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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 Ons Huis (Torenstraat)
10 Stayokay (’t Land)
11 Groene Strand
12  ’t Wadhuus (Zeevaart-

schoolstraat)
13 De Gèskieker (Kinnum)
14 Manege Horp (Horp)
15  Ligplaats De Tromp 

(Willem Barentszkade, 
2e steiger)

A  Hotel Boschrijck 
B  Hotel Schylge 
C  Hotel Bornholm
D  Haantjes Vakantiepark
E   Vakantiepark Tjermelân

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, #springtij2016
Facebook facebook.com/springtijfestival
Twoppy (app) http://m.twoppy.com/springtij2016/
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VOORWOORD  
THE DAWNING
Exploring and transforming is het motto  
van Springtij 2016. Ofwel, we onderzoeken, 
ontdekken en stimuleren de verandering, Het 
maatschappelijke stelstel van de moderniteit, 
dat startte met James Watt en eindigt met 
Bill Gates, gaat op de schop. Twee en een 
halve eeuw steenkool, staal en olie hebben 
de moderne wereld gemaakt, die je kunt zien 
als één grote machine. Er is geen enkel 
hoekje in deze wereldeconomie dat niet werd 
geraakt door deze dampende motoriek.

De keerzijdes heten de “externe effecten”. 
Uitputting, vervuiling, vernieling horen in die 
theorie niet bij de echte economie, ze staan 
er buiten. Sinds vele jaren worden pogingen 
gedaan die externaliteiten te integreren in het 
BNP, omdat we onszelf voor de gek houden 
als we volharden dat de groei van het BNP 
per definitie goed is. True Costs, heet deze 
beweging van wetenschappers, politici en 
anderen. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat 
de Wereldeconomie al jaren stagneert omdat 
er een ander systeem in de maak is. En dat 
gaat zo snel, dat we nauwelijks toekomen 
aan een grondige bezinning. Want let op: als 
je met velen één auto deelt, dan zorgt dat 
voor welvaart maar ook voor weinig groei van 
het BNP. Als je ooit 1000 x een CD kocht dan 
verscheen dat volume in het BNP. Nu staat 
diezelfde muziek op een paar bytes, ofwel 
het materiele volume ervan is nog maar een 
fractie. Het BNP is daar niet op ingericht, 
dat wil materiaal stromen. En het wordt nog 
erger. Steenkool en olie vereisen mega 
machines voor winning en transport, om 
 tenslotte terecht te komen in de dreunende 
raderen van de wereldeconomie.

Dat verandert als solar, wind- en andere 
duurzame energiebronnen deze positie 
 overnemen. Deze hulpbronnen zijn gratis! 

Het BNP zal daarvoor drastisch inkrimpen, 
terwijl de welvaart toeneemt. Want dan zullen 
de externaliteiten steeds  minder belangrijk 
worden. This is The  Dawning of the Age  
of Aquarius, zo zingen ze in de musical  
Hair uit 1970. Het Watermantijdperk. Met 
grote veranderingen op wereldschaal, aldus 
astrologen.

In het verhaal Heer Bommel en de Boven-
bazen (1963) beschrijft Marten Toonder de 
financiële crash van 2008. De voorzitter van 
de Bovenste Tien is de magnaat Amos W. 
Steinhacker (een parafrase op Rockefeller) 
die uit z’n dak gaat als Bommel blij komt ver-
tellen over het perpetuum mobile dat hij heeft 
ontdekt. De razende bovenbaas schreeuwt: 
“Dat is onze ondergang, Bommel! De natuur 
werkt gratis, en gratis is een vloek! Niet de 
natuur moet produceren, wij moeten produ-
ceren. Wij!”

Let wel, dit is 1963! Toonder voorzag niet 
alleen de financiële crash, maar ook de 
komst van een eeuwige 24-uurs zon. 

The Dawning van Springtij begint met  
de opgaande zon in het oosten boven het  
Wad. Daar waar de wijsheid woont. Voorbij 
het Wantij.

Wouter van Dieren 

RAAD VAN TOEZICHT Robert Reibestein (Voorzitter), Tjerk Wagenaar (Penningmeester), Hans van der Vlist (Lid),  
Karel Noordzij (Lid), Alexander van der Vooren (Lid), Eric Jan Tuininga (adviseur).
TEAM AMSTERDAM Wouter van Dieren (wetenschappelijk directeur),  Marianne Berendse (algemeen directeur),  
Sigrid Hettinga (programmamanager), Marielle Beerling (eventmanager), Jannemieke van Dieren (communicatiemanager), 
Rosalie de Bruijn (communicatiemedewerker), Myrthe Egmond (projectondersteuner), Wieke de Jong (PA van Wouter van 
 Dieren en projectondersteuner), Ron Dol (financiële administratie).
TEAM TERSCHELLING Piet Noordenbos (logistiek manager), Esther Brinkman (assistent logistiek manager), Hanneke 
Bramer (vervoer en verblijf), Ariën Cupido (facilitair medewerker), Iemke Lurvink (ass. facilitair medewerker),  Gerry Visser 
(eilandcommunicatie), Kirsten de Bruijn (hospitality), Aljo Bolderman (techniek), Peer Pheiffer (techniek).  
NAVIGATOREN Wouter van Dieren, Nathalie Strookman (Energie en Klimaat), Tammo Oegema (Energiejury),  
Wieke de Jong, Michel Schuurman, Sybren Bosch (Circulaire Economie), Jan Paul van Soest, Natascha Kooiman (Food), 
Eef Spronck, Jolanda van der Veen (Finance), Jesper Feenstra (Natuur en Natuurlijk kapitaal), Martin Lok, Bianca Nijhof, 
Remco Derksen, Robert  Boshouwers (Mobiliteit), Annick Schmeddes, Jolanda van der Veen (Leiderschap),  
Rosalie de Bruijn (SDGs), Talitha Muusse (De Energieboot) en Lech Bakhuizen van den Brink (Startup on the Beach).

4



7

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.  

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

6
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EXPLORING & TRANSFORMING

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.
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DE THEMA’S
Energie
Er is geen energiecrisis, er is energie genoeg. 
Ooit is er gekozen voor steenkool. Dat is onge-
looflijk succesvol geweest, de hele wereld is 
gemechaniseerd. Nu moeten we naar een vol-
gende fase. Maar er is veel discussie en polari-
satie. Energiedialogen, debatten, rapporten, 
visies en patstellingen. En wie het opneemt voor 
argumenten van bijvoorbeeld de kolencentrales 
wordt bijna verbannen. De zogenaamde ‘game 
changer’ heeft zich gemeld: het windpark 
 Borssele 2. De grootste Amerikaanse  Utility, de 
Pacific Gas & Electric Company, kondigde 
onlangs aan dat zij haar kernreactoren in Diablo 
Canyon gaat sluiten omdat ze niet meer renda-
bel en bovendien overbodig zijn. Zon- en wind-
energie nemen het over. Op Springtij zal een 
energiejury de pleidooien van de verschillende 
‘kerken’ beluisteren en tot een oordeel komen. 

Resources
Energiedeskundige hoogleraar Ugo Bardi uit 
 Florence, tevens lid van de Club van Rome, komt 
op Springtij vertellen over ons grondstofgebruik. 
Als je doordraait met een economie van steeds 
maar weer nieuwe rotzooi, dan win je uiteindelijk 
niks met zonne- en windenergie. Alle belangrijke 
grondstoffen worden de komende decennia 
schaars. Denk aan koper. Maar zelfs zand wordt 
schaars. Ook de digitale wereld heeft schaarse 
grondstoffen nodig. Elke dag komt er een vracht-
vliegtuig uit China met duizenden mobieltjes. Die 
worden twee jaar gebruikt en dan afgedankt. 
Daarbij gaan zeldzame materialen verloren. De 
ontwikkelingen op het gebied van duurzame 
stroom zijn fenomenaal. Maar de essentie van 
het probleem zit ’m in de grondstoffen.

Circulaire Economie 
In een circulaire economie ontstaan nieuwe 
 verdienmodellen door anders om te gaan met 
grondstoffen en restmaterialen. Het afgelopen 
jaar heeft dit concept zich verder ontwikkeld, 
mede door verder te bouwen op bestaande 

begrippen als recycling, industriële ecologie  
en cradle to cradle. Ondanks prikkels in het 
bestaande economisch systeem die lineaire 
consumptie stimuleren, is het aantal circulaire 
 initiatieven het afgelopen jaar ongekend hard 
gegroeid. Start-ups, multinationals en over -
heden op verschillende niveaus zetten hun  
eerste  stappen, en hebben ambities die nog  
veel verder  reiken.

Natuurlijk Kapitaal 
Natuurlijk Kapitaal is de voorraad aan natuurlijke 
ecosystemen die waardevolle producten en 
diensten voortbrengt, nu en in de toekomst. Het 
is de uitbreiding van het economische begrip 
kapitaal (vervaardigde productiemiddelen). 
 Bijvoorbeeld, een bos of een vispopulatie brengt 
een stroom van nieuwe bomen of vis voort, een 
stroom die oneindig kan doorgaan. Natuurlijk 
kapitaal kan ook diensten leveren zoals afbreken 
van verontreinigingen, waterberging en erosie-
bestrijding. Bedrijven krijgen steeds meer aan-
dacht voor dit soort ‘kapitaal’. Met gunstige 
gevolgen voor een duurzame toekomst. 

Finance
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 
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. We 
gaan op Springtij o.a. praten over het opzetten 
van een financiële groene hub in Nederland, zoals 
Londen het centrum is van flitskapitaal. 

10
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Food
Het landbouwdebat is een kakofonie. Wat opvalt 
is dat de betrokkenen zelden dezelfde systeem-
grenzen gebruiken. De wereldvoedselvoor-
ziening gaat over het hoogste aggregatieniveau. 
Discussies over E-nummers gaat over het detail-
niveau. Wij zoeken op Springtij naar de ordening 
in dit debat: is er straks genoeg te eten? Dat is 
vraag één. Parallel komt de tweede hoofdvraag: 
hoe is de schade aan klimaat, bodem, natuur en 
grondstoffen binnen de perken te houden? Op 
het derde vlak gaat het over de sociale aspecten 
van het voedselsysteem: kennis, technologie, 
verdeling, kwaliteit. De transitie naar een duur-
zame voedselvoorziening vereist dat er een-
duidigheid ontstaat in de vraagstelling en de 
antwoorden. Springtij Food Farming Finance & 
Future (FFFF) helpt navigeren.

Mobiliteit
Als Alexander von Humboldt in 1829 zijn grote 
reis door Rusland maakt legt hij met zijn koets in 
zes maanden ruim 16.000 km af, grotendeels 
over de Siberische Postweg, die geplaveid is 
met kiezel, zand en klei. De VOC schepen varen 
in zes maanden naar Java, de thee-klippers, 
zoals de beroemde Cutty Sark, snellen in nau-
welijks twee maanden van India naar Londen. Er 
zijn nu ideeën over een soort buizenpost, per 
‘tube’ in 30 minuten naar Parijs. Hoe snel het 
Vliegende Tapijt ging weten we niet.
Mobiliteit is een levensvoorwaarde. En die veran-
dert voortdurend. De Cadillac was in 1952 een 
perfect antwoord op de noden van die tijd. Hij 
rijdt 1:5, bestaat uit 1800 kilo staal en danst op 
zijn vering. De benzine was spotgoedkoop, van 
klimaatverandering had niemand nog gehoord. 
De treinen van nu rijden tot 300 km per uur, en 
de NS neemt de stroom af van de windturbines 
op zee van Eneco. En deze veranderingen gaan 
door, in hoge snelheden. De rol van de mobilist 
verandert hiermee ook, van reiziger met vaste 
patronen, naar keuze-reiziger, naar…
Daarbij worden grenzen gesteld. Goedkope vlieg-
reizen passen niet in CO2 beleid, de ruimte voor 
wegen en rails is beperkt, de emissies zijn hoog, 
vooral fijnstof, NOx en, op zee, roet, zoals de film 

Sea Blind van Bernice Nooteboom laat zien.
De kans dat we doorgaan op de oude voet is 
gering. Verandering is het motto.

Natuur
“Wat is natuur nog in dit land,
Een stukje bos, ter grootte van een krant”
J.C. Bloem (1887-1966)

Nederland kent de EHS, de ecologische hoofd-
structuur, die als een fijn vertakt netwerk door  
het landschap slingert, en bestaat uit Water en 
Groen, de domeinen van Waterstaat, Water-
schappen en vele beheerders, zoals Staats-
bosbeheer en Natuurmonumenten.
De grootste natuurgebieden zijn de Wadden, de 
Noordzee, de Veluwe en de Oostvaardersplassen.
Er bestaat geen Wilde Natuur in dit land, alles 
staat onder controle, wordt beheerd, bewerkt, 
en vooral gemanaged. De akker- en weide-
vogelstand knalt achteruit, maar de grote 
 zilverreiger en de lepelaar zijn terug van weg-
geweest. In Zuid-Limburg heeft men nu last  
van de teruggekeerde bever, en in Noordwest 
Overijssel zwemmen de duurste otters van 
 Europa. Het rijks natuurbeleid werd nog maar 
kort geleden over de rand gekieperd naar de 
 provincies, die daarvoor niet waren toegerust.  
In het Wereld erfgoed Waddenzee floreert de 
zeehonden populatie maar is de visstand nage-
noeg verdwenen, oorzaken onbekend.
In een ver verleden werd de natuur niet gezien als 
een schepping van God maar als een duistere 
bron van gevaar. Descartes beschouwde de 
natuur niet als een te bestuderen object, maar 
als een onhandelbaar décor. De Engelse John 
Ray echter ontdekte al in de vroege 17e eeuw 
het principe van de soorten, die hij beschreef in 
het beroemde Ornithologia (1627), later gevolgd 
door The Wisdom of God (1691), waarmee hij 
dwars tegen Descartes inging. Want de natuur 
bleek een formidabel systeem; de wijsheid en de 
creativiteit van de Schepper worden hier juist 
bevestigd, aldus Ray.

Leiderschap
Bij het woord leiderschap denken we vaak aan 
één persoon: iemand met meer verantwoorde-
lijkheid dan anderen en met middelen tot zijn of 
haar beschikking om bepaalde prestaties te 
halen. Die visie is verouderd. Aan de horizon ver-
schijnt een nieuwe wereld waarvoor we nieuwe 
leiders nodig hebben. Pioniers die wat durven, 
die wat doen. Wie is de durfal, wie is de kennis-
drager, wie is de docent? Wie heeft er leider-
schap getoond de afgelopen jaren en laten zien 
dat verandering mogelijk is? En ook: hoe krijg je 
mensen mee? 

Sustainable Development Goals
Eind september 2015 is er door de Verenigde 
Naties een nieuwe mondiale agenda aan-

genomen die een eind moet maken aan  
armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.  
De 17 Sustainable Development Goals gaan 
 verder waar de millenniumdoelen ophouden. Ze 
gelden voor alle landen, zijn veel ambitieuzer en 
gaan niet alleen over ontwikkeling maar ook over 
duurzame energie, onze consumptie- en pro-
ductieketens en inclusieve economische groei.
De Sustainable Development Goals vragen inzet 
van overheden, maatschappelijke organisaties, 
burgers en bedrijven. ‘Business as usual’ is geen 
optie voor het bereiken van de doelen, dus veel 
zal radicaal anders moeten. Wat dat betekent 
voor Nederland, hoe we deze doelen voor 2030 
gaan halen en waar we op dit moment staan zijn 
onderwerpen van gesprek op Springtij.
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9.00 Energieboot Energie op zee onder Zeil 
Studenten, startups, onderzoekers en andere gedrevenen met veel 
drijfvermogen varen op platbodems naar Springtij. 

9.20 Vertrek Utrecht CS 
OV'ers

Treinreizigers kunnen in een Springtij-coupé van Utrecht  
naar Harlingen

NS Trein

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

Springtijgastheer Piet Noordenbos,  
Springtij directeur Marianne Berendse  
en wethouder Harlingen Harry Boon

Vertrekhal Rederij 
Doeksen, Harlingen

13.00 Aan boord Vertrek Springtijboot 

14.15 Alle hens in de loods Opening Springtij Forum 2016 Moderator: Helga van Leur (meteorologe) Tonnenloods

Het eiland en de wereld Wouter van Dieren (wetenschappelijk directeur Springtij)

Het eiland als gastheer Burgemeester Bert Wassink

Reis mee met de wind Roger van Boxtel (NS)

De uitvinder van de Natuur Andrea Wulf (auteur van o.a. The Invention of Nature)

Natuurquiz Ted van den Bergh (Triodos Foundation)

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

Introductie: Reinout Wissenburg (Stedin)   
Startups: Willem Kesteloo (Physee), Chantal Engelen
(Kromkommer), Gert van Vugt (Sustainer Homes)  
en Mo El-Fatatry (Masar)

14.15 Parallelsessie Brandarisgesprek (1)  
Duurzame leiders vormen de bakens op de reis naar een groene 
toekomst. In een intieme en inspirerende setting vertellen zij hun 
persoonlijke verhaal van moed, volharding en verbeeldingskracht.  
Kijk op http://m.twoppy.com/springtij2016/ voor meer informatie.  

Verzamelen op 
Betonningsterrein

15.45 Kombuis Koffie Betonningsterrein

16.15 Verplaatsen Naar de masterclasses en de workshops

16.30 Aan dek D1. The Invention of Nature 
Alexander von Humboldt (1769-1859) treedt in de voetsporen van 
John Ray en geldt als de grondlegger van het Natuur begrip. Zijn 
biografe, Andrea Wulf, beschrijft in The invention of Nature de 
 formidabele prestaties van Von Humboldt, die het begrip Ecologie 
uitvond, en die als eerste de samenhang ziet tussen landgebruik, 
ontbossing, klimaatverandering, en de menselijke interventies. 

Sprekers: Andrea Wulf (auteur) en  
Willem Ferwerda (Commonland) 
Moderator: Martine Verweij (Green Bridges)

Doopsgezinde Kerk Natuur

DONDERDAG 22 SEPTEMBER
TIJD SPREKERS & MODERATOREN LOCATIE THEMAWAT BESCHRIJVING
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D2. Een socratisch gesprek met Herma Wijffels 
De roep om visionair, verbindend en sterk leiderschap neemt toe 
als er in de samenleving meer onzekerheid is. Herma Wijffels leidt 
een socratisch gesprek over leiderschap in onzekere tijden. Het 
socratisch gesprek is een afgeleide vorm van de gesprekken die de 
Griekse wijsgeer Socrates in het oude Athene op het marktplein 
voerde. Hij trachtte de jeugd tot nadenken te brengen, door vragen 
te stellen en hun uitspraken te toetsen op hun geldigheid. 

Spreker: Herma Wijffels van der Weide (docent en  
Jungiaans filosoof)  
Moderator: Jolanda van der Veen (Springtij)

StayOkay – zaal 
Westzicht

Leiderschap

D3. Het tipping point voor circulaire economie 
De term circulaire economie is niet meer weg te denken uit veel dis-
cussies die over duurzame ontwikkeling gaan. Het tipping point, 
waarna de circulaire economie niet meer tegen te houden is, is waar-
schijnlijk al in zicht. De SER, Accenture en het Planbureau voor de 
Leefomgeving laten met hun recente rapporten zien waar we staan. 
Of het hier gaat om een kantelpunt of een hype, dat is de vraag. 

Sprekers: Ton van der Wijst (SER), Frank Dietz (PBL), 
Alexander Cramwinckel (Accenture) en Mark Beumer  
(Het Groene Brein) 
Moderator: Sybren Bosch (Copper8)

De Kraak CE

D4. Sustainable Development Goals: Working Together  
Nederland kent al veel SDG initiatieven waarbij sectoren en partijen 
samenwerken. We brengen ze in kaart en vergelijken ze met 
 andere duurzame coalities zoals de Green Deal Duurzame Daken. 
Praktijkvoorbeelden die ons verder helpen om de SDGs in 2030  
te behalen.

Sprekers: Marieke de Wal (The Partnerships Resource
Centre, Erasmus Universiteit Rotterdam), Herman Mulder
(SDG-I), Anne-Marie Bor (Green Deal Groene Daken) en
Maresa Oosterman (SDG Charter)
Moderator: Wilma Roozenboom 

Zeevaartschool SDGs

D5. De Energie en Klimaatjury, aftrapsessie met de 
 Argumentenfabriek
Feiten en meningen zijn niet altijd van elkaar te onderscheiden. En 
er bestaan ook parallelwaarheden: wat waar is voor de een is dat 
niet voor de ander. De Argumentenfabriek ontrafelt deze kluwen, 
die in de energiesector tot bizarre tegenstellingen, interpretaties en 
conclusies heeft geleid. De zoektocht naar de energie waarheid in 
kort tijdsbestek. 

Bas Ebskamp (De Argumentenfabriek) Tonnenloods Energie

D6. Masterclass Broodje Planeet 
Het landbouwdebat is een kakofonie. Wat opvalt is dat de betrok-
kenen zelden dezelfde systeemgrenzen gebruiken. De wereldvoed-
selvoorziening gaat over het hoogste aggregatieniveau. Discussies 
over E-nummers gaat over het detailniveau. Wij zoeken naar de 
ordening in dit debat: is er straks genoeg te eten? Dat is vraag één. 
Vervolgens komt het tweede echelon: ten koste van welke schade 
aan bodem, natuur en grondstoffen? Op het derde vlak gaat het 
over de sociale aspecten van het voedselsysteem: kennis, techno-
logie, verdeling, kwaliteit. De transitie naar een duurzame voedsel-
voorziening vereist dat er eenduidigheid ontstaat in de vraagstelling 
en de antwoorden.  

Sprekers: Henk Westhoek (PBL) en Pier Vellinga (WUR) 
Moderator: Jan Paul van Soest (de Gemeynt)

West End Theater Food
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D7. Anders reizen  
Vijftien grote werkgevers waaronder Eneco, Arcadis, Cap Gemini, NS 
en andere partners hebben het project Anders Reizen ontwikkeld. Hoe 
stimuleer je medewerkers om anders te reizen zodat je voetafdruk ver-
mindert? Dat gaat over fiscaliteit, duurzame reiskostenregelingen, huis-
vesting, parkeerbeleid, en vooral het gedrag van de mobilist zelf. Mobi-
lity as a service (MAAS) is een plan om de reiziger te motiveren tot 
uitgekiende combinaties van plannen, boeken, verrekenen, enz.

Sprekers: Marnix Koopmans (VNO-NCW) en  
Gerard Appeldoorn (Vodafone) 
Moderator: Robert Boshouwers (RebelGroup) 

’t Wadhuus Mobiliteit

Duurt tot 18.30 D8. Nederland 2030: Investeren in de reële economie 
Als je de kenners moet geloven dan is er te veel geld in de wereld, 
maar zijn er te weinig ‘projecten’ waarin geïnvesteerd kan worden. 
‘Het geld klotst tegen de plinten’, zo heet dat dan. De wereld, het 
milieu, het klimaat, de natuur, het water, de vruchtbare bodem, de 
grondstoffen, gezondheid, werkgelegenheid, dat alles is ons kapi-
taal. En als het geld gaat rollen, dan tast dat maar al te vaak dat 
kapitaal aan. Deze scheefstand moet worden gecorrigeerd. Er 
wordt gesproken over een wedergeboorte van de na-oorlogse Nati-
onale Investeringsbank die de duurzame reële economie een grote 
duw moet geven. Willem Vermeend trekt nu de investeringsrotonde, 
die van dit land dé financiële groene HUB in de wereld moet maken.

Sprekers: Willem Vermeend (Hoogleraar Fiscale  
economie, voormalig minister), Peter Martens (NIA) en  
Willem Jan Brinkman (NLII) 
Moderator: Eef Spronck (MVO Nederland)

Westerkerk Finance

18.00 Verplaatsen Fietsen afhalen Betonningsterrein

18.15 Naar de hotels Naar hotels en eigen accommodatie

19.30 Op pad Bussen vertrekken bij hotels. Mensen met eigen accommodatie 
kunnen opstappen bij Hotel Schylge. 

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

Restaurant De Reis 
en Café De Groene 
Weide in Hoorn

22.00 Optie 1 MoneyMoneyMoney 
Toen de financiële crisis uitbrak en Theatergroep Suver Nuver 
ophield te bestaan, raakte Dette Glashouwer haar inkomen kwijt. 
Geld had haar nooit geïnteresseerd maar nu ze het kwijt was, ging 
ze haar desinteresse in geld en de taboes eromheen onderzoeken. 
Ze trok de wereld in en sprak met geleerden, visionairs, systeem-
denkers en vrijbuiters over de vraag: wat is geld en hoe kan het 
anders? De voorstelling MoneyMoneyMoney is een hilarisch, 
kwetsbaar en stoer avontuur vol ontboezemingen en gegoochel. 
Na afloop zal geld nooit meer hetzelfde zijn.

Dette Glashouwer Bostheater 
 Formerum

Optie 2 Dark Sky wandeling  
Het oosten van het eiland is een Dark Sky Park. Het kan er werke-
lijk stikdonker zijn. Een nachtelijke wandeling over natuurgebied de 
Boschplaat onder leiding van de boswachter van Staatsbosbeheer. 
Toegankelijk voor maximaal 50 personen.

De boswachter De Boschplaat

Optie 3 Bus terug voor wie naar het hotel wil.

23.00 Op kooi Bussen terug naar hotels

DONDERDAG 22 SEPTEMBER
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De Energieboot met jonge denkers vaart voor 
het derde jaar naar Springtij Forum. Op de 
 Enregieboot werken young professionals en 
startups met elkaar samen aan nieuwe oplossin-
gen voor de Energietransitie. Zo staan we o.a. 
stil bij de onderwerpen resource efficiency in de 
gebouwde omgeving, smart energy solutions en 
beïnvloeding van consumenten en politiek.  
We nodigen de deelnemers van het Springtij 
Forum van harte uit langs te komen of mee  
terug te varen met de Energieboot op zondag  
25 september om 12.00.

Dit programma is een initiatief van Talitha Muusse 
& Frisse Blikken en wordt dit jaar mede mogelijk 
gemaakt door de partners Alliander, Stedin, 
Heijmans en friends Gasunie en Delta Lloyd.

DE ENERGIEBOOT
Uit bijna 50 aanmeldingen zijn de acht meest 
innovatieve startups op het gebied van 
 duurzaamheid uit Nederland & België geselec-
teerd om naar het Springtij Forum te komen. 
Deze acht startups zullen zich op de vrijdag-
ochtend 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  binnen 
deze startups.
Per startup zullen er twee challenges worden 
behandeld in twee aparte  rondes. Per ronde  
zijn er maximaal 20 plekken. Tevens wordt elke 
startup bijgestaan door een bekende ambassa-
deur uit de duurzaamheids wereld. 

STARTUP ON THE BEACH

Startup on the beach is powered by
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8.45 Alle hens in de loods Welkom Moderator: Harm Edens (tekstschrijver en presentator) Tonnenloods

Eilander knipoog

Een wereld te winnen Sharon Dijksma (staatssecretaris ministerie van  
Infrastructuur en Milieu)

Scraping or saving the planet Ugo Bardi (professor Physical Chemistry, University  
of Florence)

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

Startups: Vandebron, Nick Noordam (Birds.AI), Mark 
Kauw (Moyee Coffee) en Simon Bushell (Sympower)

Verbeeldingskracht en passie Leen Zevenbergen (duurzaam ondernemer)

8.45 Excursie Eten uit zee, voedsel van de toekomst  
Een tocht op laarzen over de bodem van de Waddenzee, op zoek 
naar wat er allemaal aan eetbaars te vinden is op het Wad. 

Flang Cupido (Flang in de Pan) Verzamelen bij 
Betonning

8.45 Excursie Het Donkere Bomen Bos  
Terschelling bestaat voor 90% uit natuur, er komen 152 vogel-
soorten voor, talloze zeldzame planten, het hele landschap is een 
sprookje. Bram van de Klundert, tot voor kort directeur van het 
Waddenfonds, neemt kleine groepen mee op een filosofische 
 wandeling door de natuur. 

Bram van de Klundert (zenleraar, auteur, voormalig direc-
teur Waddenfonds)

Verzamelen bij 
Betonning

Natuur

8.45 Parallelsessie Brandarisgesprek (2): Frank Elderson 
Dat de Nederlandse Bank (DNB) eind vorig jaar met een visionaire 
boodschap over de duurzame financiële sector kwam was een 
grote verrassing, die een vloedgolf aan reacties veroorzaakte. 
 Drijvende kracht hierachter is Frank Elderson, lid van de hoofd-
directie van DNB. Aan boord van De Tromp vertelt hij over zijn 
diepste drijfveren, en die gaan over passie. Leiderschap eist pas-
sie, bij hem ook verbonden met zijn jeugdherinneringen aan de 
overweldigende natuur van Terschelling. 

Frank Elderson (De Nederlandse Bank) De Tromp Leiderschap

Besloten sessie De regisseur van de mobiliteit (op uitnodiging)  
Toen de privatiseringsgolf over de rand van de politiek sloeg wilden 
sommigen het Engelse voorbeeld volgen van concurrerende 
 treinen. De splitsing van ProRail en NS was een gevolg. Wat men 
naliet was vooral het onvolledige. Er is geen Autoriteit Mobiliteit.  
Er is weinig integratie voor duurzame mobiliteit met de omgeving, 
met bestemmingsplannen en emissienormen. Er zijn weinig leer-
stoelen en vakgroepen. Ooit lag een deel van de regie in handen 
van Rijkswaterstaat en ANWB. Er is regie nodig om te komen tot 
een duurzame en bereikbare samenleving. 

Met onder andere: Roger van Boxtel (NS) en  
Willem Vermeend (hoogleraar Fiscale economie,  
voormalig minster), Jan Bert Dijkstra (ministerie van 
 Infrastructuur & Milieu) en Karel Noordzij (RvT Springtij)  
Moderator: Remco Derksen (RebelGroup)

Fri Hûs Mobiliteit

10.15 Kombuis Koffie Betonningsterrein

10.45 Verplaatsen Naar de masterclasses en workshops

VRIJDAG 23 SEPTEMBER
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11.00 Aan Dek V1. Nederland CO2emissie vrij in 2050 – het oordeel van  
de Energie en Klimaatjury 
In de Loods zetelt tijdens Springtij Forum 2016 de Energie- en 
 Klimaatjury. De Jury hoort de pleitbezorgers van iedere stroming: 
radicale NGO’s, overheden, de mannen van de kolen, de protago-
nisten van het aardgas; wetenschappers, ondernemers, politiek, 
iedereen doet zijn zegje. De Jury roept getuigen op, de experts die 
helpen zin en onzin, feiten en meningen van elkaar te scheiden.

Moderator: Tammo Oegema (TammoToko/ARC)

Jury en pleiters zijn te vinden op 
www.springtij.nu/springtij-energiejury/

Spuiterij in de 
 Tonnenloods

Energie

11.00  
12.00

V2. Klimaatworkshop: Versnellen en Verbinden  
Bijna een jaar na de historische klimaattop in Parijs wil staats-
secretaris Dijksma in gesprek over de betekenis hiervan voor 
Nederland. Emissiereductie van CO2, dat is de consequentie van 
Parijs. Maar die emissies zijn het afgelopen jaar met 5% toegeno-
men. Op 26 oktober 2016 is de staatssecretaris de gastvrouw  
van de Nationale Klimaattop. En Dijksma wil meters maken. Deze 
Springtij workshop is de opmaat daartoe.  

Sprekers: Sharon Dijksma (staatssecretaris  
ministerie Infrastructuur en Milieu), Tjerk Wagenaar 
(Natuur en Milieu), Ron Wit (Eneco) en  
Jaap Jelle Feenstra (Havenbedrijf Rotterdam)  
Moderator: Chris Kuijpers (ministerie Infrastructuur en 
Milieu)

Westerkerk Energie

V3. Financiering van het nieuwe business model (deel I)  
Een onderneming koopt grondstoffen en energie in, produceert zijn 
koopwaar, berekent zijn kosten door in het product, dat wordt ver-
kocht, en na zoveel jaar wordt afgedankt. Vanaf de verkoop heeft 
de ondernemer er geen omkijken meer naar. De laatste stadia van 
het product zijn immers voor rekening van anderen. Middenin de 
Pacific drijft een miljard ton plastic afval, het dramatische resultaat 
van deze “lineaire” kostenpraktijk. Zodra het product bijvoorbeeld 
eigendom blijft van de producent (Philips dat licht verkoopt i.p.v. 
lampen) verandert dit drastisch. Nieuwe verdienmodellen vragen 
om nieuwe vormen van financiering. Dat betekent nieuwe uitdagin-
gen en kansen voor accountants, bankiers, leveranciers en 
opdrachtgevers. 

Sprekers: Gerald Naber (ING), Anne-Jan Stuij (Gispen), 
Berry Wammes (NBA), Wim Bartels (KPMG) en  
Michel Bagli (PostNL)  
Moderator: Cécile van Oppen (Copper8)

De Kraak CE en Finance

V4. Leiderschap en duurzaamheid  
Er is veel veranderd in de wereld, en ook ten goede. Leen Zeven-
bergen is duurzaam ondernemer van het eerste uur. Bij de Rabo-
bank en de SER had Herman Wijffels de wind mee toen hij daar de 
duurzaamheid invoerde, als moreel kompas. Dit alles met het 
Springtij motief als leidraad: als je de bron wilt vinden moet je tegen 
de stroom opzwemmen.

Sprekers: Herman Wijfels (hoogleraar Duurzaamheid en 
Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit van 
Utrecht) en Leen Zevenbergen (duurzaam ondernemer)  
Moderator: Egbert Mulder (ondernemer, spreker, auteur)

Doopsgezinde Kerk Leiderschap

V5. Een zee aan mogelijkheden   
Iedere sector kijkt begerig naar de Noordzee. Alles moet kunnen. 
Er ligt een bibliotheek vol met onderzoeksgegevens, en de ideeën 
spetteren er af. In deze MVI North Sea Energy labsessie verkennen 
we hoe de duurzame energieontwikkeling op de Noordzee zodanig 
vorm kan krijgen dat biodiversiteit, duurzame visserij en maat-
schappij er wel bij varen.  

Met o.a.: Anne Reybroek (ministerie van Economische 
Zaken), Thomas Aksan (Tennet), René Peters (TNO), 
Hans Timmers (NWEA) en Jo Peters (Nogepa) 
Moderator: Martine Verweij (Green Bridges)

Ons Huis Energie en Natuur
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V6. Van boer naar bord en weer terug – kansen voor een 
voedseltransitie  
We gaan op zoek naar mogelijkheden voor een voedseltransitie  
en nemen ‘ons bord’ als uitgangspunt. Centraal staan landbouw- en 
eetpatronen die zowel passen binnen hun culturele context als bin-
nen de draagkracht van de aarde. De gehele keten komt aan bod. 
Van boer tot consument en van educatie tot business-to-business.

Met o.a.: Gijs Kuneman (CLM), Henk Westhoek (PBL), 
Toine Timmermans (Wageningen UR) en Pier Vellinga 
(Wageningen UR). En diverse tafelgasten onder wie Sijas 
Akkerman en Anniek Mauser (Unilever)
Moderator: Jan Paul van Soest (De Gemeynt)

Zeevaartschool Food

V7. Natural Capital Protocol  
De noodzaak van internationale afspraken om te komen tot een stan-
daard teneinde natuurverliezen op de balans te zetten, heeft geleid 
tot een Protocol. Dit werd op 13 juli jl. in Londen gepresenteerd. 
Betrokken Nederlandse bedrijven delen hun ervaringen met ons.

Sprekers: Bianca Nijhof (Arcadis), Michel Scholte  
(True Price), Geanne van Arkel (Interface), Timmo Terpstra 
(Peeze), Dylan McNeill (Philips), Monique Grooten (WNF)  
Moderator: Martin Lok (ministerie van Economische 
Zaken)

West End Theater Natuurlijk Kapitaal

12.30 Verplaatsen

12.45 Lunch Prijsuitreiking Milieubende Betonningsterrein 

14.00 Verplaatsen Naar de masterclasses en de workshops

14.00  V8. Burgemeesters, wethouders en andere bestuurders  
In de Duitse stad Marburg krijg je alleen een bouwvergunning als je 
zonnepanelen gaat plaatsen. Even over de grens achter Enschede 
glimmen de paneeldaken in het landschap. In Nederland zijn de 
verschillen tussen regio’s en gemeenten groot. Wet- en regelgeving 
zijn nog niet aangepast aan de snelle ontwikkeling van de techniek. 
Een energie-bestemmingsplan kan een antwoord zijn zegt de 
NVDE, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Gemeente-
bestuurders uit het hele land wisselen hun ervaringen uit.

Sprekers: Fred Crone (burgemeester van Leeuwarden), 
diverse bestuurders, Marisca Weistra (Energieatlas) 
Annemieke Nijhof (Tauw Group), Teun Bokhoven (NVDE) 
en Niels van Geenhuizen (Arcadis)  
Moderator: Eric Spaans (Begeleider Overlegtafel 
 Energievoorziening)

Westerkerk Energie en Klimaat

14.15 Aan Dek V9. Blind voor verandering versus glorend perspectief  
Een deel van Millennium Goals werd gehaald, en met de SDG’s 
wordt ook goede voortgang geboekt. Terwijl het slecht gaat met 
het klimaat en de economie (denken wij) gaat het op allerlei gebie-
den juist heel goed. Slecht nieuws is de regel, goed nieuws een uit-
zondering. Het glorende perspectief kunnen we echter leren zien, 
zegt Martijn Aslander. 

Spreker: Martijn Aslander (Amsterdam-Connected)  
Moderator: Jolanda van der Veen (Springtij)

Tonnenloods Leiderschap

V10. Financiering van het nieuwe business model (deel 2)  
In deze vervolgsessie bekijken we praktijkcases, waarin de 
 financiering van een circulair businessmodel vastloopt. We benoe-
men de specifieke knelpunten en zoeken naar oplossingen. En 
 helpen zo de praktijkcases een stap verder. 

Sprekers: Gerald Naber (ING), Anne-Jan Stuij (Gispen), 
Berry Wammes (NBA), Wim Bartels (KPMG) en  
Michel Bagli (PostNL)  
Moderator: Cécile van Oppen (Copper8)

Zeevaartschool CE en Finance
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V11. Finance en gebouwde omgeving   
Het is een rare zaak: overal knispert het geld, je weet wat je moet 
investeren om de CO2-emissies terug te dringen, en toch gebeurt 
het omgekeerde. Er zit een weeffout in de besluitvorming. We doen 
een aftrap: waar is de onderneming die CO2 uit de lucht haalt, 
zoals de chemie de NOx aftapt? Of neem de gebouwde omgeving. 
De kosten om gebouwen energie-producerend te maken nemen 
sterk af, een trend die zich doorzet. En er komen ieder jaar duizen-
den innovaties voorbij die de tijd van steenkool, aardgas en olie 
snel doen vergeten. Maar het geld, dat lijkt veilig opgeborgen in 
een kous aan de bedrand. 

Spreker: Dorine Putman (ASN Bank)
Moderator: Eef Spronck (MVO Nederland)

Doopsgezinde Kerk

V12. Het kind van de rekening 
Het Bruto Nationaal Product (BNP) en de beurskoersen zijn de 
barometers voor de economie. Het BNP bestaat nu ruim een 
eeuw, de beurs is inmiddels verworden tot het Global Casino. Beide 
indicatoren geven een vals beeld van de werkelijkheid. In 1994 publi-
ceerde BSO het eerste jaarverslag waarin de aan de natuur onttrok-
ken waarde op de balans verscheen. In 2010 deed ook Puma dat. 
Het bereiken van de SDG’s kan ook alleen als er rekening wordt 
gehouden met natuurlijk en sociaal kapitaal. WWF, PWC en EY 
experimenteren nu met deze berekeningen.

Sprekers: Franc van den Berg (EY), Anouk Wentink 
(PWC) en Katinka Abbenbroek (WWF NL) 
Moderatoren: Martin Lok (ministerie van  
Economische Zaken) en Hugo von Meijenfeld  
(ministerie van  Infrastructuur en Milieu) 

De Kraak Natuurlijk Kapitaal en 
SDGs

V13. It’s the system, stupid! The Food Bubble 
Om tot een duurzamer en robuust landbouw- en voedselsysteem 
te komen, zijn veranderingen nodig die rigoureuzer zijn dan ‘rom-
melen in de marges‘. In deze bijeenkomst doen we een poging om 
de nodige systeemveranderingen in kaart te brengen. In de ana-
lyses van Johan Rockström van het Stockholm Resilience Center 
en Lucas Simons van New Foresight loopt de landbouw tegen de 
muur, o.a. vanwege bodemverlies, grondstoffentekort en hoge 
broeikasgasemissies. Er worden al decennialang pogingen gedaan 
deze ‘race to the bottom’ te stoppen. De agrarische sector is ook 
innovatief, en de vraag is waar de veranderingen gaan komen (of er 
al zijn). 

Spreker: Volkert Engelsman (Eosta), Joost Gorter  
(New Foresight), Tekla ten Napel (ministerie van 
 Economische Zaken), Hans van der Werf (Friese 
 Milieufederatie) en Mark Jansen (CBL) 
Moderator: Jan Paul van Soest (De Gemeynt)

De Gèskieker Food

V14. Natuur (wan)beleid  
Drie kabinetten geleden werd het natuurbeleid van het Rijk naar de 
Provincie verplaatst. Eric Luiten heeft, als de Rijksadviseur voor het 
Landschap, de 12 provinciën bezocht en trof grote verschillen aan. 
Deregulering en delegeren waren het doel, het resultaat is versnippe-
ring en achteruitgang. Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer, deelt 
zijn jarenlange ervaring en visie op het natuurbeleid in Nederland.

Sprekers: Erik Luiten (Rijksoverheid), Silvo Thijsen 
(Staatsbosbeheer) en Siegfried Woldhek (oud-WNF) 
Moderator: Martine Verweij (Green Bridges)

Ons Huis Natuurlijk Kapitaal
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V15. Schoon en autonoom rijden  
Een trein die op windenergie rijdt, wie had dat ooit verwacht! En 
wie durft mee te rijden in een bus zonder chauffeurs, of een Tesla 
zonder stuurwiel? De elektrische, zelfrijdende auto heeft de toe-
komst, zo zegt de één, en heeft bovendien een positief effect op 
Resource Efficiency. Maar er is meer: de waterstofauto, de hybride, 
de auto op LNG, schone biofuel, het is een rijke schakering. Er 
wordt al veel getest en het is een kwestie van enkele jaren zegt de 
één. Het duurt nog zeker 20 jaar zegt de ander. We ontwerpen een 
roadmap voor Terschelling die voortbouwt op huidige ervaringen 
opgedaan in de automobielindustrie en met de WePod. 

Sprekers: Antoine Maartens (Urgenda) en  
Wouter van Haaften (UvA)  
Moderator: Remco Derksen (RebelGroup)

’t Wadhuus Mobiliteit

15.45 Verplaatsen

16.00 Kombuis Koffie

16.30 Verplaatsen

16.45 V16. Startup on the Beach  
Startup on the Beach geeft acht startup founders de mogelijkheid 
om hun grootste uitdagingen te pitchen en deze samen met 
Springtij deelnemers aan te pakken. De volgende duurzame 
 startups presenteren zich: Vandebron, Sustainer Homes, Masar, 
Physee, Moyee, Kromkommer, Sympower en Birds.Ai. 

Inleiding: Alexander Cramwinckel en de startups   
Moderator: Lech Bakhuijzen van den Brink  
(Kairos Society)

Groene Strand

Jury V17. Nederland CO2emissie vrij in 2050 – het oordeel van de 
Energie en Klimaatjury.  
In de Loods zetelt tijdens Springtij Forum 2016 de Energie- en 
 Klimaatjury. De Jury hoort de pleitbezorgers van iedere stroming: 
radicale NGO’s, overheden, de mannen van de kolen, de protago-
nisten van het aardgas; wetenschappers, ondernemers, politiek, 
iedereen doet zijn zegje. De Jury roept getuigen op, de experts die 
helpen zin en onzin, feiten en meningen van elkaar te scheiden.

Moderator: Tammo Oegema (TammoToko/ARC)

Jury en pleiters zijn te vinden op  
www.springtij.nu/springtij-energiejury/

Spuiterij in de 
 Tonnenloods

Energie en Klimaat

Excursie Leiderschap met paarden  
In deze workshop nemen we de omgeving en situaties onder de 
loep waarin je leiding geeft. Het paard laat onbewust gedrag zien 
wat invloed heeft op je werkzaamheden en functioneren. Kan  
het paard jou vertrouwen als leider? Ga het avontuur aan met de 
Terschellingse Jaeike en haar paarden. 

Jaeike Stienstra Manege Horp Leiderschap

Excursie Duintuin – eten uit de duinen  
Je zou het niet verwachten, maar verscholen in een duinpan liggen 
de Tûntsjes, moestuinen van de eilanders, omringd door wrakhout 
planken tegen de konijnen. Op de schrale zandgrond leven de 
eilanders zich uit in het koesteren van deze kleine oases. 

Klaas Mellema Verzamelen op het 
Betonningsterrein
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Excursie Film: Sea Blind  
Negentig procent van alles wat we kopen, bereikt ons per schip. 
Schepen brengen ons voedsel, kleding, meubels en de nieuwste 
gadgets. Het grootste schip ter wereld vervoert 19.200 containers, 
waar honderdzeventien miljoen paar schoenen in passen. De 
scheepvaart is tegelijkertijd één van de meest vervuilende, ongere-
guleerde en gesloten bedrijfstakken ter wereld. “We lijken wel 
 ‘zeeblind, stelt klimaatjournalist Bernice Notenboom. Hoe groter de 
containerschepen worden, hoe minder wij over ze weten. 

Bernice Notenboom (klimaatjournaliste) West End Theater  

Excursie De Grote Stille Heide  
Terschelling bestaat voor 90% uit natuur, er komen 152 vogel-
soorten voor, talloze zeldzame planten, en het hele landschap is 
een sprookje. Bioloog Bram van de Klundert, tot voor kort directeur 
van het Waddenfonds, neemt kleine groepen mee de natuur in 
voor een zen-achtige ervaring.

Bram van de Klundert (zenleraar, auteur en voormalig 
directeur Waddenfonds)

18.30 Naar de hotels

19.45 Op pad Bussen vertrekken bij hotels

20.15 Follek! Vis eten met je handen

22.00 Optie 1 Dark Sky wandeling  
Het oosten van het eiland is een Dark Sky Park. Het kan er 
 werkelijk stikdonker zijn. Ervaar de duisternis en vergaap je aan de 
sterren op deze nachtelijke wandeling over de Boschplaat. 
Toegankelijk voor maximaal 50 personen. 

De Boschplaat

 Optie 2 MoneyMoneyMoney  
Toen de financiële crisis uitbrak en Theatergroep Suver Nuver 
ophield te bestaan, raakte Dette Glashouwer haar inkomen kwijt. 
Geld had haar nooit geïnteresseerd maar nu ze het kwijt was, ging 
ze haar desinteresse in geld en de taboes eromheen onderzoeken. 
Ze trok de wereld in en sprak met geleerden, visionairs, systeem-
denkers en vrijbuiters over de vraag: wat is geld en hoe kan het 
anders? De voorstelling MoneyMoneyMoney is een hilarisch, 
kwetsbaar en stoer avontuur vol ontboezemingen en gegoochel. 
Na afloop zal geld nooit meer hetzelfde zijn.

Dette Glashouwer (actrice)

Optie 3 Bus terug voor wie naar het hotel wil. Via de Groene Weide voor de 
liefhebbers. Met muziek van Hessel en Tess.

23.00 Bus terug. Via de Groene Weide voor de liefhebbers. Met muziek 
van Hessel en Tess
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8.45 Alle hens in het duin Welkom Moderator: Harm Edens (tekstschrijver en presentator) Buitenlocatie

Eilander knipoog

Het Beloofde Land  
Jaap Smit is commissaris van de Koning in Zuid-Holland, voorma-
lig voorzitter van het CNV, werkte ooit bij KPMG, en stond ook nog 
op de kansel. Zoals Mozes de Israëlieten 40 jaar door de woestijn 
voerde, zo is de mensheid ook nu op reis naar een nieuwe wereld.

Jaap Smit (commissaris van de Koning in Zuid-Holland)

NL Next Level  
Hans de Boer is voorzitter van VNO-NCW, en gegrepen door de duur-
zame uitdagingen die hij verwoordt in zijn programma NL Next Level. 
Nederland kan door de glazen wand van de crisis heen breken door 
de grote kansen die de klimaatvriendelijke  economie biedt.

Hans de Boer (VNO-NCW)

Exploring & Transforming Finance and Business Harm Edens interviewt Chris Buijink (NVB) en  
Marc Zwaaneveld (Van Gansewinkel)

8.45 Excursie De Paden Op  
Terschelling bestaat voor 90% uit natuur, er komen 152 vogel-
soorten voor, talloze zeldzame planten, het hele landschap is een 
sprookje. Bram van de Klundert, tot voor kort directeur van het 
Waddenfonds, neemt kleine groepen mee op een filosofische 
 wandeling door de natuur. 

Bram van de Klundert (zenleraar, auteur en voormalig 
directeur Waddenfonds)

Verzamelen op 
Betonningsterrein

8.45 Parallelsessie De toekomst van Springtij 
Parallel aan de plenaire bijeenkomsten in de Loods nodigen wij die-
genen uit die zich de komende jaren willen inzetten voor de ambi-
ties van Springtij vooral, met het oog op de Global Green Summit 
die wij in 2018 willen zijn. Onze partners en sponsoren zetten zich 
steeds meer in voor Springtij, met een vracht aan rijke ideeën. De 
Club van Rome bestaat in 2018 50 jaar. Leeuwarden is dan Cultu-
rele Hoofdstad van Europa, en wil dat Springtij de duurzame top uit 
de hele wereld naar Friesland uitnodigt. We nodigen onze diep 
betrokken collega’s uit om ons en elkaar te inspireren.

Verzamelen op 
Betonningsterrein

10.00 Verplaatsen

10.15 Kombuis Koffie Betonningsterrein

10.45 Verplaatsen Naar de masterclasses en de workshops

11.00 Aan dek Z1. Nederland CO2emissie vrij in 2050 – het oordeel van de 
 Energie en Klimaatjury  
In de loods zetelt tijdens Springtij Forum 2016 de Energie- en 
 Klimaatjury. De Jury hoort de pleitbezorgers van iedere stroming: 
radicale NGO’s, overheden, de mannen van de kolen, de protago-
nisten van het aardgas; wetenschappers, ondernemers, politiek, 
iedereen doet zijn zegje. De Jury roept ook getuigen op, de experts 
die helpen zin en onzin, feiten en meningen van elkaar te scheiden, 
zoals de Argumentenfabriek dat doet.

Moderator: Tammo Oegema (TammoToko/ARC)

Jury en pleiters zijn te vinden op  
www.springtij.nu/springtij-energiejury/

Spuiterij in de 
 Tonnenloods 

Energie en Klimaat
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Z2. Smart or not smart, that is the question 
De wereld van de grote machines sinds James Watt eindigt met  
Bill Gates en de soft, smart, micro gadget and materials economy. 
Smart staat niet alleen voor slim maar bovenal voor anders.  
Een smart building is een gebouw dat alles kan: zoals de eigen 
energie opwekken, bestuurd worden op afstand, salderen met  
de omgeving, aangesloten op Smart Grids en op de Smart  
mobility van bewoners en bezoekers. Het beslag van Smart op 
zeldzame grondstoffen wordt de nieuwe schaarste. “There is no 
free lunch”, schreef Barry Commoner in 1970. Alles heeft een prijs. 
De extase van Smart en ICT houdt daar te weinig rekening mee. 
We moeten ons dus afvragen of we niet afstevenen op een nieuw 
groot probleem.

Sprekers: Ugo Bardi (professor Physical Chemistry, 
 University of Florence), Ton Bastein (TNO),  
Titia Siertsema (Uneto-VNI) en Marc Zwaaneveld  
(Van Gansewinkel)  
Moderator: Michel Schuurman (MVO Nederland)

De Kraak CE

Z3. De toekomst van energie  
Energie Akkoord, Energie Dialoog, Energie Tafel, Energie Top sector, 
Energie Agenda, en dat alles bestáát echt. Alle sectoren werken 
aan de energietransitie, we zoomen in op mobiliteit. Ed Nijpels is 
wellicht één der weinigen die nog het overzicht heeft.

Sprekers: Ed Nijpels (bestuurder en voormalig politicus) 
en Petrouschka Werther (ministerie van Infrastructuur  
en Milieu) en drie provocateurs 
Moderator: Jolein Baidenmann (ISDuurzaam)

Doopsgezinde Kerk Energie en Mobiliteit

Z4. De duurzame menukaart
In deze afsluitende bijeenkomst hopen we dat de kakofonie wat 
minder luid klinkt. Hoe we de bodem kunnen sparen weten we. 
Hoe we de energie (en CO2) intensiteit in de sector kunnen beper-
ken weten we ook. In de geest van het voedseltekort maken we 
een menukaart. In een World Café setting leggen zes ‘table hosts’ 
ieder een vraag neer die antwoord moet geven op hoe we tot die 
gezamenlijke menukaart komen.  

Sprekers: Jente de Vries (Blue city), Mark Kulsdom 
(Dutch Weed Burger), Tom van de Beek, Sjef Staps 
(Louis Bolk Instituut) en Floor Uitterhoeve

StayOkay – eetzaal Food

Sessie tot 13.00 uur! Z5. Ongekende risico’s en nieuwe kansen
De financiële crisis van 2008 tot vandaag komt voort uit een eco-
nomische denkwereld die rond 1980 ontstond, het ongebreidelde 
geloof in de markt, met het Global Casino van de beurs als drijven-
de kracht. Het geld stroomde de verkeerde kant uit, de rijken wer-
den rijker; een kleine kaste van superrijken ontstond en de rest van 
de wereld had het nakijken. Banken, investeerders en over heden 
zitten nog te vaak vast in de gevolgen hiervan, en dus wordt de 
omslag nog niet echt gemaakt. De grote risico’s – of beter kansen – 
van de toekomst gaan over klimaat, energie, natuurlijk kapitaal, 
water, armoede, voedsel, gezondheid, ouderdom, werkgelegenheid 
en grondstoffen. De risico afwegingen van de financiële sector hou-
den daarmee te weinig rekening. Gezocht wordt naar risicomodellen 
waarin ecologisch en sociaal kapitaal wel meetellen.

Sprekers: Eloy Lindeijer (PGGM), Paul Hilbers (DNB)  
en Wim Bartels (KPMG) 
Moderatoren: Caroline van Leenders (RVO) en  
Anne-Marie Bor (AMBOR creatie)

Westerkerk Finance
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Z6. Vooruit, maar dan wel met zijn allen 
Als koploper of leider wil je vooruit, maar de realiteit is taai, strope-
rig, en er zijn weerstanden. Het is raar: terwijl in de ene organisatie 
de mensen elkaar de tent uitvechten, wordt in de andere met veel 
succes en gedeeld enthousiasme samengewerkt. Springtij heeft 
een aantal pioniers uit diverse organisaties samengebracht en met 
elkaar besproken hoe je als koploper de mensen mee krijgt. Pallas 
Agterberg, directeur Innovatie en Strategie van Alliander, gaat met 
de deelnemers aan de slag om de cultuur van organisaties voorbij 
de dagelijkse business te brengen.

Spreker: Pallas Agterberg (Alliander) Zeevaartschool Leiderschap

Z7. Sustainable Development Goals: The Future We Want   
The Sustainable Development Goals (SDGs) heten officieel: Trans-
forming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development 
en zijn in 2015 door de United Nations gelanceerd. Sindsdien  
zijn er verschillende rapporten verschenen (OESO, Bertelsmann 
Stiftung/SDSN en het PBL) die een beeld geven van de inspannin-
gen van Nederland. Het CBS presenteert de eerste bevindingen 
van de Monitor Duurzaam Nederland.

Sprekers: Hugo von Meijenfeldt (Nationaal Coördinator 
Implementatie SDGs, ministerie van Buitenlandse 
Zaken), Gerard Eding (CBS) en Paul Lucas (PBL)  
Moderator: Wilma Roozenboom

West End Theater SDGs

Besloten sessie Z8. Duurzame Energiepolitiek (alleen op uitnodiging)  
In het boek Environment, Power and Society van Howard Odum 
(1970) wordt de verbinding tussen energie en macht sinds de 
 Oudheid beschreven. Wie het vuur bezat, had de macht, kon 
wapens smeden, oorlog voeren en de omgeving in z’n greep 
 houden. De keuzes die nu gemaakt worden gaan vooral over de 
verschuivingen in dit krachtenspel. Nog maar een paar decennia 
geleden was dit niet aan de orde: de N.V. Samenwerkende 
 Elektriciteits-Productiebedrijven (SEP) bepaalde, de minister voerde 
uit, de Kamer knikte Ja, het Gasgebouw werd een burcht en de 
olie spoelde over de hele wereld. Dat alles ligt nu overhoop. Geen 
wonder dat velen de weg kwijt zijn. 

Met o.a.: Maarten Camps (ministerie van Economische 
Zaken) en Willem Vermeend (hoogleraar Fiscale  
economie, voormalig politicus), David Pappie (ministerie 
van Economische Zaken), Hans de Boer (VNO-NCW) en  
Theo Henrar (Tata Steel)  
Moderator: Jolande Sap (econome en voormalig politica)

’t Wadhuus Economie

12.30 Verplaatsen

12.45 Lunch Z9. Besloten lunch: Herdefiniëring economische groei   
Al ruim een halve eeuw geleden begonnen economen zich af te 
vragen of de manier waarop we economische groei meten wel 
klopt. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond het begrip BNP, het 
Bruto Nationaal Product. Dat meet de hoeveelheid geproduceerde 
goederen en diensten. Wanneer het BNP toeneemt, noemen we 
dat groei. En dat heet weer vooruitgang.
De keerzijde is dat bij die groei ook die producten en diensten meetel-
len die in feite uit kosten bestaan. Vernieling van de natuur komt terug 
in het BNP als groei. Uitputting van grondstoffen heet groei. Nieuw is 
dat we ons nu realiseren dat de kern van het BNP zelf begint te verva-
gen. Die kern bestaat sinds James Watt uit de ‘wereldmachine’ die 
draaide op staal, steenkool en olie. Die machine piept en kraakt omdat 
zon- en windenergie fossiele energie verdringen. Duizenden radertjes 
van het fossiele energie tijdperk worden overbodig. Alles wordt anders. 

Spreker: Hans Stegeman (Rabobank)  
Moderator: Harm Edens (tekstschrijver en presentator)
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14.00 Verplaatsen Naar de subsessies

14.15 Aan dek Z10. Nederland CO2emissie vrij in 2050 – het oordeel van de 
Energie en Klimaatjury  
In de Loods zetelt tijdens Springtij Forum 2016 de Energie- en 
 Klimaatjury. De Jury hoort de pleitbezorgers van iedere stroming: 
radicale NGO’s, overheden, de mannen van de kolen, de protago-
nisten van het aardgas; wetenschappers, ondernemers, politiek, 
iedereen doet zijn zegje. De Jury roept ook getuigen op, de experts 
die helpen zin en onzin, feiten en meningen van elkaar te scheiden, 
zoals de Argumentenfabriek dat doet.

Moderator: Tammo Oegema (TammoToko/ARC)

Zie voor jury en pleiters
www.springtij.nu/springtij-energiejury/

Spuiterij in de 
 Tonnenloods 

Energie

Z11. Nederland als circulaire hotspot 
Het concept circulaire economie leeft in Nederland. In de eerste 
helft van 2016 heeft Nederland zich geprofileerd als circulaire 
 hotspot van Europa. Maar de droom reikt verder. We gaan dieper 
in op de internationale, nationale en lokale ontwikkelingen rondom 
circulaire economie, en de kansen van Nederland. 

Sprekers: Michel Schuurman (MVO Nederland) en  
Olaf Blauw (Delta Development)  
Moderator: Sybren Bosch (Copper8)

Doopsgezinde Kerk CE

semibesloten Z12. Natuur op de balans 
De omslag naar een andere balans waarin het verlies aan natuur en 
grondstoffen wordt meegerekend wordt al decennia geprobeerd. 
Wellicht is er een doorbraak op komst, door de samenwerking 
 tussen VNO-NCW, MVO Nederland, de brancheorganisatie van 
accountants NBA, de IUCN en de Rijksoverheid. Als die vernieu-
wing doorzet is dat revolutionair. Zij vertellen waarom ze dit belang-
rijk vinden en wat ze gaan doen. 

Met o.a.: Jaap Petreaus (Friesland Campina),  
Paul Hurks (NBA), Erwin van Overbeek (MVO  
Nederland), Mathew Parr (IUCN-Nederland) en  
Martin Lok (ministerie van Economische Zaken)  
Moderator: Sander Band (ministerie van Economische 
Zaken)

’t Wadhuus Natuurlijk Kapitaal

Z13. Het geld klotst tegen de plinten 
Nederland als de financiële rotonde voor de duurzame wereld 
 economie, dat is de droom van Willem Vermeend. En het zou 
zomaar kunnen, want vooral dankzij de pensioenfondsen ligt er 
veel geld op de plank. En de rente is bijna drie keer niets. Maar 
helaas, het blijft daar. Ook de honderden miljoenen die de voor-
malige aandeelhouders van NUON en Essent in kas hebben, willen 
maar niet rollen. Terwijl de scholen en de ziekenhuizen staan te 
wachten op een grote klimaatslag en de binnenvaart doorstampt 
op stinkende olie in plaats van op het schone LNG, komt het 
 groene geld daar niet terecht. Zo kennen we tientallen voorbeel-
den.De financiële top van Nederland mag het eiland pas verlaten 
als ze hiervoor een oplossing hebben gevonden. 

Panel: Ed Nijpels (bestuurder en voormalig politicus), 
Chris Buijink (NVB) en Maarten Camps (ministerie van 
Economische Zaken)  
Moderator: Annemarie Rakhorst (Duurzaamheid.nl) 

Westerkerk Energie en Klimaat, 
Food, Finance

Z14. De waarde van een windpark
Nieuwe leiders nemen alle betrokkenen mee – ook betrokkenen 
voor wie alleen bevlogenheid niet overtuigt. Hoe geef je als nieuwe 
leider duurzaamheid dan een passende rol in bedrijfsvoering en 
besluitvorming? Het meetbaar maken van impact op – en afhanke-
lijkheid van – mens en milieu vormt een mooi en spannend start-
punt daartoe. KPMG en Van Oord nemen u mee in de reisverhalen 
van pioniers en True Value casus ‘Gemini offshore windpark’.

Sprekers: Sander Dekker (Van Oord),  
Janne Dietz (KPMG) en Paulien Eckhardt (KPMG)

Moderator: Annick Schmeddes (Sustainable Talent)

West End Theater Leiderschap
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Z15. Mensenrechten en klimaat  
Urgenda won de rechtszaak tegen de Staat. De Engelse advocate 
Polly Higgins wil overheden vervolgen voor de misdaad van ‘ecocide’. 
Rechters en advocaten komen steeds meer in actie om de aarde en 
de belangen van toekomstige generaties te beschermen. Mensen-
rechtenadvocaat Jan van de Venis en Correspondent Klimaat & 
Energie Jelmer Mommers vertellen erover in een sessie over 
 huidige en toekomstige klimaatzaken.

Sprekers: Jan van de Venis (JustLaw) en  
Jelmer Mommers (De Correspondent) 

De Kraak Energie en Klimaat

Z16. Sustainable Development Goals: First Things First 
Dit is een vervolg op de zaterdagochtendsessie ‘Sustainable 
 Development Goals: The Future We Want’. Nederland wil de SDGs 
in 2030 behalen. Tot nu toe is er vooral gewerkt aan rapporten en 
inventarisaties: OESO, Bertelsmann Stiftung/SDSN, PBL en bin-
nenkort de Monitor Duurzaam Nederland. Op 8 december 2016 
moet op een nationaal debat consensus worden bereikt over de 
prioriteiten voor Nederland in de komende vier jaar. Alle belangheb-
benden nemen hieraan deel. En op Springtij vindt de aftrap plaats.

Sprekers: Hugo von Meijenfeldt (Nationaal Coördinator 
Implementatie SDGs, ministerie van Buitenlandse 
Zaken), Veronique Swinkels (Global Goals Accelerator, 
BBK/Door Vriendschap Sterker) en Ries Kamphof 
 (Kaleidos Research)  
Moderator: Herman Bavinck (ministerie van  Infrastructuur 
en Milieu) 

Zeevaartschool SDGs

Excursie In het Spoor van Sil  
Terschelling bestaat voor 90% uit natuur, er komen 152 vogel-
soorten voor, talloze zeldzame planten, het hele landschap is een 
sprookje. Bram van de Klundert, tot voor kort directeur van het 
Waddenfonds, neemt kleine groepen mee op een filosofische 
 wandeling door de natuur. 

Bram van de Klundert (zenleraar, auteur en voormalig 
directeur Waddenfonds)

Verzamelen 
 Betonningsterrein

15.45 Verplaatsen

16.00 Kombuis Koffie

16.30 Alle hens op het 
 Betonningsterrein 

Exploring and Transforming 
De wereld heeft tientallen grote transformaties beleefd, explosies 
van kennis, techniek, kunst en cultuur, vaak gepaard aan revolutie 
en oorlog. De Nederlandse zeventiende eeuw, de Franse revolutie, 
de Europese omwenteling in 1848, en, wellicht de belangrijkste, de 
Belle Epoque in de decennia vóór en ná 1900, wanneer de nieuwe 
techniek van staal en stoom zijn top bereikt in de Eiffeltoren, spoor-
wegen en slagschepen en wereldoorlogen. Van James Watt tot  
Bill Gates, het tijdperk van de dampende machines is voorbij, 
gevolgd door de digitale revolutie. Het tijdperk van het individu, dat 
met de smartphone iedere byte van de geschiedenis in zijn hand-
palm heeft. En in die handpalm zien we het venster naar de hele 
wereld, waardoor we ons meer dan ooit met elkaar en de natuur 
verbonden voelen. Dat perspectief voedt de hoop op het slagen 
van “transforming”. 

Met o.a.: Maurits Groen (communicatieadviseur, activist, 
ondernemer), Yuri van Geest (ondernemer, Singularity 
University) en Ruud Koornstra (duurzaam ondernemer)
Moderator: Harm Edens (tekstschrijver en presentator)

Betonningsterrein 
en Tonnenloods 
(diner)

21.00 Naar de boot Afscheid van het eiland, verplaatsen naar de haven

21.30 Afvaart De boot vertrekt, aankomst Harlingen 22.15 uur

22.00 Op pad Feest op het eiland voor de blijvers
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NOGEPA beharti gt de 
gezamenlijke belangen van 
de olie en gasbedrijven in 
Nederland. Onze wereld is de 
laatste jaren nogal veranderd. 
En zal verder veranderen. In 
de transiti eperiode naar een 
CO2 arme energievoorziening 
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de groei van hernieuwbare 
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de inzet en ontwikkeling van 
hernieuwbare energie niet in 
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Lees over de rol van banken bij de 
verduurzaming van de maatschappij 
www.toekomstgerichtbankieren.nl 
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Voor het vijfde jaar op rij 
hebben wij RoseHip weten 
te strikken als huisband van 
Springtij. Dit jaar zullen ze 
met een zanger, basbanjo, 
twee gitaren het programma 
muzikaal te omlijsten. De 
band staat altijd open voor 
interactie met Springtij gas-
ten en jamde in eerdere 
jaren o.a. met Wubbo 
Ockels, Wouter van Dieren 
en Marten Scheffer. Ook 
schreven zij songs speciaal 
voor Springtij o.a. over de 
‘plastic soup’ in de oceanen.
www.rosehip.nl 

ROSEHIP
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Met dank aan:  Gemeente Harlingen, Gemeente Terschelling, Hessel, Oerol,  

Rijkswaterstaat,  Staatsbosbeheer Terschelling, StayOkay Terschelling, Take One Producties,  
Wattisduurzaam.nl en verder alle kleine  sponsoren en partners die hun bijdrage aan Springtij 

in de vorm van kennis, faciliteiten,  producten, inspanning of korting hebben geleverd.

PARTNERS SPRINGTIJ FORUM 2016
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colofon  
Stichting Springtij Festival 
 Terschelling, Utrecht  
redactie en coördinatie  
JM Duurzame Communicatie,  
Haarlem   
vormgeving  
Martin Raven, Haarlem  
fotografie
Fjodor C. Buis, Haarlem
drukwerk  
Nederlof, Cruquius  
Amsterdam, september 2016

KENNIS EN NETWERKPARTNERS 
SPRINGTIJ FORUM 2016

Springtij Forum 2016 wordt  
CO2neutraal gemaakt door de 
Climate Neutral Group.  
Dit door een compensatie  
via een Gold Standard 
 Windenergieproject.

LIGHTHOUSE FOR THE GREEN VOYAGE



Hoe drassig wordt de toekomst die wij krijgen!
De bodem daalt, de zeeën blijven stijgen
En da’s een sombere voorspelling
Voor Terschelling
 
De duinen weg, de dijken en de kribben
En alles wat in eeuwen aan kwam slibben
Dat is niet florissant
Voor Ameland
En da’s een sombere voorspelling
Voor Terschelling
 
Nog even en de klad zit in de Wadden
Het water grijpt de Wadden bij hun kladden
Da’s een ramp van formaat
Voor Rottumerplaat
Dat is weinig riant
Voor Ameland
En da’s een dreigende omknelling 
Voor Terschelling
 
Al doen ze daar nog zoveel zand in zakken
Het water neemt hen stuk voor stuk te pakken
En dan blijft het niet droog
Meer, op Schiermonnikoog
En het wordt desolaat
Op Rottumerplaat
Het wordt meer dan riskant
Voor Ameland
En ’t wordt een zure, zilte kwelling
Voor Terschelling

De golven rijzen, aldoor opgeklopter
Dan komt de tijd van vlet en helikopter
Het vroegere Vlieland
Wordt au-bain-Marie-land
En het water kolkt hoog
Boven Schiermonnikoog
En Neptunus is kwaad
Op Rottumerplaat
En het loopt uit de hand
Op Ameland
En ’t wordt de laatste postbestelling
Voor Terschelling
 
Voorkom toch vrienden, dat het zo moet lopen
Roep met mij: dijken dicht en beurzen open

En buitenland: stuur Schiff, bateau en vessel
Want anders loopt het tragisch af met Tessel
 
En het vroegere Vlieland
Wordt euthanasie-land
En de slotmonoloog
Klinkt voor Schiermonnikoog
En de wereld vergaat
Op Rottumerplaat
En de zee schuurt het zand
Van Ameland
En ’t wordt het eind van mijn vertelling
Voor Terschelling

DE WADDEN door Ivo de Wijs


