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Wantij 

•  Het	  Wan(j	  is	  de	  waterscheiding	  tussen	  twee	  stroomgebieden	  

•  In	  de	  wereld:	  de	  ene	  vloed	  gaat	  over	  de	  escala(e	  van	  

problemen	  

•  De	  andere	  vloed	  over	  de	  vernieuwing	  



Hoeveel monden? 

•  IPCC	  2014→	  1,5	  miljard	  mensen	  voeden	  2050-‐2100	  	  

•  WUR/KNAW	  2014	  →	  9,5	  miljard	  mensen	  

•  World	  Demographic	  Society	  →	  11,5	  miljard	  mensen	  2100	  



Naomi Klein 

•  NO	  TIME,	  2014	  

•  +4	  °C	  	  2160-‐2100	  



Nature, July 2014 

•  Verband	  systemische	  pes(ciden	  en	  vogelsterWe	  



LTO-bestuurders 

•  Boerensysteem	  in	  squeeze	  



SER-akkoord 

•  Waarschuwingen	  dat	  doelen	  niet	  worden	  gehaald	  



Troonrede 

•  Duurzaamheid	  niet	  vermeld	  



Springtij 

•  Spring(j	  gaat	  over	  beide	  vloedgolven.	  Koplopers.	  Innova(e.	  

Vernieuwing.	  Kracht.	  Verbeelding.	  Data.	  Cijfers.	  Modellen.	  

Investeringen.	  Plannen.	  

•  Samen	  ontwerpen	  van	  de	  duurzame	  toekomst	  



Springtij Chatham Rules 1 

•  Nothing	  is	  impossible,	  especially	  if	  it	  is	  inevitable.	  

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

dreams.	  

•  Skylge	  is	  Kel(sch	  voor	  rots	  in	  zee.	  Als	  in	  Skilligs,	  Isle	  of	  Skye,	  

Skallingen.	  

•  Wij	  zijn	  hier	  middenin	  het	  Unesco-‐werelderfgoed	  

Waddenzee.	  



Springtij Chatham Rules 2 

•  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.	  

•  Spring(j	  gaat	  over	  hoogwater,	  het	  water	  aan	  de	  lippen,	  

overstroming	  en	  Deltadijken.	  



Springtij Chatham Rules 3 

•  Bij	  springvloeden	  wordt	  de	  dijkwacht	  gewekt.	  Eilanders	  gaan	  

de	  dijken	  op,	  bij	  nacht	  en	  on(j.	  De	  Sinterklaasstorm	  van	  

2013	  overspoelde	  de	  Boschplaat.	  

•  Met	  zandzakken	  werden	  de	  dijkjes	  rond	  de	  oude	  

eendekooien	  gered.	  



Springtij Chatham Rules 4 

•  “Guusjen”	  is	  de	  roep	  door	  het	  dorp	  als	  de	  reddingboot	  moet	  

uitvaren	  en	  de	  bemanning	  naar	  de	  haven	  moet	  snellen.	  

•  Strandjuben	  is	  geen	  spel	  maar	  diepe	  ernst,	  met	  grote	  

winnaars	  en	  verliezers.	  

•  De	  zee	  neemt,	  de	  zee	  geeW.	  

•  Het	  is	  spring(j	  op	  de	  hele	  planeet.	  Iedereen	  moet	  dijkwacht	  

zijn.	  

	  



Springtij Chatham Rules 5 

•  Pessimisme	  is	  een	  func(e	  van	  het	  brein.	  De	  data.	  De	  feiten.	  

•  Op(misme	  van	  de	  wil.	  De	  ideeën.	  De	  plannen.	  

•  Wij	  delen	  feiten,	  ideeën,	  plannen	  en	  data,	  wij	  ondersteunen	  

en	  s(muleren,	  wij	  gaan	  uit	  van	  wederzijds	  vertrouwen	  en	  

respect.	  

•  Wij	  zijn	  dijkwacht,	  juber,	  redder,	  rots	  in	  zee	  en	  Oerol	  

tegelijk.	  


