organisaties in de Noordzee regio die het gebruik van duurzame energie bevorderen 
en kennis en ervaringen uitwisselen: de partners in het Europese Interreg IV B project North Sea Sustainable 
Energy Planning (NS SEP) hebben een grote ambitie.
Die partners zijn gemeenten, provincies, regio’s, universiteiten, energie organisaties en wetenschappelijke 
instituten uit Duitsland, Denemarken, België, Schotland, Zweden en Nederland.

Duurzame energieplanning in de Noordzeeregio
meer duurzame energie is een onderwerp waar veel verschillende 
organisaties aan werken. gemeenten, milieuorganisaties, provin-
cies, bedrijven en scholen en universiteiten. zo worden veel plan-
nen en initiatieven ontwikkeld. Door samen te werken vanuit een 
plan, een strategie, kan meer worden bereikt. Vaak is nu onbekend 
welke energiemaatregel economisch gezien in een bepaalde regio 
het best is. Voor sommige maatregelen is het nodig om over de 
gemeentegrenzen heen te kijken, bijvoorbeeld bij het inzetten van 
biomassa of windenergie. energie vraagt daarom een zorgvuldige 
planning en een integrale afweging. Want energie betekent ook 
veel voor betaalbaarheid, comfortabel wonen en de inrichting van 
de ruimte. het blijkt dat een regionale aanpak veel kansen biedt. 
ns seP is een learning by doing-project. het richt zich op een aan-
tal cruciale aspecten van regionale duurzame energieplanning.  
ns seP werkt aan: 
•	 het opbouwen van kennisnetwerken, zowel per meewerkende 

regio als internationaal;
•	 structuur in het plan- en implementatieproces;
•	 vertaling van beleid en ambities naar uitvoerbare en haalbare 

businesscases. 
Dit alles is nodig om de internationale en regionale doelen op het 
gebied van duurzame energie te bereiken. 

Wie doen er mee?
er doen 14 partners mee, waaronder aberdeen, Drenthe, tynaarlo 
en de regio’s rondom Varberg in zweden, osterholz in noord-
Duitsland, Kortrijk/leidedal in belgie en middelfart in Denemarken. 
onder de partners zijn er overheden, maar ook private bedrijven en 
regionale samenwerkingsverbanden. De partners trekken samen op 
en volgen elkaars stappen in het proces van ambitie naar uitvoering 
van projecten, het opbouwen van netwerken en het aangaan van 
publiekprivate samenwerking. als ns-seP is afgerond, beschikken 
de regio’s over een aantal kant en klare uitvoerbare projecten. 
tegelijkertijd leren de partners in het ns-seP netwerk in de praktijk 
wat nodig is om een netwerk te doen slagen en leren ze van elkaars 

aanpak en van elkaars aanpak. De regio’s kunnen elkaar aanvullen 
en kennis uitwisselen. Vanuit de praktijksituatie wordt een aantal 
gemeenschappelijke vragen beantwoord: 
•	 hoe kom je tot regionale energieplanning?
•	 hoe vertaal je die regionale energieplanning lokaal in een 

gemeente of een wijk?
•	 hoe zorg je dat lokaal de gemeentelijke ruimtelijke planning, 

energiebedrijven, het regionale bedrijfsleven gevoed door de 
wetenschappelijke en technische kennis en praktijkervaringen 
goed samenwerken om dat ultieme doel van duurzame en 
energieneutrale woningbouw echt te realiseren?

•	 hoe bouw je een duurzaam regionaal netwerk op?
•	 kun je dit ook vertalen in business modellen die ook door 

andere regio’s en gemeenten te gebruiken zijn?
•	 welk instrumentarium is nodig?
•	 hoe zorg je dat het proces van energieplanning zo verloopt dat 

de doelstellingen ook gehaald worden?

Kortom:
hoe realiseer je bestuurlijke ambitie!
hoe kunnen toekomstige projecten hiervan leren!
hoe geef je de transitie naar de wijk van de toekomst vorm!

De north sea region is binnen europa het meest gespeciali-
seerd in duurzame energie en onderzoek en ontwikkeling. Deze 
gemeenschappelijke achtergrond en de geografische overeenkom-
sten vragen om gezamenlijke methoden.

Wat doet Drenthe?
De provincie Drenthe is al jaren een actieve partner als het gaat om 
energie en klimaatbeleid en duurzaam bouwen. Drenthe wil een 
praktische stap vooruit maken van duurzame ambities naar gereali-
seerde duurzame plannen en projecten. omdat ns-seP gericht is op 
energieplanning en uitvoering in de regionale en praktijk van mid-
delgrote en kleine gemeenten, is de kennis goed toepasbaar in de 
Drentse praktijk. De provincie verspreidt de kennis uit ns-seP naar 

north sea sustainable energy Planning
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alle Drentse gemeenten die bezig zijn met duurzame plannen, de 
uitvoering van klimaatcontracten en het 100.000 woningenplan. 
De provincie versterkt zo het aanwezige netwerk tussen de ge-
meenten en duurzame bedrijven in de provincie en breidt dit uit 
met ondernemers, gemeenten en innovatieve bedrijven rondom 
klimaat en energie. 

Wat doet de gemeente Tynaarlo?
De gemeente tynaarlo ontwikkelt ten oosten van Vries een 
nieuwe zeer duurzame wijk op een innovatieve manier. De wijk 
zal op termijn energieproducerend zijn. Dat vraagt om nieuwe 
concepten voor de bouw, de verwerking van afval, de waterzui-
vering in relatie met de omgeving. Dat vraagt ook om nieuwe vor-
men van organisatie, van participatie, van creatief denken. het 
planproces is gericht op integraal werken, zonder schotten tussen 
afdelingen. al in een vroeg stadium heeft expertise uit de praktijk 
grote invloed op de planvorming. zo is er meteen een haalbaar-
heidstoets op uitvoerbaarheid en risico’s. De gemeente treedt 
daarbij op als regisseur en initiatiefnemer. bij het opstellen van 
de plannen wordt onderscheid gemaakt tussen fundamentele 
keuzen, en zaken die later kunnen worden uitgewerkt. het plan 
krijgt een robuust fundament in de vorm van een landschappelijk 
ingerichte wijk. De omgeving heeft dus niet alleen esthetische 
betekenis voor de bewoners, maar krijgt –geïnspireerd op het 
typische Drentse esdorp- ook een functie in de energie- en (afval)
waterketen van de toekomstige energieproducerende woonwijk. 
binnen dit raamwerk blijft er ruimte voor individuele keuzen en 
bijdragen, zoals die van lokale en regionale bedrijven en andere 
uitblinkers op gebied van duurzaamheid en uiteraard bewoners. 
De energievoorziening zal als businesscase worden uitgewerkt in 
het kader van ns-seP. 

Wat merkt de Drentse burger er van?
Drentse burgers zijn gewend aan wonen met een hoge kwaliteit. 
ns seP draagt eraan bij dat ook betaalbare en schone energie 
voor de Drentse burgers een vanzelfsprekend bezit wordt.

meer informatie
www.northseasep.eu
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Aquarius
Aquarius is een project dat mede gesteund wordt door Europa en het ministerie van VROM. binnen het 
project werken provincie Drenthe, Waterschap Hunze en Aa’s, LTO-Noord en Grontmij samen met Neder-
landse en buitenlandse partners aan het klimaatbestendig maken van de landbouw in de Veenkoloniën. 
Het is een project binnen het Interreg IVB North Sea Region Programma.

De boer als waterbeheerder
In de Drentsche Veenkoloniën is er een bijzonder pilotproject als 
onderdeel van aqarius. er wordt op een innovatieve manier naar 
oplossingen gezocht om het beschikbare water nog efficiënter 
te benutten. Door het toepassen van nieuwe technieken wordt 
gewerkt aan een klimaatbestendige landbouw. 
Hoe is het project tot stand gekomen?
In het kader van het nationale onderzoeks- en innovatie- 
programma wordt in noord nederland gewerkt aan het  
project “Klimaat & landbouw”. Dit project is een nadrukkelijke 
samenwerking tussen de lokale overheden (waterschappen en 
provincies) en de agrarische sector (de primaire productie en de 
toeleverende bedrijven en de verwerkende sector). 

Voor de landbouw zullen de gemiddelde productieomstandig-
heden in de toekomst door de klimaatverandering en door stijging 
van Co2 en tempera tuur wellicht geleidelijk aan verbeteren. maar 
de landbouw krijgt ook te maken met meer extreme situaties. 
meer hittegolven, meer zware regen buien en langere perioden van 
droogte. Deze extremen kunnen, als we ons er niet op voorberei-
den, de oogsten ernstig bedreigen. Veel proble men kunnen echter 
met een goede bedrijfsvoering worden opgevangen. 

In de Veenkoloniën is duidelijk dat het op het juiste moment 
beschikken over water van de juiste kwaliteit van cruciaal belang 

is voor de landbouw. Daarin kan de landbouw zelf een bijdrage 
leveren door efficiënter met het water om te gaan. om de (on)
mogelijkheden van efficiënter watergebruik te testen is in de 
Drentsche Veenkoloniën het project aquarius gestart. een tiental 
agrariërs en het waterschap hunze en aa’s werken hier samen om 
de nieuwste technologische oplossingen  te testen. 

Wat komt er op ons af?
momenteel mogen we in noord-nederland eens in de drie jaar 
een hittegolf verwach ten. over 30 jaar zal er gemiddeld ieder jaar 
een hittegolf zijn. Vooral de aard appel is daar gevoelig voor. 

het aantal zeer droge perioden zal ook toenemen. afhankelijk van 
de periode wanneer dat optreedt, zal er schade ontstaan.  
Dat geldt voor bijvoor beeld bieten en uien na het inzaaien.  
belangrijker zijn misschien nog de perio den met warm en nat 
weer. Verschillende gewassen zijn door deze combinatie gevoeliger 
voor ziekten en plagen. 

De zand- en veenbodems in de Veenkoloniën zijn zeer droogte-
gevoelig. Dit kan in droge jaren tot opbrengstenderving leiden. 
In de Veenkoloniën kan de gemiddelde droogteschade oplopen 

Om (on)mogelijkheden van efficiënter water-
gebruik te testen is het project Aquarius gestart
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tot wel 30%. op dit moment wordt in een gemiddelde zomer naar de Veenkoloniën 
ca. 15 miljoen m3 water aangevoerd uit het IJsselmeer. het water wordt gebruikt 
voor het handhaven van het waterpeil, droogtebestrijding, de bedrijfsvoering van 
fabrieken en peilhandhaving ten behoeve van natuurgebieden. 

Wat gaan we doen in deze testfase?
In pure landbouwgebieden (zoals in de Drentsche Veenkoloniën) kan water vast-
houden alleen door peilbeheer op maat. Voorwaarde hiervoor is een goede timing 
en dit is alleen mogelijk met geautomatiseerde, op afstand bedienbare stuwen. 

Door het combineren van sensortechnologie en sturing van het oppervlakte water 
kan snel ingespeeld worden op de waterhuishoudkundige toestand. er wordt een 
methode ontwikkeld om met behulp van sensoren sturing te geven aan het op-
pervlaktewater,  op bedrijfsschaal door participerende agrariërs en op regionale 
schaal door het waterschap. op die manier worden de mogelijkheden om sensor-
technologie in te zetten bij het dagelijkse waterbeheer verkend - de boer wordt 
waterbeheerder. er worden in het gebied circa 10 stuks kleine stuwen in kavelsloten 
aangebracht. Deze stuwen worden bediend door de agrariër. ook worden er een 
drietal grotere stuwen aangepast, zodoende dat deze op afstand bediend kunnen 
worden. De agrariërs investeren tenslotte in nieuwe beregeningstechnieken en het 
aanbrengen en gebruiken van draadloze bodemsensoren.

uit het project Klimaat & landbouw komt informatie beschikbaar ten aanzien van 
bijvoorbeeld de vochtgehaltes in relatie tot de geteelde gewassen, en wordt ook 
duidelijker hoe vaak een dergelijke situatie zich in de toekomst zal voordoen. Deze 
informatie is nodig om gefundeerde afwegingen te maken. 

Wanneer kunnen we resultaten verwachten?
eigenlijk kan dit morgen al. Door regelmatig met de agrariërs te overleggen en de 
pro’s en contra’s van de toegepaste technieken vast te leggen wordt duidelijk of het 
efficiënter omgaan met water mogelijk en rendabel is. onderzoekers, boeren, het  
waterschap hunze en aa’s en de provincie Drenthe werken volop samen binnen de 
regio. alle opgedane kennis wordt gedeeld met onze partners in europa. aquarius 
loopt van 2009 tot 2012.

meer informatie op:
www.aquarius.nl
www.projectwatersense.nl
www.klimaatonderzoeknederland.nl

Door het combineren van sensortechnologie en sturing van  
het oppervlakte water wordt snel ingespeeld op de waterhuis-
houdkundige toestand. 
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In dit project wordt gewerkt aan het vergroten van de onafhankelijk-
heid van de conventionele olie import in de landen rond de Noordzee, 
aan het vergroten van de efficiency en daarmee aan de reductie van 
het gebruik van fossiele brandstoffen. 
Daaraan wordt gewerkt in elke partner regio/stad d.m.v. ‘lighthouse’ 
projecten voor duurzame ontwikkeling, verbetering condities voor 
bedrijven en het openen van nieuwe markten. De pilotprojecten zijn 
gericht op elektrisch voortbewegen, duurzame transportbrandstoffen 
en het ontwikkelen van gedragsverandering en verandering van voer-
tuiggebruik (van auto naar openbaar vervoer en fiets). Daarbij wordt 
ook gekeken naar mogelijkheden om de maatschappelijke kosten van 
CO2 uitstoot op waarde te zetten door bv budgetteren en/of compen-
seren van CO2 uitstoot in met name forensentransport.

Care-north

binnen Care-north wordt door de steden 
gothenburg, malmo, bremen en aberdeen 
vooral ingezet op thema’s rondom stedelijk 
transport, openbaar vervoer en forensis-
me. De provincie fryslân en metro (West 
yorkshire Integrated transport authority) 
in leeds richten zich daarnaast meer op 

regional transport, waarbij fryslân ook een 
sterke nadruk legt op individueel trans-
port. De robert gordon university, metro 
en malmo zijn daarnaast ook betrokken bij 
projecten rondom gedragsverandering en 
het actief bevorderen van andere vervoers-
concepten.
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100.000 Voertuigenplan
In het kader van het energieakkoord noord nederland werken 
de noordelijke provincies aan een ambitie die hoger ligt dan de 
landelijke klimaat doelstellingen, nl. productie van 40-50 mW 
duurzame energie en vermindering van de productie van Co2 
met 4-5 megaton voor 2012. belangrijk daarbij is dat dit ook ten 
goede komt aan de regionale economie. In dit kader is provincie 
fryslân trekker van het ‘100.000 Voertuigenplan’. Doel is dat in 
de drie noordelijke provincies in 2015 minimaal 100.000 voer- en 
vaartuigen op duurzame wijze worden aangedreven. fryslân zet 
daarbij vooral in op rijden op (regionaal geproduceerd) groen gas 
(vooral vanwege de mogelijkheden om ook de agrarische sector 
een nieuwe afzetmarkt te leveren) en elektrisch voortbewegen.

Stimuleren groen rijden
binnen het Interreg project Care-north wil de Provincie  
fryslân duurzame aandrijving van voer- en vaartuigen  
promoten en stimuleren en zo een concrete invulling geven aan 
het 100.000 Voertuigenplan.

 

belangrijkste activiteiten daarbij zijn:
• ‘fleetowners’ voorzien van bruikbare informatie gericht op 

overschakeling naar alternatieve energie
• informeren van de lokale overheden 
• distributiebedrijven voorzien van toepasbare kennis op technisch 

en economische gebied
• specifieke technische informatie op motorisch gebied verspreiden
• communiceren van de ambities van energy Valley als gebied 

waar innovatie op het terrein van duurzaamheid en mobiliteit 
voorrang heeft.

achtergrond is steeds het streven om lokaal geproduceerde 
brandstof lokaal te gebruiken en zo op regionale schaal sluitende 

product- marktketens te krijgen. Dit komt de vitaliteit van de 
regio ten goede. om deze reden zal binnen fryslân vooral ingezet 
worden op het rijden op (lokaal geproduceerd) groen gas. binnen 
Care-north worden daarom de realisatie van nieuwe aardgas-
tankstations en het rijden op aardgas actief gestimuleerd, met 
daarbij de nadrukkelijke randvoorwaarde dat aardgas in dezen 
wordt gebruikt als zogenaamde ‘transitiebrandstof’ en binnen het 
bestek van hooguit enkele jaren wordt vervangen door groen gas 
(= biogas van aardgaskwaliteit).

Elektrisch varen
elektrisch voortbewegen is een ander belangrijk speerpunt binnen 
Care-north. naast het uitbouwen van een stimuleringsbeleid op 
het gebied van elektrisch rijden is er binnen het programma ook 
geld gereserveerd voor pilots met maritieme oplaadpunten. Juist in 
fryslân is er namelijk een enorme ontwikkeling op het gebied van 
elektrisch varen gaande. In het bijzonder in de recreatievaart staat 
elektrisch varen op een doorbraakpunt. Dit moet wel gefaciliteerd 
worden met de juiste infrastructuur zoals oplaadpunten.

meer informatie op www.care-north.eu

Rijden op lokaal geproduceerde brandstof
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Cradle to Cradle Islands
Cradle to Cradle Islands (C2CI) is een project binnen het Interreg IVB North Sea Programme en loopt van 1 januari 
2009 tot de zomer van 2012. Het project heeft 22 partners uit 6 verschillende landen in de Noordzeeregio. Het 
partnerschap bestaat uit 11 eilanden (of eilandgroepen): Ameland, Texel, Zeeland, Spiekeroog, Region Uthlande, 
Samsø, Tjörn, Anholt, Runde, Vagan en de Shetlands. Verder participeren de kennisinstellingen EPEA, Wetsus, 
TU Delft, de Universiteiten van Lund en Aalborg en het IRRI uit Edinburgh. Ook nemen de Hogeschool Zeeland, 
Wetterskip Fryslân, Vitens en het Oldenburgisches-Ostfrieschisches Wasserverband OOWV deel. De provincie 
Fryslân is trekker van het project.

Het project in een notendop
Doel van C2CI is om de ontwikkeling en implementatie van duur-
zame innovatieve oplossingen op het gebied van water, energie/
mobiliteit en materialen. Dit in samenwerking met overheden, 
kennisinstituten en het bedrijfsleven. De betrokken eilanden 
fungeren daarbij als een proef- en demonstratietuin van deze 
innovaties. het streven is dat in nauwe samenwerking met de 
eilandgemeenschappen en aanvullend aan de al lopende initia-
tieven wordt gewerkt aan de zelfvoorzienendheid van eilanden 
op water en energiegebied. De Cradle to Cradle® filosofie dient 
daarbij als leidraad. gestimuleerd zal worden de projectresulta-
ten op bredere schaal dan de eilanden toe te gaan passen.

De kern van Cradle to Cradle® ligt in het concept “afval is voed-
sel”. In dit ideaalbeeld  worden alle gebruikte grondstoffen 
na hun leven in het ene product weer voor 100% gebruikt in 
een ander product. Hierbij vindt dus geen kwaliteitsverlies en 
milieubelasting plaats.

het project verwacht onder andere het volgende op te leveren:
•	 Duurzame innovatieve demonstratieprojecten op het gebied  

van water, energie en materialen in relatie tot de omgeving;
•	 een Cradle to Cradle®-aanpak toegespitst op eilanden;
•	 De eilanden te gebruiken als katalysator voor nieuwe  

ontwikkelingen.

De provincie Fryslân als trekker
De provincie fryslân is trekker van het project. Projectleiders 
hans van meerendonk en anne de Vries: “De bijzondere om-
standigheden op eilanden vragen om innovatieve en duurzame 
oplossingen voor water-, energie- en mobiliteitsvraagstukken. 
ook uit educatief oogpunt blijken eilanden bij uitstek geschikt te 
zijn om oplossingen hiervoor te demonstreren. 
het project en de betrokken partijen geven ons veel energie om 
hier vol op in te zetten. het is een uitdaging de enorme kennis 
die in het project voorhanden is te benutten voor een duurzame 
ontwikkeling en ze te vertalen in concrete projecten. Draagvlak 
bij de betrokken eilanden is daarbij van wezenlijk belang. Daar 
gaan we zorgvuldig mee om.” 

Een aantal pilot projecten

Energie (trekker: tu-Delft/aalborg university)

•	 uitvoeren energiescans op de eilanden als hulpmiddel 
voor de realisatie van  hernieuwbare energiebronnen en 
zelfvoorzienende eilanden. 

•	 ontwikkelen en testen van nieuwe innovatieve (zonne)
energie producten;

•	 Pilot blue energy: opwekken ‘osmose-energie’ uit verschil 
zoet-zout water; 

•	 optimaliseren van mobiliteit op de eilanden;
•	 ontwikkelen en testen van wind-, golf- en getijdenenergie;

Water (trekker: Wetsus)

•	 realisatie van gesloten waterketen in het Vitens water-
huisje op ameland. 

•	 toepassingen voor de bereiding van zoet uit zout water;
•	 Decentrale sanitatie, scheiding, zuivering en hergebruik 

van huishoudelijk afvalwater;
•	 sluiten van waterkringlopen en energieketen op de eilan-

den.

Materialen (trekker: ePea, michael braungart)

•	 ontwikkelen en testen van biopolymeren, toeristische 
Cradle to Cradle® producten

•	 realisatie van Cradle to Cradle® materialen in eternal 
holiday house en marina haven.
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De volgende stappen
In de opstartfase in 2009 heeft een eerste verkenning en beschrijving 
plaatsgevonden van kansrijke projecten op de eilanden. Inmiddels 
worden in de loop van 2010 de eerste pilots gerealiseerd. Door trans-
nationale samenwerking met de kennisinstellingen en de eilanden 
zullen meerdere projecten en pilots worden geselecteerd en via 
externe fondsenwerving in uitvoering worden gebracht. 

Uitbreiding project 
uit de grote internationale belangstelling voor C2CI blijkt dat het 
project naast een experimenteel karakter ook een wereldwijde 
voorbeeldfunctie heeft. om die reden is een extensie van het 
project aangevraagd betreffende de volgende twee onderdelen:

De ontwikkeling van een apart communicatietraject voor het  
wereldwijd verspreiden van de binnen het project opgedane  
kennis en ervaringen.
De mogelijke uitbreiding van het project met twee partners te 
weten het stedelijke duurzaamheidsburo urban answers in  

new york met de mogelijke participatie van roosvelt Island en 
het finse hailuoto Island aan de baltische zee (universiteit van 
oulu).

meer informatie:
www.c2cislands.org  | www.epea.com
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build with Care

De gemeente groningen neemt deel aan het project build with 
Care omdat het past binnen de ambitie van het stadsbestuur om 
de duurzaamste stad van nederland te worden en energieneutraal 
in 2025. Inzichten van de andere europese partners kunnen in de 
toekomstige ontwikkelingen worden meegenomen en groningse 
inzichten kunnen als voorbeeld dienen voor andere partners.
build with Care (bwC) wil  energiebewust bouwen de norm maken 
in de bouwindustrie. De klimaatsverandering stelt ons voor grote 
uitdagingen. De bouwsector, zowel op het gebied van woning-
bouw als bedrijfsgebouwen, is de grootste energieverbruiker en is 
verantwoordelijk voor de grootste Co2 uitstoot van alle industriële 
sectoren. het is daarom niet meer een vraag van “of”, maar “hoe” 
we de bouwsector energiebewuster kunnen maken, van timmer-
man en glaszetter tot architect, fabrikant en planner.

ondanks alle beschikbare, geteste methodes en mogelijke kosten- 
besparingen is het energieverbruik in de bouwsector nog steeds 
hoger dan nodig. Daarom werken alle partners in het bwC project 
samen om daar verandering in te brengen - door te investeren in op-
leidingen, onderzoek, publiciteit en het beïnvloeden van de politiek. 

Ze zijn bezig met:
•	 promoten en implementeren van energie-efficiënte ICt-

toepassingen; 
•	 promotie van energie-efficiënt bouwen via media; 
•	 stimuleren van private investeringen in energie-efficiënt 

bouwen; 
•	 opzetten van een duurzame bouwcompetitie voor het 

duurzaamste huis van groningen. 
De mogelijkheden zijn er, maar de bouwers en bewoners moeten 
overtuigd worden. 

Het INTERREG IVB project ‘Build with Care’ heeft tot doel om in de 
Noordzee-regio energie efficiëntie in de gebouwde omgeving te stimu-
leren. ‘CaRe’ staat voor Carbon Reduction en slaat op zorgvuldig om-
gaan met energie  bij bouwprojecten. Aan Build with CaRe werken 18 
partners uit 5 Europese landen samen. 

Wie wil dit nou niet: 1/5 van de verwarmingskosten?
een “levend” voorbeeld kan mensen overtuigen. In gothenburg is 
een zogenoemd passief appartementengebouw gerealiseerd dat 
maar de helft van de energie verbruikt die in een vergelijkbaar 
conventioneel gebouw gebruikt zou worden.
De warmte van mensen en de diverse huishoudelijke apparaten 
zorgen voor de verwarming in het gebouw. Door de goede isolatie 
is er zo weinig warmteverlies, dat er onder de meeste omstandig-
heden geen actieve verwarming hoeft plaats te vinden. boven-
dien leveren zonnepanelen op het dak warm water. 

Door bij de bouw rekening te houden met het latere energiever-
bruik kan al vanaf het eerste jaar een flinke besparing worden 
gerealiseerd. het bouwen en onderhouden van een energiezuinig 
gebouw kost niet meer en biedt de bewoners een hoog com-
fortniveau. bovendien  zullen ze weinig verschil opmerken in 
vergelijking met conventionele woningen.

Passief huis
Warmteverlies is zodanig gereduceerd dat er geen radiatoren of 
vloerverwarming nodig zijn. Dit wordt bereikt door het huis te 
“sealen”, zodat er geen lekken en koudebruggen meer zijn en 
door verse lucht te gebruiken voor verwarming.

Huis met laag energieverbruik
uitstekende isolatie, glasisolatie, tochtdicht, warmterugwininstal-
latie, etc.

Zero energie huis
hier wordt een combinatie van energiebesparende technieken en 
hergebruik van energie toegepast.
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Bestaande bouw verbeteren
ook in bestaande bouw kunnen verbete-
ringen worden aangebracht. De gemeente 
groningen werkt in het build with Care-
project samen met woningbouwcorpora-
ties aan verduurzaming van bestaande 
woningen. Daar valt grote energiewinst te 
halen. Voor meerstad wordt bijvoorbeeld 
ingezet op een ‘etalage’ van energiezuinige 
woningen als resultaat van een energie-
competitie.  een pilot project in de tuin-
wijk in groningen is nog een voorbeeld. 
In het voorjaar van 2009 startte de 
groningse woningcorporatie De huis-
meesters met een renovatieproject in De 
tuinwijk, een typische oudere woonwijk. 
De plannen waren om van de 284 huizen 
er een aantal samen te voegen tot grotere 
wooneenheden, zodat er uiteindelijk 110 
wooneenheden zouden overblijven voor 
gezinnen  en andere huishoudens. 
De woningen worden grondig gereno-
veerd, niet alleen door gevelrenovatie 
waarbij de unieke sfeer van de wijk wordt 

behouden, maar ook intern worden de sa-
nitaire voorzieningen aangepast aan deze 
tijd. Daarnaast wordt er in elke woning 
geïnvesteerd om de energie-efficiency te 
verhogen. alle gevels, vloeren en daken 
zullen worden geïsoleerd, en hr++ glas 
en hr cv-ketels worden geïnstalleerd.
De bewoners van de wijk worden er uiter-
aard ook bij betrokken. De belangrijkste 
vraag in deze pilot is hoe, aan de hand 
van een praktische handleiding, een 
renovatieproject op deze schaal structu-
reel kan worden aangepakt en  hoe ad 
hoc situaties kunnen worden voorkomen. 
energiebesparende maatregelen zijn in de 
praktijk niet altijd eenvoudig te realise-
ren. De ‘toolkit’ die hier wordt ontwikkeld, 
met praktische do’s en don’ts, checklists 
en best practices, kan bij volgende projec-
ten worden ingezet.

meer informatie
www.buildwithcare.eu
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biochar

Biochar: klimaatreddende bodem 
akkerbouwers die het klimaat redden? het kan!  Door biomassa om te zetten in koolstof 
en bio-energie biedt de akkerbouw grensverleggende kansen voor het milieu. We richten 
ons op de ontwikkelingen rondom koolstof, biochar. Deze koolstof kan een belangrijke 
rol spelen in het verbeteren van de bodem en dit beter bestand maken tegen de effecten 
van klimaatverandering. biochar ontstaat als biomassa reststromen door zuurstofloze 
verhitting onder hoge temperaturen worden omgezet; de koolstof lijkt op houtskool 
maar heeft door het verhittingsproces speciale eigenschappen gekregen. een dergelijk 
verhittingsproces heet pyrolyse.

Akkerbouwers als klimaatmanagers
Door biochar in de grond op te slaan wordt koolzuurgas, dat eerst door planten 
is omgezet naar koolstof, aan de atmosfeer onttrokken. biochar wordt nauwelijks 
afgebroken en zorgt daarmee voor een permanente opslag van koolstof in de bodem. 
normale biomassa, zoals compost, wordt in de bodem bijna volledig afgebroken waarbij 
de biomassa weer naar Co2 wordt omgezet. bij biochar is dit niet het geval.
akkerbouwers beheren bijna 30% van de totale koolstofvoorraad in de bodem 
van nederland. Dat is een hoeveelheid koolstof die gelijk is aan 10% van de totale 
nederlandse bekende aardgasvoorrraad. Door het toevoegen van extra koolstof, 
ter compensatie van koolzuurgas uitstoot door de maatschappij, wordt de bodem 
vruchtbaarder en beter bestand tegen effecten van klimaatverandering.  nederland 
produceert genoeg biomassa reststromen om de nationale klimaatdoelstellingen te 
realiseren.

alle partners op een rij

Nederland Provincie groningen 
(‘lead partner’); Kiemkracht (alliantie 
van Productschap akkerbouw en  
Innovatienetwerk); nutriënten  
management Instituut; Wur-alterra.

België Instituut landbouwkundig 
onderzoek Vlaamse overheid (IlVo); 
universiteit gent. 

Duitsland haWK-fach hochschule, 
göttingen; 3n niedersachsen netz-
werk nachwachsende rohstoffe, 
Werlte.

Denemarken risoe technische 
universiteit 

Zweden universiteit uppsala 

Noorwegen bioforsk

Verenigd Koninkrijk universiteit 
edinburgh, (uKbrC, united Kingdom 
biochar research Centre), universiteit 
newcastle.

Ieder deelnemend land krijgt een 
eigen nationaal kenniscentrum over 
biochar Proefboerderij ’t Kompas 
te Valthermond wordt het neder-
landse nationaal kenniscentrum 
over biochar met bijbehorende 
demonstratievelden op. hier kun-
nen geïnteresseerde akkerbouwers 
en andere belangstellenden terecht 
voor kennis van biochar productie en 
toepassingen. Kiemkracht is met een 
aantal actieve groepen ondernemers 
in nederland bezig biochar in de 
praktijk te realiseren.

Om een krachtige strategie rond Biochar te ontwikkelen en uit te voe-
ren heeft Kiemkracht een internationale samenwerking rond de Noord-
zee opgezet. Dertien partners uit zeven verschillende landen werken 
hier samen in een door INTERREG IVb gefinancierd programma. Het 
programma wordt gecoördineerd door Kiemkracht en de provincie 
Groningen is ‘lead partner’.
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effecten van klimaatverandering zijn 
overal merkbaar; een stijgende zeespie-
gel, overstromende rivieren en perioden 
van hevige neerslag. ook op het agrarisch 
bedrijf hebben warmere winters, vroege 
lentes en veranderende periodes van neer-
slag en droogte hun effect op de bodem, 
de gewassen en de oogst.
De akkerbouw is een van de grootste 
actieve beheerders van koolstofbuffers 
in nederland. akkerbouwers kunnen 
vanwege remmende regelgeving echter 
onvoldoende gebruik maken van de moge-
lijkheden om het koolstofgehalte op peil 
te houden of te verhogen. In de huidige 
landbouwpraktijk verliest de bodem jaar-
lijks een hoeveelheid koolstof die gelijk is 
aan ongeveer 6% van de totale emissie van 
de landbouw.

Biochar productie
er zijn verschillende commerciële en semi-
industriële pyrolyse en torrefactie techno-
logieën beschikbaar voor productie van 
biochar. bij de productie van biochar komt 
energie in de vorm van (syn)gas, biocrude 
(olie) en warmte vrij. De grondstof voor 
biochar is biomassa.  De kostprijs voor bio-
char is nog niet bekend.  De samenstelling 
van biochar is afhankelijk van de samen-
stelling van de grondstof.
mineraal-arme biochar is gemaakt van 
mineraal-arme grondstoffen zoals snoei-
resten. Door met schone grondstoffen te 
werken is biochar vrij van toxische stoffen 
zoals zware metalen en organische micro-
verontreinigingen.

Kiemkracht is een alliantie van het 

Productschap Akkerbouw en InnovatieNetwerk 

van het Ministerie van Landbouw Natuur en 

Voedselkwaliteit met het doel grensverleggende 

innovaties voor de akkerbouw te realiseren. 

Kiemkracht is een initiatief van de sector, 

LTO en NAV, en mag namens de sector de 

innovatieagenda 2030 opstellen.

Biochar toepassing
De nederlandse landbouw produceert zeer veel bijproducten. het Platform groene grondstof-
fen schat dat er circa 18 miljoen ton aan bijproducten uit de landbouw per jaar beschikbaar 
komt. De landbouw kan dit in potentie uitvoeren door alle landbouwbijproducten om te 
zetten in biochar en deze in de bodem te verwerken. Dit levert een totale Co2 reductie van 
18 miljoen ton op. Deze 18 miljoen ton is een belangrijke bijdrage voor het realiseren van de 
Kyoto doelstelling voor Co2 reductie in nederland.  Voor de productie van 1 ton biochar is  
2-3 ton biomassa nodig op droge stof basis. eén ton biochar komt overeen met opslag van  
2 ton Co2 (variatie is 1,3-3,7 ton Co2 afhankelijk van soort biomassa). men kan ruwweg stellen 
dat voor 1 ton Co2 opslag in de bodem er 1 ton biomassa (droge stof basis) nodig is. Voor 
het opslaan van 18 miljoen  Co2 in de bodem, kan het organisch stof percentage met 1% 
verhoogd worden op circa 200,000 ha landbouwgrond.

Biochar strategie
een win-win-win-win situatie
• biochar en bio-energie worden gemaakt door biomassa rest-stromen om te zetten,
• biochar in de bouwvoor is gelijk aan ondergrondse Co2 opslag,
• biochar verhoogt de klimaat-veerkracht van bodem (kwaliteit, vruchtbaarheid en 

watervasthoudend/doorlatend vermogen)
• biochar verhoogt gewasopbrengsten

Voor meer informatie: 
www.kiemkracht.com
www.biochar-nsr.eu

torrefactie installatie bij btg enschede
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“Wij hebben in het gebied van de eems 
Dollard regio het potentieel een van de 
leidende europese energieregio’s te wor-
den”, benadrukt Pim de bruijne, fungerend 
voorzitter van de stuurgroep Interreg van 
de eDr. zwaartepunt van het project is het 
duurzame gebruik en ontwikkeling van her-
nieuwbare energiebronnen. De nederlandse 
en Duitse partners in het project willen de 
klimaatverandering trotseren met in totaal 
vier werkpakketten. Daar moeten ook on-
dernemingen nauw bij worden betrokken. 
 

In “Werkpakket 1” staat de energie ef-
ficiency en Co2-reductie in publieke en 
private gebouwen alsmede in regionale 
ondernemingen centraal. Door omvangrijke 
maatregelen moet de energie efficiency 
worden verhoogd. 
 
In “Werkpakket 2” moeten innovatieve ma-
terialen en bouwconcepten worden ontwik-
keld om “duurzaam bouwen” te forceren. 
Daarmee wordt het energiegebruik geredu-
ceerd. “er worden ook duurzaamheidscri-
teria opgesteld waar bij nieuwbouw aan 
nederlandse en Duitse kant rekening mee 
gehouden moet worden”, legt hermann 
Wessels, hoofd Interreg bij de eDr, uit. 
In “Werkpakket 3” worden de technieken 
met betrekking tot productie en gebruik 
van energie uit regeneratieve grondstof-
fen geoptimaliseerd. “De inzet van deze 
grondstoffen, die tot nu toe onbenut zijn 
gebleven voor de winning van energie of 
voor andere toepassingen, krijgt steeds 
meer prioriteit”, zegt Pim de bruijne. tot 
nu toe ontbreken geoptimaliseerde zaai- 
en oogststrategieën waarbij de specifieke 

eigenschappen van de onderzochte gewas-
sen gebruikt worden. het werkpakket van 
het nenD-project haakt hier aan, waarbij 
allereerst het potentieel van de onderzochte 
gewassen in het eDr-gebied geanalyseerd 
zal worden. 
 
In “Werkpakket 4” zullen de technologieën 
op het gebied van fotovoltaïsche en zon-
nesystemen verder worden ontwikkeld. 
Daarmee wordt voor de ondernemingen uit 
het eDr-gebied een basis gelegd die door 
deze technologische ontwikkelingen nieuwe 
economische kansen kunnen genereren. 
 
In verband met het nauwe contact van het 
project met de ondernemingen zal het kli-
maatcentrum nordwest in aurich een 
innovatief ondernemersnetwerk rondom 
energie opbouwen. Daarmee wordt een 
intensieve technologie- en kennistransfer 
mogelijk gemaakt tussen onderzoeksinstel-
lingen in het eDr-gebied en het midden- 
en kleinbedrijf (mKb). “zo is gewaarborgd 
dat de ondernemingen de passende know 
how snel en adequaat ter beschikking 
gesteld kan worden”, benadrukt hermann 
Wessels. het project wordt in dit verband 
ook ondersteund door energy Valley uit 
groningen en de Duitse “Wachstumsregion 
ems-achse”. er ontstaan ook synergie-

Wij hebben hier het potentieel 
een van de leidende Europese 
energieregio’s te worden

effecten door de link tussen dit project en 
de nieuwe opleiding “energie efficiency” 
aan de hogeschool emden/leer.  
“Door het project ontstaat een energienet-
werk dat van onschatbare waarde is voor 
onze regio. We brengen industrie, bedrij-
ven en onderzoek qua thema en branche 
met elkaar in contact. niet eerder is er op 
dit niveau een dergelijk project grensover-
schrijdend in deze omvang ontwikkeld”, 
maakt de voorzitter van de stuurgroep 
Interreg-eDr de betekenis van het pro-
ject “nenD” nog eens duidelijk. 
 
het totale investeringsvolume van het 
goedgekeurde project bedraagt ongeveer 
7,6 miljoen euro. Daarvan zijn circa 3,4 
miljoen eu-middelen, die beschikbaar 
worden gesteld uit het Interreg IV a-
programma “Deutschland-nederland”. 
bovendien wordt het project financieel 
ondersteund door de deelstaat nieder-
sachsen, het rijk en de provincies Drenthe, 
fryslân en groningen.
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Een energienetwerk van onschatbare waarde

Stuurgroep INTERREG-EDR geeft 
groen licht voor het innovatieve 
energieproject “NEND”.

De Stuurgroep INTERREG van de Eems Dollard Regio (EDR) heeft 
donderdag 4 maart tijdens zijn eerste vergadering in 2010 te 
Groningen het project “Duurzame Energie Nederland Duitsland” 
(NEND) goedgekeurd.
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Contactinformatie

Aquarius en  NS-SEP
b.l.J. van os
b.os@drenthe.nl
D. buist
d.buist@drenthe.nl

Care-North
harm jan bouwers
h.j.bouwers@fryslan.nl

Cradle to cradle Islands
hans van meerendonk en anne de Vries
info@c2cislands.org

Build with care en NEND
brigitte meiberger, 
b.meiberger@provinciegroningen.nl

Biochar
prof.dr.ir. rob van haren
rob@kiemkracht.com
Petra struik 
p.a.g.struik@provinciegroningen.nl
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Contact en Informatie

Provincie Drenthe

b.l.J. van os
+31 592 365 665
b.os@drenthe.nl

D. buist
+ 31 592 365 435
d.buist@drenthe.nl

Colofon
sCoop © is gemaakt in opdracht van het  
projectmanagementteam Interreg van de 
provincie Drenthe
april 2010

Teksten
ben van os, Deirdre buist, femke adriaens, 
harm Jan bouwers, Jelle zoetendal, gonda 
van der staaij, rob van haren, e.a.

Eindredactie 
Deirdre buist

Vormgeving & productie
Docucentrum, provincie Drenthe

Beeldmateriaal
foto’s zijn beschikbaar gesteld door de  
projectpartners.

met dank aan alle projectleiders in groningen, 
friesland en Drenthe voor hun medewerking

Deze uitgave verschijnt ook in het engels.
een pdf kunt u opvragen bij de provincie 
Drenthe.
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