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PLATTEGROND

West Terschelling    

Hee

Kaart

Baaiduinen

Midsland

Striep

Midsland Noord

Midsland aan Zee

West aan Zee

Landerum

Formerum

Lies
Hoorn

Oosterend

Kinnum

CA
B

1   Westerkerk (Torenstraat)
2   West End Theater (Raadhuisstraat)
3   Doopsgezinde Kerk (Molenstraat)
4   Atelier Carolien (Oosterbuurtstraat)
5   Fri Hûs (Burgemeester Swaanstraat)
6  Tonnenloods (Willem Barentszkade)
7   De Kraak (Burg. Reedekerstraat)
8  Zeevaartschool (Dellewal)
9  Loods Oerol (Kinnum)
10   Ieders Plak (Sportlaan 9)
11   Groene Strand
12   Duinmanege West 

A  Hotel Boschrijck 
B  Hotel Schylge 
C  Hotel Bornholm

Contactgegevens 
Voor vragen en wijzigingen tijdens Springtij zijn we bereikbaar 
per e-mail (info@springtij.nu) en via sms (06 53455536).

Website www.springtij.nu
Twitter twitter.com/springtijNL, #springtij2015
Facebook facebook.com/springtijfestival
Twoppy (app) http://m.twoppy.com/springtij2015/
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VOORWOORD

Springtij 2015 gaat over het heruitvinden  
van de toekomst. Op een eiland dat er  
over 100 jaar wellicht niet meer is, omdat  
de zeespiegel zo snel zal stijgen, tot 2, 3 en 
zelfs 4 meter.

Klimaatverandering gaat over een groot 
ongeluk, waartoe klimaatambulances, 
 klimaatbrandweer en klimaat-EHBO moeten 
worden ingezet. Tal van inleiders zullen deze 
feiten spiegelen aan de systeemfouten van 
de wereldeconomie, waar verspilling wordt 
beloond, fossiele brandstoffen worden 
gesubsidieerd, met gemeenschapsgeld 
wordt gespeculeerd, en waar het ontbreekt 
aan politieke moed om het ongeluk te erken-
nen en de noodklok te luiden. 

“This changes everything”, zo heet het boek 
van Naomi Klein. De enorme schaal van het 
ongeluk maakt dat niets meer bij het oude 
kan en zal blijven. Het systeem zelf klopt niet, 
het gaat om veel meer dan het uitfaseren van 
de CO2 uitstoot. In de woorden van Nicholas 
Stern: “Klimaatverandering is het grote falen 
van de vrije markt”.

Die vrije markt is een hersenschim, hij 
bestaat niet. De markt is het restant, het 
speeltje van grote krachten, politiek en 
 financieel. De wereldeconomie wordt niet 
gedreven door inhoud maar door macht, en 
de nieuwe toekomst zal niet anders zijn. Dan 
is bundeling van ideeën en initiatieven dus 
een vereiste.

Op Springtij komen we samen om díé ideeën 
uit te wisselen en de laatste kennis op te 
doen. Dit is DE plek en HET moment waarop 
de koplopers uit ondernemingen, weten-
schap, ZZP’ers, politiek en beleid, de hele 
samenleving afpellen en een nieuw droom-
beeld ontwerpen. Vroeger deden de socialis-

ten dat, toen Troelstra de gezapigheid 
wakker schudde. Of de vakbonden, die 
opkwamen voor de arme onderklasse. Kom 
er nu nog er es om; deze bewegingen zijn 
verschraald, de wereld roept om drastische 
nieuwe ontwerpen.

In het programma vind je de meest recente 
ontwikkelingen die de Waddenzee overste-
ken om op Springtij te worden besproken.  
Je zit in sessies met 350, 150, 100, 50 of 25 
en zelfs 10 deelnemers, al naar gelang de 
gewenste intensiteit. Je gaat de volgende 
sessie in, je fietst mee naar de locaties, je 
doolt door de duisternis, en je ontmoet ieder-
een bij de kampvuren. Je ondergaat het 
 bijzondere Waddenlicht, en je neemt in die  
75 uren meer op van de verweven onder-
werpen dan ooit elders mogelijk zou zijn.

Springtij dankt de vele inleiders, die we zien 
als de deelgevers die de deelnemers ont-
moeten. Springtij dankt de sponsoren, die dit 
jaar alweer genereuzer zijn. Springtij dankt de 
Jury van de Wubbo Ockels Brandarisprijs, de 
Ambassadeurs en de Eilander Raad voor 
hun inbreng en toewijding aan deze unieke 
belevenis, zo ver over de horizon, waar we je 
ook graag deze winter informeel treffen, als 
het stormt en het hout op het strand ligt:  
“O, Schylge myn lântse, wat hab ik dy jeaf”, 
zo zingt het volkslied.

Wouter van Dieren RAAD VAN TOEZICHT Hans van der Vlist (voormalig secretaris-generaal VROM), Tjerk Wagenaar (directeur Natuur & 
Milieu), Karel Noordzij (oud voorzitter en directeur van TLN, oud President Directeur ai NS, voormalig voorzitter directeur 
PGGM), Alexander van der Vooren (researcher bij PBL) 
ORGANISATIE Team Terschelling Piet Noordenbos (logistiek manager), Hanneke Bramer (vervoer en hotels),  
Esther  Brinkman (eten en draaiboek), Ariën Cupido (opbouw locaties en techniek), Gerry Visser (div. logistieke werk-
zaamheden en communicatie op het eiland) Team Amsterdam Wouter van Dieren (wetenschappelijk directeur),  
Marianne Berendse (algemeen directeur), Sigrid Hettinga (programmamanager), Marielle Beerling (eventmanager),  
Jannemieke van Dieren (communicatiemanager), Myrthe Egmond (projectondersteuner), Wieke de Jong (PA van  
Wouter van Dieren en projectondersteuner), Ron Dol (financiële administratie) 
NAVIGATOREN Jan Paul van Soest (Energie), Arthur ten Wolde (Resources), Kim Nackenhorst (Natuur & Wadden), 
Jolanda van der Veen (Finance en SDG’s), Annick Schmeddes (Leiderschap)
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Nothing is impossible, especially if it is inevitable.

The sea brings a man new hope, as the night is bringing dreams.

Skylge is Keltisch voor rots in zee. Als in Skilligs, Isle of Skye, Skallingen.

Wij zijn hier middenin het Unesco-werelderfgoed Waddenzee.  
Rondom het eiland liggen 1000 scheepswrakken. Hier komen  
de grote ecologische verbindingen van de hele wereld samen.

Oerol betekent Overal, als het hek van de dam is en het vee vrij kan uitwaaieren.

Springtij gaat over hoogwater, het water aan de lippen, overstroming en Deltadijken.

Bij springvloeden wordt de dijkwacht gewekt. Eilanders gaan de dijken op,  
bij nacht en ontij. De Sinterklaasstorm van 2013 overspoelde de Boschplaat.  

Met zandzakken werden de dijkjes rond de oude eendekooien gered.

“Guusjen” is de roep door het dorp als de reddingboot moet uitvaren  
en de bemanning naar de haven moet snellen.

Strandjutten is geen spel maar diepe ernst, met grote  winnaars en verliezers.  
De zee neemt, de zee geeft.

Het is springtij op de hele planeet. Iedereen moet dijkwacht zijn.

Pessimisme is een functie van het brein. De data. De feiten.  
Optimisme van de wil. De ideeën. De plannen.

Wij delen feiten, ideeën, plannen en data, wij ondersteunen en stimuleren,  
wij gaan uit van wederzijds vertrouwen en respect.  

Wij zijn dijkwacht, jutter, redder, rots in zee en Oerol tegelijk.

When a meeting, or a part thereof, is held 
under the Chatham House Rules, 

participants are free to use the information 
received, but neither the identity nor the 

affiliation of the speaker(s), nor that of any 
other participant may be revealed

CHATHAM HOUSE SPRINGTIJ RULES

De Chatham House Rules zijn ontstaan in 1927 aan het Londense Royal Institute of International Affairs,  
ook wel bekend als Chatham House.
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REINVENTING THE FUTURE

Het programma van Springtij wordt vormgegeven  
volgens wat wij de Waterscheiding of het Wantij noemen. 
Aan de ene kant van de waterscheiding komt de vloed 
van kennis en waarschuwingen binnen, aan de andere 
kant de vernieuwing. Deze stromingen zien wij in alle 
sectoren die op Springtij aanwezig zijn en bij alle thema’s 
die op Springtij behandeld worden. Het economische, 
planetaire, ecologische systeem dat tot op de kern  
wordt aangesproken om mensen, eten, energie en 
grondstoffen te geven, wat leidt tot uitputting, stress en 
“squeeze”. En aan de andere kant een overtuigende golf 
van vernieuwers, innovatie, koplopers.

Springtij is de plek waar deze stromingen in volledige 
samenhang met de drijvende sectoren van de 
maatschappij samenkomen. Je kunt geen probleem 
oplossen zonder over de rand van je eigen  denk- en 
werkwereld te kijken.

Op het Springtij Forum 2015 komen we bij elkaar om de 
toekomst opnieuw uit te vinden: Reinventing the future.

8
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   Energie
Spanningen, stress, conflicten, provocaties en 
innovaties zijn de indicatoren van de klimaat- en 
energiecrisis. Op de agenda staan het uitfaseren 
van het tijdperk van de fossiele brandstoffen,  
het terugdringen van de koolstofemissies en  
het ontwikkelen van nieuwe olie- en gastech-
nologieën. Biobrandstoffen, windenergie en 
 zonne-energie maken snelle ontwikkelingen 
door. We zien de schaliegasrevolutie en steen-
kool is weer in opkomst. De Energiewende in 
Duitsland is een opvallend succes, ondanks 
 kritische geluiden. Op Springtij 2015 staan we 
stil bij deze actualiteiten. 

  Water, materialen & hulpbronnen
We zien veelbelovende ontwikkelingen en 
 innovatie in de grondstoffensector en een keur 
aan initiatieven en kennis: circulaire economie, 
resource efficiency, cradle tot cradle,
recycling, afvalverwerking, de biobased  
economy, biomassa en biofuels.
Op Springtij 2015 besteden we veel aandacht 

kamer voor vissen, belangrijk rustpunt voor trek-
vogels op hun route na Afrika, etc. Hoe ziet de 
toekomst van de Wadden eruit? De zeespiegel 
stijgt, het wordt warmer. Gaat de Waddenzee 
verdrinken? Verdwijnen de eilanden? Komen er 
heel andere dieren?
En de Waddenzee is ook niet alleen een gebied 
met unieke natuurwaarden, ze is ook een gebied 
waar mensen leven, werken en recreëren. Een 
zeer geliefd vakantiegebied en gebied met waar-
devolle resources (aardgas, zout, vissen, etc.). Al 
deze elementen en nog veel meer hebben in de 
afgelopen decennia voor veel ruzie en onrust 
gezorgd. Er is ook veel vooruitgang geboekt.
Op Springtij willen we verkennen wat de grote 
opgaven voor het Waddengebied voor het 
komende decennium zijn. 

  Economie, handel & financiën
Het bedrijfsleven, de economie en het financiële 
systeem zoals wij dat kennen hebben de aan-
houdende economische wereldcrisis veroor-
zaakt. Er is een nieuwe kijk nodig op de manier 
waarop de wereld is georganiseerd. In het 
bedrijfsleven zien we het jarennegentig-begrip 
van aandeelhouderswaarde zijn glans verliezen. 
In de economie is een verschuiving te zien naar 

DE THEMA’S aan  Circulaire Economie (CE). Met CE wordt veel 
méér dan recycling van materialen bedoeld. De 
Ellen MacArthur Foundation, drijvende kracht ach-
ter de circulaire economie, omschrijft het als “een 
industrieel systeem dat zo is ingericht en ontwor-
pen dat het zichzelf herstelt of regenereert”. Op 
Springtij leggen we de verbanden. De uitkomsten 
van de sessies worden op 12 oktober gepresen-
teerd op het World Resources Forum in Davos. 

  Voedsel & landbouw
De duurzame voedselvoorziening is tamelijk 
 succesvol geweest. Het millenniumdoel om een 
volgende miljard mensen genoeg te eten te 
geven is gehaald. De voedseloptimisten geloven 
dat dit reden is om een gestage toename van  
de productie te verwachten, totdat in 2050 wel  
9 miljard mensen kunnen worden gevoed. Daar 
tegenover staat de mening dat dit niet realistisch 
is, gezien de gecombineerde effecten van 
 klimaatverandering, bodemverlies en grondstof-
fenschaarste.

  Natuur & Wadden
De Waddenzee is Europa’s grootste natuur-
gebied met internationale betekenis. Sinds 2009 
op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Kraam-

een realistische prijswaardering, waar externali-
teiten in kosten-batenevaluaties worden mee-
genomen. In de financiële wereld is er een sterke 
weerstand tegen verandering, maar ook een 
krachtige beweging ten gunste van andere 
instrumenten. En zonder een goede financiële 
basis maakt duurzaamheid weinig kans. 

  Leiderschap
De leiders van gisteren zijn anderen dan die van 
de duurzame toekomst. De problemen van
de wereld kunnen niet worden opgelost met de 
antwoorden van vroeger. Leiderschap voor
de toekomst gaat over moed en over verbeel-
dingskracht. Maar ook over het terugvinden
van onze verbinding met de natuur.

   Sustainable Development Goals 
Eind september komen wereldleiders naar 
New York om de nieuwe ontwikkelingsagenda 
over armoede, ongelijkheid en klimaatverande-
ring voor de komende vijftien jaar vast te stellen. 
Daarin staan zeventien doelen voor een betere 
wereld: de Sustainable Development Goals 
ofwel de SDG’s. Op Springtij 2015 bekijken we 
wat Nederland kan bijdragen aan het behalen 
van de SDG’s.
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14 15

9.00 Energieboot Jong het zeegat uit
Een grote groep jongeren vertrekt per klipper uit Harlingen voor de 
leergang Energie op zee onder zeil. Studenten, startups, onderzoe-
kers en andere gedrevenen met veel drijfvermogen.

Klipper

11.30 Ontvangst in Harlingen Ontvangst deelnemers in de veerterminal van Harlingen met koffie 
en broodjes. Uitreiking badges en programmaboekje.

Springtij gastheer Piet Noordenbos Vertrekhal Rederij 
Doeksen, Harlingen

13.00 Aan boord Vertrek Springtijboot 

13.45 Afmeren Aankomst Terschelling

14.15 Alle hens in de loods Het eiland en de wereld Wouter van Dieren Tonnenloods

Het eiland als gastheer Burgmeester Bert Wassink

Reinventing the Future Willem Vermeend 

Reinveinting our Future Peter van der Geer in gesprek met de generatie die de 
toekomst opnieuw uitvindt

Eilandsongs Hessel en Tess 

15.45 Kombuis Koffie Betonningsterrein

16.15 Verplaatsen Naar de masterclasses en de workshops

16.30 Aan dek Nederland Circulaire Hotspot
Nederland is een van de landen die internationaal voorop lopen met 
circulaire economie. Guido Braam (Circle Economy) geeft een over-
zicht. Owen Zachariasse (Delta Development) en Allard Pheifer 
 (Philips) laten zien welke innovatieve businessmodellen ze gebrui-
ken. De oude economie is op z'n retour. Arthur ten Wolde betrekt 
de deelnemers actief bij de discussie. De uitkomsten worden op  
12 oktober gepresenteerd op het World Resources Forum in Davos. 

Guido Braam (Circle Economy), Owen Zachariasse 
 (Delta Development), Allard Pheifer (Philips)

Zeevaartschool Resources 

De kracht van water, een spel tussen natuur en mens
Water is een eerste levensvoorwaarde. Maar door bevolkingsgroei 
en klimaatverandering (teveel of te weinig water) kan het ook een 
bedreiging vormen. Ecosysteemdiensten, sociale en technologi-
sche innovaties geven antwoord op de vele uitdagingen die ont-
staan. IUCN, Boskalis en Vitens nemen je mee op reis langs voor-
beelden waarin we, met de hulp van moeder natuur, de kracht van 
het water kunnen temmen. We vertrekken vanuit de Malediven, 
Bangladesh en Ethiopië. We maken een tussenlanding in de 
 Achterhoek, de Maasvlakte en de Hondsbossen. Om uiteindelijk 
op de waterproductielocatie op West-Terschelling onze geleerde 
lessen over klimaatadaptatie, waterkringlopen en natuurbehoud 
tastbaar en zichtbaar te maken.

Birgitta Kramer (Vitens), Arjan van der Weck (Boskalis), 
Gerhard Mulder (IUCN)

Ieders Plak Natuur

DONDERDAG 24 SEPTEMBER
TIJD SPREKERS LOCATIE THEMAWAT BESCHRIJVING
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Het warmste jaar en een verhit Parijs
Dit jaar wordt het warmste jaar sinds het begin van de metingen. 
Uniek? Nee, volgend jaar wordt het nog warmer. We zitten op het 
schema dat Jim Hansen (ex-NASA-klimaatbureau) in 1988 voor-
spelde. Dit jaar publiceerde hij met 15 collega-onderzoekers een 
vuistdik wetenschappelijk artikel: er is een gerede kans dat ont-
wrichtende effecten sneller optreden dan we eerder dachten. We 
zijn gewaarschuwd: Hansen is somber én hij heeft steeds gelijk. 
Onder dit gesternte vindt van 30 november tot 11 december in 
Parijs de klimaatconferentie CoP21 plaats. Wéér een deceptie, 
zoals Kopenhagen, 2009? Of kans op doorbraken?

Leo Meyer (IPCC), Pier Vellinga (Wageningen 
 Universiteit), Rob van Dorland (KNMI)

Doopsgezinde Kerk  Energie 

Natuur en grondstoffen als kapitaalgoederen
Bedrijven zijn zich in toenemende mate bewust dat niet alleen 
financieel kapitaal een schaars goed is. Ook de bronnen die  
onze planeet biedt kunnen overvraagd worden en uitgeput raken. 
Platform BEE, een samenwerkingsverband van VNO-NCW en 
IUCN zet zich ervoor in dat bedrijven zich bewust worden dat ze  
dit Natuurlijk Kapitaal duurzaam moeten aanwenden. Met de toe-
nemende bevolking en een steeds grotere koopkracht zal deze 
competentie voor bedrijven in de nabije toekomst een ‘sine qua 
non’ zijn om te handelen en te produceren. Rik Leemans publiceert 
als WUR-hoogleraar hierover. Platform BEE brengt koplopers bij 
elkaar: deze Natural Captains innoveren met producten en proces-
sen om binnen de draagkracht van de aarde te blijven.

Rik Leemans (WUR), Frank Hoekemeijer (Heijmans), 
Bram Fieten (Van Wijhe Verf BV)

West End Theater Economie, Business & 
Finance / Natuur

De leider die de vechtkunst en de neurowetenschap  
combineert  
Hoe krijg je mensen betrokken bij duurzaamheid? Hoe communi-
ceer je effectief, helder en in verbinding, ook in uitdagende situa-
ties? Hoe kun je met een strategische metablik naar je projecten 
kijken en eenvoudig zien waar de kansen en uitdagingen liggen? 
Anouk Brack leert je nieuwe, moedige methoden voor duurzaam 
leiderschap. 

Anouk Brack en Mireille Wiegman Ieders Plak Leiderschap

Geldscheppen, speculatie en crash
Geld bestaat sinds de Romeinse tijd als een zelfstandige waarde 
tussen te ruilen goederen. Geld is een afspraak van vertrouwen. 
Als dat vertrouwen verdampt zoeken we naar andere manieren  
om die waarden te borgen. Tientallen nieuwe vormen zijn in ont-
wikkeling of bestaan al eeuwen, zoals de lokale ruilmiddelen in 
Zwitserland. Klaas van Egmond legt de bron van het kwaad bij de 
geldschepping. Die is nu in handen van de banken. En daar gaat 
het steeds weer mis. Dat moet dus stoppen. Als je deze taak 
teruglegt bij de overhead dan zijn de effecten daarvan spectaculair. 

Klaas van Egmond (UU), Simon Lelieveldt  
(Financieel Erfgoed), Jort Kelder 

Westerkerk Economie, Business & 
Finance

18.00 Verplaatsen

18.15 Fietsen afhalen Betonningsterrein

DONDERDAG 24 SEPTEMBER
TIJD SPREKERS LOCATIE THEMAWAT BESCHRIJVING
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18.30 Naar de hotels Inchecken hotels en eigen accommodatie

19.30 Op pad Bussen vertrekken bij hotels

20.00 Follek! Captains dinner 
Op Terschelling staan de deuren altijd open.  
Je belt niet aan, maar je roept "Follek!" Ofwel: "hier ben ik!" 

De Groene Weide  
in Hoorn en 
 Heartbreak Hotel  
in Oosterend

22.00 Captains dessert Nagerecht in het bos

22.30 Alle hens in het bos Zauberflöte en duurzaamheid  
Al duizend jaar geleden, en vèr voordien, zocht de mens naar 
balans tussen geest en materie, individu en gemeenschap. Die 
zoektocht zette hij vast in sprookjes en legenden, in muziek  
en architectuur. Klaas van Egmond voert ons langs Doornroosje, 
Shakespeare, Wagner en Mozart, in het magische decor van het 
 Formerumer bos.

Klaas van Egmond Bostheater 
 Formerum

23.15 Op kooi Bussen terug naar hotels

DONDERDAG 24 SEPTEMBER
TIJD SPREKERS LOCATIE THEMAWAT BESCHRIJVING

De Energieboot is een vierdaags 
 programma op Terschelling waarin 
young professionals, werkzaam in 
diverse sectoren (energie, mobiliteit,  
IT, bouw), maar ook ondernemers, 
architecten, creatives en onderzoekers, 
werken aan persoonlijk leiderschap en 
samenwerken aan nieuwe oplossings-
richtingen voor de energietransitie. 

Wij geloven dat jonge mensen met hun 
nieuwe manier van denken en doen de 
energietransitie in Nederland kunnen 
versnellen. Enerzijds omdat ze met ver-
nieuwende oplossingen kunnen komen 
die de status quo uitdagen en ander-
zijds omdat ze de toekomstige beslis-
sers zijn van Nederland. Op de 
energieboot wordt gewerkt aan het 
energielandschap van de toekomst. 
Want hoe zal ons energielandschap 
eruit komen te zien? Welke kansen zijn 
er en welke barrières moeten overwon-

nen worden?  En wat is jouw rol als 
young professional in de energietransitie? 
Wij nodigen alle Springtijdeelnemers 
daarom uit om langs te komen. En wees 
er op voorbereid direct te worden aan-
gesproken voor hulp. 
De ambitie is om aan het einde van 
deze dagen te komen met concrete 
denkrichtingen en vernieuwende oplos-
singen. De energieboot wordt mede 
mogelijk gemaakt door Alliander,  
Delta Lloyd, Gasunie, Stedin, RVO,  
The Punchy Pack, Frisse Blikken en 
Bureau Well.

DE ENERGIEBOOT
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8.45 Alle hens in de loods Welkom Eva Kuit Tonnenloods

Reinventing the Economy Martin Lees (Climate Change Task Force)

Het nieuwe groene handvest Professor Johannes Witteveen en Brigitte van Baren

Startup on the beach
Acht jonge uitvinders en ondernemers presenteren hun dromen  
en plannen. 

Joost Brinkman (Accenture) en de startups: Elemental 
Water Makers, In Ovo, Spireaux, Wakati, Flexsol, 
 Beeodiversity, Finch Buildings & Turbulent.

9.45 Kombuis Koffie Betonningsterrein

10.15 Verplaatsen Naar de masterclasses en workshops 

10.30 Aan dek Natuurlijk Kapitaal Krachtig 
De economie is direct afhankelijk van het natuurlijke kapitaal.  
Het levert de grondstoffen voor veel van producten (hout, water, 
katoen, oliën, medicijnen, brandstof), en levert ‘ecosysteemdien-
sten’ als veiligheid tegen overstromingen (dijken, mangrovebos-
sen). Natuurlijk kapitaal staat daarmee aan de basis van een leef-
bare planeet. De laatste jaren groeit de aandacht voor dit natuurlijk 
kapitaal; tegelijkertijd staat biodiversiteit, de voorraad aan natuurlijk 
kapitaal en ecosysteemdiensten, steeds sterker onder druk. De 
Helpdesk Natuurlijk Kapitaal helpt bedrijven met het realiseren van 
duurzaam gebruik van dit kapitaal. De helpdesk is een initiatief van 
Platform BEE, een samenwerking tussen VNO-NCW en IUCN-NL, 
en wordt bemand door CREM, Nijenrode en Arcadis.

Bianca Nijhof (Arcadis), Natasja Hulst (CREM),  
Tineke Lambooy (Nyenrode)

De Kraak Economie, Business & 
Finance / Natuur

Hart voor de aarde, vanuit zen, soefisme en  
franciscaanse waarden
Paus Franciscus heeft zich in het voetspoor van St. Franciscus van 
Assisi ontfermd over de natuur, de planeet, de duurzaamheid, met 
een encycliek die leest als een bericht van de Club van Rome. Dit 
is het andere Rome. Prof. Johannes Witteveen en Brigitte van 
Baren verdiepen zich in Franciscus, zen en de Soefi Beweging.

Brigitte van Baren (Innersense),  
Prof. Johannes Witteveen

Doopsgezinde kerk Leiderschap

De Wadden – Verduurzaming van kust en eilanden
Het Waddengebied is een zeldzaam natuurgebied, werelderfgoed 
van internationale betekenis, waar mensen leven en werken. We 
 kijken welke kansen er zijn om de economie te verduurzamen, 
recreatie & toerisme een (kwaliteits)impuls te geven en hoe het 
wereld erfgoed op een verantwoorde manier kan worden ontwik-
keld. De uitkomsten van alle waddensessies komen samen op 
zaterdag. Dan kijken we hoe de uitdagingen kunnen worden ver-
taald naar investeringen in de regio.

Andrée van Es (UNESCO), Hans Hillebrand  
(InnovatieNetwerk), Jouke van Dijk (Waddenacademie)

Atelier Carolien Wadden
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Circulaire Economie Beleid
Duizenden jaren werden grondstoffen zuinig gebruikt, weer  
ingezameld en hergebruikt. Tot de wegwerpmaatschappij eraan 
kwam. Die gaat nu op de schop. Slim overheidsbeleid is nodig om 
circulair ondernemen van niche tot mainstream op te schalen.  
Maurits  Hekking en Arthur ten Wolde, namens De Groene Zaak,  
MVO Nederland en de Circle Economy, leggen het Pakket  
Circulaire Economie van de EU op tafel, samen met D66 Kamerlid  
Stientje van Veldhoven die zich inzet voor de North Sea Resource 
Round about. De uitkomsten worden gepresenteerd op het World 
Resource Forum op 12 oktober in Davos.

Arthur ten Wolde (De Groene Zaak),  
Stientje van Veldhoven (D66), John Vernooij (Omrin), 
Freek van Eyk (Acceleration)

Zeevaartschool Resources

De urgentie van de energietransitie
De razendsnel dalende kosten van zonne-energie. De zorgen om 
het klimaat van morgen. De gezondheidseffecten van kolenstook. 
De wens baas over de energievoorziening te zijn. De nieuwe spe-
lers met briljante concepten. De slimme technologie die vraag en 
aanbod van hernieuwbare energie regelt. 
De alsmaar uitdijende grootschalige, centralistische energiemarkt 
loopt op z’n eind. Niet omdat gas, olie en kolen snel op raken, 
maar omdat het carbon budget beperkt is én omdat de bot-
tom-up, decentrale, gedemocratiseerde energievoorziening het 
overneemt. Massale vervroegde afschrijving van de oude infra-
structuur is het gevolg, de Duitse Energiewende markeert de 
 nieuwe werkelijkheid. Het succes ervan is evident, door Thomas 
Friedman in The New York Times het grote voorbeeld voor de 
duurzame toekomst genoemd, ook sociaal-economisch.
Maar de misverstanden zijn legio, en de oude economie probeert 
het succes te kleineren. 

Met o.a. Mark Dierikx (Economische Zaken),  
Gert Jan Lankhorst (Gasterra), Ingrid Thijssen (Alliander), 
Pieter Boot (PBL), Joris Thijssen (Greenpeace)

Westerkerk  Energie

De financiële sector: vergroten van maatschappelijke impact  
Verantwoord en groen bankieren vereist een ommezwaai van 
 historische proporties. Of de financiële sector in staat is om deze 
tournure te maken wordt door menigeen betwijfeld. Bankier was 
ooit een erebaan. Daar kwam de klad in. Toch blijkt men daar niet 
stil te zitten, er is debat, bezinning en vernieuwing. De sprekers 
gaan openhartig openhartig in op de vraagstukken en uitdagingen 
waar de sector voor staat.

Arnoud Cohen Stuart (ING), Daan Dijk (Rabobank), 
 Saskia van den Dool (PGGM)

West End Theater Economie, Business & 
Finance

10.30  
10.45

Sustainable Development Goals – de eerste stappen 
Eind september lanceren de UN de Sustainable Development Goals 
(SDG’s). Worldconnectors, DSM, Buitenlandse Zaken en True Price 
zetten zich in voor een Nationaal Actie Plan (NAP) voor het realiseren 
van de SDG’s in Nederland. Deze sessie is de aftrap van het SDG 
programma dat tijdens Springtij gevolgd kan worden. Na de aftrap 
gaan de deelnemers aan de slag in twee verdiepingssessies over 
Sustainable Development Goals: het Nationaal Actie Plan en Human 
Cities, projecten over een andere organisatie van de megapolis.

Herman Mulder (WorldConnectors),  
Adrian De Groot Ruiz (True Price)

Ieders Plak SDG’s
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10.45  
12.30

Sustainable Development Goals – Human Cities I 
“Human” waren steden al eeuwenlang, de oude stad bestaat sinds 
duizend jaar en dat kun je duurzaam noemen. De megapolis die nu 
uit z’n voegen groeit is een gevaar voor de duurzame toekomst. 
Behalve als grote belangen elkaar vinden en we de stad willen 
heruitvinden. Alliander, Akzo Nobel en Eneco vertellen hoe zij dat 
voor zich zien. 

Remko Rolvink (Spatial Strategies), Marius Stehouwer 
(Liftcities)

Ieders Plak SDG’s

10.45  
12.30

Sustainable Development Goals – Nationaal Actie Plan I
Worldconnectors, DSM, Buitenlandse Zaken en True Price zetten 
zich in voor een Nationaal Actie Plan (NAP) voor het realiseren van 
de SDG’s in Nederland. Het creëren van partnerships is hierbij van 
groot belang. In deze sessie gaan we bespreken wat Nederland 
kan bijdragen aan de SDGs. De bijdragen worden meegenomen in 
het visiedocument van de SDG Charter Coalition dat op 2 oktober 
2015 wordt gepresenteerd aan minister Ploumen.

Herman Mulder Ieders Plak SDG’s

12.00 Verplaatsen

12.15 Kombuis Lunch Betonningsterrein

12.30 Kombuis extra Meet the global green leaders
Lunch met Martin Lees (Climate Change Task Force)  
en Anders Wijkman (Club of Rome)

Martin Lees (Climate Change Task Force),  
Anders Wijkman (Club of Rome)

Betonningsterrein

13.30 Verplaatsen Naar de masterclasses en workshops 

13.45 Aan dek De Wadden – Verduurzaming van het intergetijdengebied 
Het intergetijdengebied loopt onder water bij hoogtij en ligt droog 
bij laagtij. Boven water duizenden vogels, onder water veel leven 
dat je niet ziet. Het is een ecosysteem van internationale betekenis 
met een rijkdom aan plant- en diersoorten. Het gebied is verwaar-
loosd, en de vraag is hoe te te herstellen. De Eemsmonding en de 
Dollard zijn troebel, de natuur is daar de verliezer. Duurzame visserij 
is een eis, maar weinig vissers weten hoe dat moet. Dit grootste 
natuurpark van Noordwest Europa ligt vóór Springtij. De uitkom-
sten van alle waddensessies komen samen op zaterdag. Dan kij-
ken we hoe de uitdagingen kunnen worden vertaald naar investe-
ringen in de regio.

Tjisse van der Heide (Radboud Universiteit),  
Han Lindeboom (WUR), Henk Smit, Pier Vellinga (WUR)

Atelier Carolien Wadden

Van Zeeland via de Rabo en de SER naar de Aarde 
Herman en Herma Wijffels over de ‘Werdegang’ van hun leven  
naar de quest voor duurzaamheid.

Herman en Herma Wijffels West End theater Leiderschap
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Lokale Circulaire Economie
Circulaire economie is niet alleen iets voor ketens, landen of secto-
ren. De economie wordt circulair op elke schaal, en het meest tast-
baar is dat lokaal. Dominique Hermans laat zien hoe Alliander werkt 
aan de circulaire economie op lokaal niveau. Klaske Kruk (Circle 
Economy) geeft een overzicht van koplopers op het gebied van 
 circulaire steden. Ellen Hoog Antink (RVO) betrekt de deelnemers 
actief bij deze werksessie. De uitkomsten worden op 12 oktober 
gepresenteerd op het World Resources Forum in Davos. 

Dominique Hermans (Alliander), Ellen Hoog Antink (RVO), 
Klaske Kruk (Circle Economy)

Zeevaartschool Resources

WarmteWende – opties, belangen, beleid en de toekomst 
Warmte is de grootste energievrager, toch krijgt het onderwerp 
weinig aandacht. Bij uitstek vergt het produceren van ‘nieuwe 
warmte’, zoals restwarmte en groene warmte, een grote mate van 
samenwerking en doorbraak van gangbare praktijken. Aan de hand 
van de casus van Havenbedrijf Rotterdam en de provincie Zuid 
Holland bespreken we hoe de rollen van de overheid en industrie 
veranderen en hoe zij belang krijgen bij de WarmteWende.

Marc van der Steen (Rebelgroep), Maya van der 
 Steenhoven (Provincie Zuid Holland), Nico van Dooren 
(Havenbedrijf Rotterdam), Mark Dierikx (EZ) e.a.

Loods Oerol  Energie

Sustainable Development Goals – Human Cities II   
De schaal en urgentie van de urbanisatie dwingen ons om na te 
denken over de gewenste samenhang tussen energie, gezondheid, 
geld, voedsel, ruimte, water, natuur in de stad. En vooral over de 
vraag hoe we steden kunnen ontwikkelen die gezonde, veilige en 
duurzame habitats vormen voor miljarden mensen. 
We gebruiken in deze sessie de ‘design thinking’ methode. 

Remko Rolvink (Spatial Strategies), Marius Stehouwer 
(Liftcities)

Ieders Plak SDG’s

Sustainable Development Goals – Innovative Finance
Voor het financieren van de Sustainable Development Goals  
zullen nieuwe vormen en samenwerking nodig zijn. Hoe maken  
we projecten die bijdragen aan de SDGs ‘bankable’? En welke 
financiële oplossingen zijn het meest schaalbaar? De uitkomsten 
van deze sessie worden meegenomen in de visie van de SDG 
Charter Coalition die op 2 oktober wordt gepresenteerd. 

Robert Bierens (FMO) Ieders Plak SDG’s

De hongerige stad in een veranderend klimaat 
Het zijn vaak separate discussies: ‘Hoe voeden we de stad?’ en: 
‘Hoe komen we tot een stevig klimaatbeleid?’. Deze workshop is 
een spannende poging die discussies aan elkaar te koppelen. We 
moeten rekening houden met de klimaaturgentie (en bodems en 
biodiversiteit) om de stad te voeden.

Sjef Staps (Louis Bolk Instituut), Herman Docters van 
Leeuwen (SMK), Maxine Tillij (Fairfood)

Doopsgezinde Kerk Voedsel & Landbouw
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One Planet Thinking 
Op dit moment belasten wij de aarde meer dan haar herstellend 
vermogen aan kan. Vier van de negen planetaire grenzen zijn 
inmiddels overschreden, waaronder klimaatverandering, 
biodiversiteitsverlies en landgebruik. One Planet Thinking richt zich 
primair op bedrijven die hun activiteiten willen meten om binnen 
deze negen grenzen te blijven en stelt hierbij de centrale vraag of 
we genoeg doen om binnen de grenzen van één planeet te blijven? 
Naar Mars is geen optie.

Monique Grooten (WNF), Gerben Meijer (Eneco),  
Robert Jan Kuijpers

De Kraak Natuur

15.15 Verplaatsen

15.30 Kombuis Koffie op ’t Groene Strand Groene Strand

15.45 Verplaatsen Naar excursie, startup on the beach of workshop

Aan dek Startup on the Beach  
Acht uitvinders en jonge ondernemers presenteren hun dromen en 
plannen. Ze vragen hulp van de Springtijdeelnemers om hun 
grootste uitdagingen op te lossen en samen te werken aan 
concrete oplossingen. 
Ronde 1 is om 16.15 uur, ronde 2 is om 17.15 uur. 

Arne Pauwels (Wakati), Corjan van den Berg (Spireaux), 
Cyrille Janssens (Beeodiversity), Geert Slachmuylders 
(Turbulent), Jurrian Knijtijzer (Finch Buildings), Lennert 
van den Berg (Flexosol), Sid Vollebregt (Elemental Water 
Makers), Wouter Bruins (In Ovo)

Groene Strand

Excursie Bezoek aan de bijen 
Op Terschelling kunnen bijenvolken relatief ongestoord floreren.  
In de nazomer bloeit de lamsoor in de uitgestrekte vlakten van de 
Boschplaat en de Noordsvaarder. Met de imkers luisteren we naar 
het verhaal over dit wonder van de natuur, een volk van duizenden 
dat zich gedraagt als één organisme. En we “kijken in de volken”, 
een fascinerende ervaring.

Sonne Copijn (Bijen en Bedrijf), Oene de Jong (imker), 
Ted van den Bergh (Triodos Foundation) en  
Klaas Mellema (imker). 

Workshop Leiderschap met paarden
Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van leiding geven. Aan
jezelf, je omgeving en uiteindelijk aan het hele systeem. Ervaar de
impact van jouw overtuigingen op de effectiviteit van je gedrag en
op je omgeving en de resultaten die je bereikt in een workshop
waarin gewerkt wordt met paarden.

Sandra Geisler Manege en  
dierenopvang-
centrum Horp

Leiderschap

Sessie De Wadden – Verduurzaming havens en energievoorziening
De scheepvaart op de Waddenzee kan veertien havens aandoen, 
en die willen het label UNESCO op de steiger. De eilanden willen 
hun eigen energievoorziening in 2020 voorelkaar hebben (zoals tot 
de jaren ’50, toen elk eiland een eigen kolencentrale had). Klimaat-
vriendelijke havens en duurzame energieeilanden, dat bereik je niet 
zomaar. Maar sommigen zijn er al dichtbij. De uitkomsten van alle 
waddensessies komen samen op zaterdag. Dan kijken we hoe de 
uitdagingen kunnen worden vertaald naar investeringen in de regio.

Martin Bosch (Waddenzeehavens), Brendan de Graaf 
(Texelenergie)

Atelier Carolien
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Sessie Het vacuüm tussen de Klimaatzaak en het Energieakkoord
Er ligt een diepe kloof tussen de uitspraak van de rechter over 25% 
minder CO2 in 2020 en de afspraken over 14% duurzame energie 
in het Energieakkoord. Een ‘wicked problem’ dat Jolein Baiden-
mann en Marieke van de Wal samen met de vernieuwers, criticas-
ters, progressieve optimisten en experts van Springtij willen aan-
pakken.

Jolein Baidenmann en Marieke de Wal Zeevaartschool

18.00 Verplaatsen Naar de hotels

19.30 Op pad Bussen vertrekken bij hotels naar Oosterend

20.15 Follek! Vis eten met je handen Camping Duinkant 
Oosterend

22.00 Verplaatsen Naar de hotels of Dark Sky Walk

22.00 Dark Sky Walk 
Het oosten van het eiland is een Dark Sky Park. Het kan er werke-
lijk stikdonker zijn. Voor 60 Springtijgangers is er een wandeling 
over de Boschplaat, met geheimzinnige woorden in het duister van 
Tijn Touber en Li An Phoa. De anderen kunnen een late stop 
maken bij Hessel of in de bars van Skylge, Boschwijk en Bornholm.

Boschplaat

23.00 Op Kooi Bussen terug naar hotels 
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8.45 Alle hens in een duinpan Welkom Hans van der Vlist Duinmanege West

De winst van een duurzame economie Hans de Boer

De wereldenergiesituatie Jeroen van der Veer

Bedrijven van de toekomst Leen Zevenbergen

10.15 Kombuis Koffie in het duin Duinmanege West

10.45 Verplaatsen Naar de masterclasses en de workshops

11.00 Aan dek Circulair Meten en Weten 
Er wordt veel gesproken over circulaire economie, maar wat is het 
nu eigenlijk precies? Er wordt gewerkt aan indicatoren voor circula-
riteit op micro- en macroniveau. Martin van Es (Pacombi) legt uit 
wat het product 'footprinting' van het Life Cycle Analysis Centre 
inhoudt. Joan Prummel (RVO) koppelt terug wat er uit een aantal 
bijeenkomsten op het eiland is gekomen met betrekking tot nieuwe 
meetinstrumenten voor de circulaire economie. De uitkomsten van 
deze sessie worden op 12 oktober gepresenteerd op het World 
Resources Forum in Davos. 

Martin van Es (Pacombi group), Michel Schuurman  
(MVO Nederland), Joan Prummel (RVO)

Zeevaartschool Resources

Wijsgeer in de wildernis  
Willem Barentsz probeerde vanuit Terschelling (zijn geboorteland) 
de route onder de Noordpool te bezeilen. Anno 2015 ligt die zee-
weg maandenlang open, en dus varen nu de smerigste transport-
vervuilers langs deze ooit zo witte kusten. De zeven grootste 
 oceaanreuzen spuwen meer roet uit dan alle auto’s in de wereld. 
De witte sneeuw wordt zwart, met drastische gevolgen voor het 
klimaat. Zware stookolie is goedkoop, de kosten ervan zijn voor de 
planeet. Een inspirerende sessie met twee wereldwijzen over de 
toekomst van de samenleving, energie, natuur en de mensheid. 

Bernice Notenboom, Johan van de Gronden (WNF) Westerkerk Natuur

Groen leiderschap in een warme wereld 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is nu wel wat anders 
dan wat in de jaren van de 'Stakeholders Value' in zwang was.  
En ondernemen voor een duurzame aarde gaat weer verder  
dan MVO. Bij AVANS Hogeschool werkt het Expertise Centrum 
Sustainable Business aan het ontwikkelen van het bewustzijn van 
de leiders die de aarde nodig heeft. 

Tonnie van der Zouwen (Avans Hogeschool) en  
Marieke de Wal (Erasmus Universiteit)

De Kraak Leiderschap

Sustainable Development Goals – Innovative Finance for 
Human Cities 
Na de SDG werkbijeenkomsten van de laatste dagen brengen  
we de conclusies samen. Over financiering en samenwerking.  
En de moed om ermee door te gaan. 

Adrian de Groot Ruiz (True Price), Remco Rolvink  
(Spatial Strategies), Marius Stehouwer (Human Cities 
Coalition)

Ieders Plak SDG’s
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Traagheid, kracht en versnelling: wie stuurt  
de energietransitie? 
Waar verandering is, is verzet. Waar actie is, reactie. De noodzaak 
van de energietransitie is evident, maar gaat het allemaal wel snel 
genoeg? De klimaatverandering bonst op de deur, maar de rechter 
moet de staat tot spoed manen. Er wordt hard gewerkt aan meer 
duurzame energie, maar het verzet neemt ook toe, en het aandeel 
kolen groeit. Is het ieder voor zich en 4 graden voor ons allen, of 
kan er misschien toch gestuurd worden? Dat is de kernvraag.
In een dichte setting van een ronde tafel met denkers en doeners 
uit wetenschap, industrie, overheid en NGO’s nemen we de moge-
lijkheden en de barrières door.

Gert Jan Lankhorst (GasTerrra), Hans Coenen (Gasunie), 
André Jurjus (Netbeheer Nederland), Jo Peters (Nogepa)

Doopsgezinde kerk  Energie

De Wadden: De uitdaging voorbij; de investeringen volgen
Het Waddenfonds beoogt met gerichte investeringen de kwaliteit 
van het waddengebied te versterken. De keuzes zijn moeilijk. Hier 
op het eiland, met het zicht op eb en vloed, wemelt het van de 
waddenplannen, en de vraag is welke gestimuleerd moeten wor-
den. Grootse natuur, die moeten we kunnen redden.

Hans van der Vlist Fri Hûs Natuur & Wadden

SDG’s en het (niet kunnen) voeden van 9 miljard mensen
De Millennium Development Goal (MDG) voor honger – halveren in 
2015 – is niet gehaald. Een kleine één miljard mensen lijdt nog 
steeds chronisch honger en is daardoor in meer of mindere mate 
geestelijk en lichamelijk gehandicapt. Dit is niet alleen moreel 
onaanvaardbaar, maar ook een gevaar voor vrede en veiligheid in 
de wereld. De Sustainable Development Goal 2 (SDG 2), vraagt de 
wereld om er voor te zorgen dat in 2030; er geen honger meer is, 
dat er genoeg en gezond voedsel voor iedereen is en dat dat 
voedsel op duurzame wijze geproduceerd wordt. Gezien het huidi-
ge hongerprobleem lijkt dit een onmogelijke  opgave. Toch is er 
hoop, want het is nu al technisch mogelijk om wel 20 miljard men-
sen adequaat te voeden. Maar aan de randvoorwaarden om dat te 
bereiken wordt bij lange na niet voldaan.

Hans Eenhoorn (voormalig Senior-Vice President Food 
bij Unilever)

Ieders Plak SDG’s

Sustainable Development Goals – Nationale Agenda II
Voor het welslagen van de Sustainable Development Goals is  
het belangrijk dat ook het bedrijfsleven en maatschappelijke 
 organisaties een actieve rol spelen op strategisch, operationeel  
en financieel vlak. 
Deze sessie gaat in op de vraag hoe en wat jouw organisatie kan 
bijdragen aan de realisatie van de SDG’s.

Herman Mulder (Worldconnectors, True Price, NCP) 
Adrian de Groot Ruiz (True Price)

Ieders Plak SDG’s

Ultieme transparantie van bedrijven
Bedrijven hebben een enorme impact op de samenleving, zowel 
milieu- als op sociaal/economisch gebied. Vodafone laat zien hoe 
zij dit hebben gemonitord. Arcadis vult aan metervaringen op 
gebied van biodiversiteit. KPMG komt met een trend update.

Martin de Jong (Vodafone), Bianca Nijhof (Arcadis),  
Frits Klaver (KPMG)

West End Theater Economie, Business & 
Finance
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12.30 Verplaatsen

12.45 Follek! Lunch Betonningsterrein

14.15 Verplaatsen Naar de masterclasses en de workshops

14.30 Na 2020, dromen van de toekomst, Utopia en Distopia
De geschiedenis kent beroemde voorbeelden van utopische 
geschriften. Droombeelden van de mooie toekomst. Het Paradijs 
op Aarde. God in Frankrijk. De goudpot onder de regenboog.
Maar utopieën kunnen ook de hel op aarde brengen. Hans 
 Achterhuis schreef een indringend boek over de Markt als Utopie, 
een ideologisch construct. Naomi Oreskes publiceerde, ná naar 
beroemde Merchants of Doubt de distopie The Collapse of 
 Western Civilisation, een terugblik vanuit het jaar 2393. 
Mensen kunnen niet zonder hoop op een betere toekomst, en dus 
nodigen we diverse sprekers én Young Professionals van het Ener-
gieschip uit om indien nodig hun nachtmerries, maar vooral hun 
dromen met ons te delen.

Willem Vermeend, Wout de Groot (Gasunie),  
Berend Scheffers (EBN), jongeren van de jongerenboot

Doopsgezinde kerk  Energie

Gezond verstand: waardengedreven financiering 
Het krampachtig vasthouden aan traditionele financiële modellen 
leidt tot het gelovengeloof in een schijnzekerheid, in een wereld die 
zich beweegt in rechte lijnen, en over gebaande paden...  
Maar zo zit de wereld niet in elkaar. Bedrijven zullen zich moeten 
aanpassen, onder meer door anders te kijken naar financiering. 
Daarnaast zien we burgerinitiatieven op het gebied van onderlinge 
financiering, garantstelling en crowdfunding. Ze ontwikkelen zich 
sneller dan het bestaande financieringssysteem kan veranderen. 
Bart Budding (Rebel Group) en Richard ter Steege (Interface) illus-
teren met voorbeelden de mogelijkheden van maatschappelijke 
innovatie en een door andersoortige waardenwarden gedreven 
financiële bedrijfsvoering. 

Bart Budding (Rebel Group), Richard ter Steege  
(Interface), Ruud Nijs (The Rock Group)

West End Theater Economie, Business & 
Finance

Reinventing World Resources – afsluitende sessie  
Ciruculaire Economie  
In Sweden Club of Rome Co-president Anders Wijkman and 
collegues have researched the effects of resource efficiency on the 
overall performance of the economy. Which are stunningly positive. 
Ab van der Touw, CEO-Siemens Netherlands, is chairing the Green 
Deal Board which is to design a climate positive energy + resources 
economy in the Netherlands. The Secretary General of the World 
Resources Forum in Davos, Bas de Leeuw, will take our island’s 
recommendations to its assembly in October.

Anders Wijkman (Club van Rome) Ab van der Touw 
(CEO Siemens Netherlands), Bas de Leeuw (WRC)

Zeevaartschool Resources

Hoe krijg je 173.000 mensen mee? 
Unilever geeft met Paul Polman en het Sustainable Living Plan een 
voorbeeld van duurzaam leiderschap. Maar Unilever bestaat uit meer 
dan alleen Polman. Hoe je de 173.000 medewerkers mee in duur-
zame richting neemt vertelt Anniek Mauser van Unilever. 'Employee 
engagement' gaat over gedragsverandering op de werkvloer.  

Anniek Mauser (Unilever), Egon de Bruin (Treemagotchi) De Kraak Leiderschap

ZATERDAG 26 SEPTEMBER
TIJD SPREKERS LOCATIE THEMAWAT BESCHRIJVING
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Kennismaken met zen meditatie 
Mediteren heeft een paradoxale intentie: proberen niet te denken om 
te zien waar je aan denkt zodat je kunt kiezen wat je wilt denken. 
Mediteren is zitten zonder doel; dat is uitzonderlijk terwijl we toch 
weten dat alles van waarde doelloos is. Mediteren is niet zonder 
 risico, je wordt er gelukkig van. Wie gelukkig is heeft niets nodig.

Bram van de Klundert Fri Hûs Leiderschap

Leiderschap met paarden
Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van leiding geven. Aan
jezelf, je omgeving en uiteindelijk aan het hele systeem. Ervaar de
impact van jouw overtuigingen op de effectiviteit van je gedrag en
op je omgeving en de resultaten die je bereikt in een workshop
waarin gewerkt wordt met paarden.

Sandra Geisler Manege en  
dierenopvang-
centrum Horp

Leiderschap

Sustainable Development Goals – blik op de toekomst 
Alle inzichten en uitkomsten uit Innovative finance, de Nationale 
Agenda en Human Cities worden gedeeld en samengebracht. En 
vertaald naar een visiedocument van de SDG Charter Coalition die 
op 2 oktober wordt gepresenteerd.

Herman Mulder, Adrian de Groot Ruiz Ieders Plak SDG’s

16.00 Verplaatsen

16.15 Kombuis koffie Betonningsterrein

16.45 Verplaatsen naar de plenaire sessie

17.00 Alle hens onder de zon Uitkomsten van Sustainable Development Goals Herman Mulder, Adrian de Groot Ruiz Betonningsterrein

Samen naar een Duurzame Dynamische Delta Maarten Camps  (Economische Zaken)

Wankele wereld Optreden Jan Terlouw en het Orion Ensemble

Uitreiking Wubbo Ockels Brandaris Prijs   
Wubbo Ockels ontving op het Springtij Forum 2013 de Brandaris 
Prijs voor moed, volharding en verbeeldingskracht. In zijn schitte-
rende dankwoord verbond hij zijn strijd tegen zijn ziekte aan de 
strijd voor de overleving van de aarde. Op 18 mei 2014 overleed 
Wubbo. Als eerbetoon heeft Springtij in overleg met de familie de 
Brandaris Prijs omgedoopt tot de Wubbo Ockels Brandaris Prijs. 
Joos Ockels reikt jaarlijks op het Springtij Forum deze prijs uit aan 
een persoon die een 'baken' is in de reis naar een duurzame toe-
komst. Het beeldje is ontworpen en gemaakt door Hessel. 

18.15 Verplaatsen

18.30 Follek! Duurzaam dineren in de Loods

21.00 Verplaatsen Vertrekkers gaan naar de haven 

21.30 Afvaart Overtocht naar Harlingen met de Springtijboot 

22.00 Op pad Feest op het eiland

22.15 Aankomst Springtij boot in Harlingen

ZATERDAG 26 SEPTEMBER
TIJD SPREKERS LOCATIE THEMAWAT BESCHRIJVING
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ZONDAG 27 SEPTEMBER
Voor de liefhebbers is er deze zondag een aantal excursies.  
Hiervoor verzamelen we 9.30 uur op het Groene Strand. De excursies duren tot 12.00 uur.
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Met dank aan:  Race Coalition, Gemeente Terschelling, Gemeente Harlingen,  

Rijkswaterstaat, Ministerie van Economische Zaken, Rederij Doeksen, VBDO, Hogeschool 
van Amsterdam, Bureau Heldergroen, Stortemelk BV, Bureau Giftkikker en verder alle kleine 

sponsoren en  partners die hun bijdrage aan Springtij in de vorm van  kennis,  faciliteiten, 
 producten, inspanning of korting hebben geleverd.

(Terschelling)

SPONSOREN
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Sustaining value from Dutch oil & gas

www.ebn.nl

onderzoekt
Op het pad naar verduurzaming onderzoeken we hoe we
efficiënter en duurzamer met ons gas om kunnen gaan. 
Onderzoek voor toekomstige generaties.  Altijd nieuwsgierig, 
immer leergierig. GasTerra.

www.gasterra.nl/doet

Is het geen mooie gedachte als wij in de toe
komst allemaal beschikken over duurzame 
energie. Energie die je in je eigen omgeving 
opwekt, gebruikt, verkoopt of deelt met  
anderen. We hebben maar één aarde en die 
mogen we niet méér belasten dan strikt 
noodzakelijk. Bovendien, zelf duurzame  
energie opwekken maakt onafhankelijk en  
kan op termijn veel geld besparen. Daarom 
zoekt Eneco samen met u naar energie
oplossingen waarbij u zelf controle houdt 
over uw energievoorziening en kosten.

100% duurzame  
energie voor iedereen  

Eneco AdvA6 Duurzaam liggend.indd   1 15-09-15   17:26

gas maken

Van wind Soms biedt de wind meer stroom 
dan we op dat moment nodig 
hebben. We kunnen die kostbare 
energie op een slimme manier 
(elektrolyse) omzetten in duurzaam 
gas. Zo kunnen we het bijmengen 
in ons aardgas systeem en slaan 
we het op voor later gebruik. 
Door onze gasinfrastructuur ook 
als opslag medium in te zetten 
kunnen we het rendement van 
duurzame energie vergroten. 
Power-to-gas wordt dit genoemd, 
en we onderzoeken hoe dit realiteit 
kan worden. Zodat zon en wind 
de ruimte krijgen om te groeien, 
terwijl onze energievoorziening 
ondertussen stabiel en 
betrouwbaar blijft. 

www.gasunie.nl
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Het Waddenfonds subsidieert (extra) investeringen in 
het Waddengebied. We beogen bescherming en de ont

wikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en als 
uniek open landschap en  stimuleren tegelijkertijd een 

verduurzaming van de economie en de ontwikkeling van 
nieuwe duurzame economische activiteiten. 

De verantwoordelijkheid voor het Waddenfonds is per 
1 januari 2012 overgedragen van de rijksoverheid aan 
de Waddenprovincies. De Waddenprovincies hebben 
voor de uitvoering van deze taak de gemeenschappe

lijke regeling Waddenfonds opgericht. 

Het Waddenfonds werkt constant aan ver betering  
van haar instrumenten, ontwikkelt monitorings

instrumenten en stimuleert de  discussie over uitda
gende perspectieven en  effectieve investeringen.

Voor het vierde jaar op rij heb-
ben wij Rose Hip weten te strik-
ken als huisband van Springtij. 
Dit jaar zullen ze met een zan-
ger, basbanjo, twee gitaren, 
accordeon, cello en drums her 
en der opduiken om het pro-
gramma muzikaal te omlijsten. 
De band staat altijd open voor 
interactie met Springtij gasten 
en jamde in eerdere jaren o.a. 
met Wubbo Ockels, Wouter 
van Dieren en Marten Scheffer. 
Ook schreven zij songs speci-
aal voor Springtij o.a. over de 
‘plastic soup’ in de oceanen.
www.rosehip.nl 

NEW: STARTUP ON THE BEACH

ROSE HIP

Uit bijna 50 aanmeldingen  
zijn de acht meest innovatieve 
startups op het gebied van 
duurzaamheid uit Nederland & 
België geselecteerd om naar 
het Springtij Forum te komen. 
Deze acht startups zullen zich 
op de vrijdagochtend kort 

voorstellen. Waarna u in de 
middag de unieke kans krijgt 
om samen met deze jonge 
innovators (<35) te werken  
aan oplossingen voor concrete 
challenges welke spelen bin-
nen deze startups.
Per startup zullen er twee chal-

lenges worden behandeld in 
twee aparte rondes. Per ronde 
zijn er maximaal 20 plekken. 
Tevens wordt elke startup bij-
gestaan door een bekende 
ambassadeur uit de duur-
zaamheids wereld. 

Programma
wijzigingen?  

Kijk op  
m.twoppy.com/
Springtij2015



LIGHTHOUSE FOR THE GREEN VOYAGE

colofon Stichting Springtij Festival Terschelling, Utrecht redactie en coördinatie JM Duurzame Communicate Haarlem   

vormgeving Martin Raven, Haarlem drukwerk Nederlof, Cruquius Amsterdam, september 2015


