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THE GREEN VOYAGE
Springtij is een forum, een dialoog, een expeditie.
In de bagage dragen we kennis, visie en dromen.
Gedreven door die ene, unieke boodschap uit 1972.
En de talloze, duizelingwekkende gebeurtenissen sindsdien.
De wereld ging al door enorme transities; de jaren ’70 zijn voor
de huidige generatie inmiddels onherkenbaar. Alles is anders nu.
In het Forum kiezen we een positie. Nemen we stelling. Formuleren we hypotheses.
Als uitdaging, conform de regels van de tegengestelde polen: these, antithese en synthese.
Op Springtij wordt het debat gevoerd sinds de eerste editie in 2010.
Met bijna 2.000 deelnemers en een veelvoud daarvan in de Springtij community.
These en antithese. Yin en Yang. Goed en kwaad. Licht en duisternis.
Samen op zoek naar alles wat mooi, goed en waar is.
True, Good and Beautiful.
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INLEIDING
Springtij gaat over Duurzaamheid, in het grote visionaire verband dat ooit door Limits to Growth (1972) werd
bepaald en dat blijkens de meest recente data nog altijd actueel is.
De duurzame toekomst wordt binnen Springtij omschreven met titels als Reinventing the Future, Compass for a
Green Voyage, Mienskip and the Global Commons en New Green Frontiers. Naar analogie van het beroemde
boek van Russell Shorto over New Amsterdam / New York, The Island at the Center of the World, heet
Terschelling als locatie in deze programmering The Other Island at the Center of the World, om de ambitie weer
te geven dat wij Springtij zien als een plek waar de grote veranderingen van deze tijd worden behandeld.
Dit moet culmineren in een mondiale samenwerking in 2018, als Friesland de Culturele Hoofdstad van Europa
mag leveren, Leeuwarden, waar duurzaamheid een grote plaats zal innemen.
Op dat mondiale niveau is Springtij verbonden met o.a. de World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD) in Genève, het World Resources Forum (WRF) in Davos, het European Resources Forum (ERF),
WWF/WNF, Club of Rome en vele anderen.
Zelden in de geschiedenis van de mensheid stonden we voor een grotere uitdaging. ‘Climate Change is the
trigger, but the worlds’ complete economic system is at stake here. There, the biggest change ever is to take
place. And soon’ (The Club of Rome, 2016).
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HET EILAND EN DE WERELD
Springtij agendeert de samenhangende problematiek van de duurzame wereld. Andere NGO’s richten zich op
deelgebieden, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering en de doorbraak van de renewables, op het ontwikkelen
van nieuwe groene business modellen, of profileren zich als actie-organisatie. Springtij is een netwerkorganisatie
en werkt samen met het complete scala: ondernemingen, overheden, wetenschap, instituten en NGO’s.
Springtij is een groeiende duurzame community die bijeenkomt op het jaarlijkse driedaags forum op Terschelling,
door het jaar heen op bijeenkomsten, en elkaar online weet te vinden. De ‘Sense of Community’ van Springtij is
uniek. Andere symposia, congressen, workshops en events waar de thematiek van klimaat en energie worden
besproken kennen dit niet in deze vorm.
Uniek is ook de bovenliggende agendering van de globalisering, waar de politieke en economische consequenties
voor de duurzame toekomst worden bepaald. Springtij is een van de weinige plekken waar deze trends aan de
orde komen.
Deze internationale agendering is onder meer te vinden in visie en werk van: Klaas van Egmond (Een vorm van
beschaving), Saskia Sassen (Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy), Carlota Perez
(Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages), Howard Bloom
(The Genius of the Beast), Hazel Henderson (Building A Win-Win World, Beyond Globalization, Growing the
Green Economy) e.v.a.. Zij bieden de hoofdlijn en zijn de eregasten van de Springtij Fora. Het Springtij verhaal
ontleent ook aan hen de data en het totaaloverzicht, naast de sondering in de kringen van WBCSD, WRF en
Club of Rome.
De Nederlands-Amerikaanse Sassen, wier werk inmiddels wereldberoemd is geworden, analyseert de
scheefstand tussen datgene wat door wereldleiders (en economen) wordt geloofd en de realiteit, die daarmee
niet blijkt te sporen. Zoals de verstorende rol van de beurs, de disruptieve krachten van de financiële markten,
de ideologische veren van de vrije markt en de illusies van de globalisering. Er ontstaat in haar conclusies geen
vrije, democratische, vredestichtende wereldeconomie omdat de aansturende uitgangspunten onvolledig of
onjuist zijn.
De Engels-Venezolaanse Carlota Perez, evenals Sassen hoogleraar in Londen, projecteert vergelijkbare
waarnemingen op de theorie van Kondratieff, die al een eeuw geleden de schommelingen in de economie
beschreef als een systeem van steeds terugkerende golven. Nu de wereldeconomie is vastgelopen in de
hittegolf van de klimaatverandering, massawerkloosheid en financiële crises, ziet zij de hoop van een nieuwe
Kondratieff Golf, die in haar analyse gaat over duurzaamheid, het einde van de fossiele brandstoffen of althans
de klimaatcomponent ervan, de z.g. Coming of the Solar Age, in de woorden van Henderson.
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DE WATERSCHEIDING OF HET WANTIJ
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 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 te 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 meer oplossen zonder over de rand van je eigen denk- en werkwereld te kijken.
De thema’s van Springtij worden bepaald door de in Limits to Growth e.a. beschreven hoofdvariabelen van de
wereldeconomie: Energie & klimaat, Vervuiling, Productie, Voedsel, Bevolking, Grondstoffen, en derhalve over
het breedst mogelijke palet aan dwarsverbindingen en intersectorale effecten. In onze systeem-dynamische
modellen worden deze aangeduid als stocks (voorraden) en flows, de stroom van goederen, diensten,
informatie, welvaartsgroei en dus: toekomst. Hoe verhouden zich deze voorraden en stromingen tot die
duurzame toekomst, daar gaat het om. In het World3 model, dat verwant is aan het model IMAGE-model van
het Planbureau voor de Leefomgeving, wordt dit doorgerekend.
World3 is het Limits to Growth systeemmodel met honderden variabelen. In onze eigen kleine vereenvoudigde
vorm, het ‘Small World3 model’, geven we enkele onderlinge verbindingen weer. Bij + is sprake van een positieve
terugkoppeling, bij - een negatieve. De variabele ‘Solar’ staat er als een metafoor voor de veranderingen die op
Climate Change negatief terugkoppelen, ofwel doen stoppen of afnemen. Ander voorbeeld: Biodiversity is een
plus bron voor Resources, maar het gebruik daarvan veroorzaakt ook de uitputting, dus een min.
Zie de figuur op pagina 7.
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Springtij Small World3 Model

Toelichting op het model:
• Resources zijn een voorraad. Daaruit ontstaan Production, Food en Energy (+), die deze Resources verbruiken (-).
• Biodiversity is een bron van Resources (+), maar ook een zuigkracht erop (-).
• Energy en Production koppelen terug op Food (+). Food veroorzaakt Climate Change (+) en Climate Change
vermindert weer de Food production (-).
• Energy veroorzaakt Climate Change (+), de combinatie Energy en Innovation zetten de Solar Age in gang (+),
die de Climate Change remt (-).
• Production en Finance zijn elkaars katalysator (+).
• Finance koppelt (+) naar Innovation en Climate Change remt Production (-)
Zou je de flows (de pijlen) en de stocks (de cirkels) van data voorzien en doorrekenen, dan krijg je inzicht in het
gedrag van het geheel.
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I. THEMA ENERGIE EN KLIMAAT
Het thema Energie vormt de hoofdstroming binnen het systeem en daarmee is dit thema prioriteit nummer één.
Recente indicatoren zijn hier het Klimaatakkoord van Parijs, de Energiewende in Duitsland, de Klimaatzaak van
Urgenda, het Energierapport van het ministerie van EZ en de blauwdruk van Amory Lovins in Reinventing Fire
(Bold Business Solutions for the New Energy Era).
De gemeenschappelijke noemer gaat over het besef dat de klimaatverandering een reëel gevaar vormt en dat
grote veranderingen op til zijn. De invulling hiervan verschilt vooral omdat partijen ongelijke uitgangspunten
hanteren. De overheid moet bijvoorbeeld laveren tussen gewenste gasbaten en de dilemma’s van de
gaswinning, zowel in het aardbevingengebied als elders. In tegenstelling tot de ontwikkelingen in vooral
Duitsland is er voor windenergie hier onvoldoende politieke steun, ondanks de doelstellingen in het Energie
Akkoord. Decentrale opwekking kan rekenen op veel draagvlak, maar er is geen overkoepelende visie, waarin
alle kansen en problemen worden aangevat. Desinvesteringen in fossiele brandstofondernemingen zijn aan de
orde van de dag maar worden slecht begrepen. Het sluiten van kolencentrales is parlementair besloten, maar
wie betalen de rekening? Droombeelden, wensen, blokkades en problemen veroorzaken een dichte mist.
Springtij behandelt deze veelheid aan onderwerpen de komende jaren aan de hand van de blauwdrukken in de
Energiewende en in het werk van Lovins.
Daartoe dienen de volgende activiteiten:
• Onder het label Springtij XXL wordt vervolg gegeven aan de samenwerking met het Umwelt Bundes Amt (UBA),
waar de architectuur van de Energiewende is uitgedacht. Een UBA-team is beschikbaar voor Springtij XXL.
• Ter voorbereiding worden in het eerste en tweede kwartaal van 2016 door het Springtij Research team de
variabelen van de Energiewende gespiegeld aan de actualiteit in Nederland. In de zgn. ‘Energy Spider’ (zie
pagina 9) komen deze variabelen in beeld. Anders dan in Nederland worden zij in Duitsland stuk voor stuk
geanalyseerd op Go / No Go, ofwel op gerede antwoorden of nog openstaande vragen. Als voorbeeld de
Ausstieg Kohle + Kernenergie: welke hoeveelheid MW, op welke termijn, tegen welke kosten, met welke
alternatieve leveringszekerheden?
Voorjaar tot zomer 2016 zijn er twee keer XXL Energiesessies over vragen en uitkomsten i.s.m. UBA en uit
Nederland o.a. De Gemeynt en ECN (to be confirmed).
Op Springtij Forum (22 - 25 sept.) wordt een moment ingepland voor een voorlopige tussenrapportage. In 2017
en 2018 wordt deze sequentie herhaald. In 2018 ligt er een alomvattende visie en operationele invulling van de
samenhangende variabelen in deze spider, naar Nederlandse en internationale schaal. Inclusief de nog niet
uitgekristalliseerde dilemma’s: die zullen er altijd zijn.
In opsomming kan dit voor de toekomstige energievoorziening het volgende inhouden:
• Er is wel/ geen 100% CO2 emissie vrije energievoorziening in 2040 - 2050.
• Het niet gehaalde % is te verklaren uit ... (nu nog onbekende variabelen).
• Er is een wel/ niet toereikende vorm van wet- en regelgeving.
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16. Biomassa

17. Aardgas + LNG

1. Sluiting kolen
centrales
en kerncentrales

15. Ontwikkelingen
P2 gas
2. Welke rol
voor olie

14. Welke rol CSS

3. Welke rol voor
de netwerken

13. Klimaatbeleid

DOEL 2050:
100% CO2 VRIJE
ENERGIE

12. Rol van
subsidies

4. Nieuwe
warmtemarkt
5. Voor-en
nadelen voor
grootverbruikers

11. Wet- en
regelgeving
10. Grondstoffen
beleid
9. Welke rol voor
de renewables

6. Financiering
voor consumenten
8. Decentrale
energie-opwekking

7. Draagvlak in
de samenleving

Energy Spider - Variabelen in de Energiewende.

• De financiering bestaat uit geen / weinig / veel subsidies en / of bronnen zoals fiscale aftrekbaarheden en
brandstofbelasting, consumentenprijzen en wel/ niet door feed-in tarieven.
• Windenergie op land / op zee wordt wel / geen succes; er zijn verschillende innovatieve oplossingen gevonden.
• Decentrale stroom- en warmte productie neemt veel / weinig grote vlucht en zorgt daardoor wel / niet voor het
maatschappelijke draagvlak voor de CO2-emissie vrije toekomst.
• Er is consensus over de rol van CCS (wel / niet nodig).
• Er is consensus over de rol van Power2Gas (wel / geen optie).
• Er is wel of geen consensus over de inzet van biomassa.
• Er is wel of geen technische en politieke ruimte voor de productie van X BCM aardgas tot jaar Y.
•E
 r zijn beleidsvoornemens en uitvoeringsplannen voor de kolencentrales (sluiting of een andere technische
invulling?).
•E
 r zijn toekomstbeelden over betekenis en toekomstig gebruik van olie (benzine) en dus ook van het
elektrische vervoer cq andere vormen van transport en mobiliteit.
• De herschikking van de netwerken is in kaart en in gang gezet.
• Er is klaarheid over de warmtemarkt voor de consument en voor het grootverbruik.
• De voor- en nadelen van de energietransitie zijn duidelijk en geaccepteerd door de (groot)verbruikers.
•E
 r bestaat een alomvattend informatie programma over deze historische overgang: driehonderd jaar ná
James Watt loopt wellicht niet het tijdperk van de fossiele brandstoffen ten einde, maar wel de daardoor
veroorzaakte klimaatverandering.
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II. THEMA FINANCE
In het Stocks and Flows Limits model, dat als World3 model eerst door het Pentagon (1970) en daarna door het
Massachusetts Institute of Technology (een TU) werd ontwikkeld voor de Club of Rome, wordt niet expliciet
gerekend met de onderliggende financiële stromen. Die vormen wel de essentiële keten. Zonder vraag, aanbod
en investeringen stokt het systeem. Alle interacties worden erdoor bepaald. Gaat de vraag dominant naar olie
en niet naar solar, dan zijn de uitkomsten van de scenario’s anders dan wat in het duurzame midden-scenario
wordt verondersteld. De kwestie is dus of en hoe de financiële wereld van verzekeringen, banken, fiscaliteiten en
investeringen, hier Finance genoemd, inspeelt op de duurzame toekomst.
In 1982 heeft de Amerikaanse econome Hazel Henderson (zie www.ethicalmarkets.com) het woord Global
Casino geïntroduceerd om de Funny Money Game van het Flitskapitaal te beschrijven. In 2008 is deze game uit
de hand gelopen, om bekende redenen. Het werd duidelijk dat het gedrag van Finance niet spoort met de
positieve veronderstellingen van globalisering en vrije markten. En ook niet met de eisen van de duurzaamheid.
Geldstromen gaan meer en meer naar de 0,5% allerrijksten in de wereld; in Treasure Islands, van Nicholas
Shaxson, wordt geanalyseerd hoe de belastingvlucht naar verre eilanden eruit ziet. De wereld van Private Equity,
investeringsfondsen en banken lijkt een andere dan die welke een toekomst voor onze kinderen wil garanderen.
Wij kennen investeerders die hun goud zien als een eilandje in de oceaan. Zij zitten daarop, als Le Petit Prince
op zijn planeetje, en zien niet dat het goud smelt door de klimaatverandering en dat het eilandje wordt
overspoeld door de zeespiegelstijging.
Aan de andere kant van deze wereld rolt een golf van vernieuwingen over Finance Island.
UNEP, het United Nations Environment Program, publiceerde zeer recent een rapport (The Financial System we
need | Aligning the financial system with sustainable development), waarin een rijke blauwdruk voor een ander
financieel wereldsysteem wordt geschetst. Recentelijk gaf FMO een overzicht van de (enorme) stroom aan
groene investeringen die nu vrijkomt.
Het Sustainable Finance Lab, een initiatief van Triodos Bank en de Universiteit van Utrecht, werkt aan een stabiele
financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten.
De pensioenfondsen zoeken duurzame doelen voor hun investeringen, en grote beleggers trekken hun aandelen
terug uit de fossiele brandstof industrie. Hoogleraren Klaas van Egmond en Bert de Vries hebben een
rekenmodel (vergelijkbaar met het World3 model) gemaakt waarin zij aantonen dat de geldschepping terug moet
naar de overheid, weg van de banken, omdat aldus speculatie en destabilisering kunnen worden voorkomen.
Overal ontstaan veranderingen in de geldmarkt door andere ruilmiddelen, crowdfunding en lokale munten, als
antwoord op de crisis en als uitweg naar de duurzaamheid.
Springtij XXL Finance gaat over deze ontwikkelingen.
Zoals met het thema Energie worden onder het label XXL enkele voorbereidende sessies gehouden en zal er op
het Forum een voorsessie zijn met een selecte groep genodigden.
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Springtij Finance zal in het eerste kwartaal van 2016 de geschetste ontwikkelingen in kaart brengen i.s.m. de
banken en andere sponsoren, de NBV, Ex’tax, UNEP, Universiteiten, PBL, RVO, en de pensioenfondsen. Tevens
wordt gewerkt met het educatieve model van Antje Biber (Wiesbaden) die samenwerkt met Nederlandse
pensioenfondsen en Nyenrode De Secretaris Generaal van UNEP, Achim Steiner, is de hoofdgast in september.
XXL Finance brengt dan het tussenrapport uit. Wordt vervolgd in de editie 2017 en 2018. Ook dan ligt er een
operationele consensus over de belangrijkste indicatoren en maatregelen op Nederlandse en internationale schaal.
In summary zou deze er als volgt kunnen uitzien.
• Er is consensus over de verschuiving in fiscale lasten van arbeid naar grondstoffen.
• Het principe van de betalende vervuiler heeft een volgende uitwerking.
• De True Price ontwikkeling zet dat door, zoals bepleit en onderbouwd door zowel de werkgroep van die naam
als door Ex’tax van Femke Groothuis c.s.
• Speculatie wordt ingedamd door maatregelen als het Global Reporting Initiative, een vorm van Tobin Tax,
scheiding van systeembanken en “gewone” banken.
• Er wordt gestreefd naar een andere vorm van geldschepping.
• De SAM / DJSI indicatoren worden leidend voor beursgenoteerde ondernemingen.
• Het Flitskapitaal wordt aan banden gelegd.
• Desinvesteringen in vervuilende (klimaat) assets zetten door.
• Ontwikkelingen in de geldmarkt zijn steunpilaren voor decentrale en lokale energie en voedselvoorziening.
• Er is een solide bankencode, inclusief interne opleidingen voor bankiers in groene kennis (nu hopeloos
afwezig).
• Gasbaten worden ingezet voor duurzame innovatie.
• Pensioenfondsen investeren in grootschalige duurzaamheid, en desinvesteren in niet duurzame bedrijven.
• Er zijn overheidsgegarandeerde groene investeringsfondsen.
Of dit alles blijkt niet nodig; er zijn geheel nieuwe oplossingen in zicht.
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III. THEMA RESOURCES
In het Limits to Growth model zijn de resources een belangrijke variabele. Hoewel er geen fundamentele
geofysische contra-expertise is uitgevoerd, werd vanaf het begin gefulmineerd tegen de algemene notie van de
finale uitputting. De economische theorie veronderstelt immers dat bij schaarste wordt uitgeweken naar
substitutie, een autonoom proces. In veel publicaties wordt hiernaar verwezen.
Schaarste en uitputting hebben inderdaad relatieve en absolute betekenis. Hout werd vervangen door kunststof,
steenkool door olie en gas, en die weer door wind en zon. Innovatie en substitutie gaan hand in hand. Maar niet
altijd. De natuur en de fysica, met name de thermodynamica, stellen scherpe grenzen. Als de zuurstof zou
opraken is er geen vervanging.
Fosfaat (P) is met Stikstof (N) en Kalium (K) de levensvoorwaarde voor iedere plantengroei en daarmee de kern
van de voedselvoorziening. Deze z.g. Wet van Liebig over NPK is absoluut. Fosfaat wordt nu snel schaarser.
Innovatie gaat hier niet over substitutie maar over terugwinning, waar we stuiten op het entropische dilemma van
verspreiding en dilution; fosfaat dat in de oceaan terecht komt maar daar zo oneindig wordt verspreid dat het
niet meer herwinbaar is. Goudstof in de rivier bleek wel winbaar. Er zijn dus innovaties denkbaar die de entropie
als het ware terugdringen.
In een recente publicatie van de Universiteit van Lund worden de grondstofscenario´s van Limits to Growth
gedesaggregeerd naar specifieke grondstofstromen. In plaats van één variabele (resources) zien we er 60, van
fosfaat tot koper, van ijzer tot hout, enz. Vrijwel alle grondstoffen gaan door de z.g. ‘Hubbard curve’: winning en
verbruik stijgen exponentieel tot 2030 - 2050, daarna volgt het bekende overshoot + collapse gedrag. De
schaarste wordt absoluut.
Het verband tussen klimaat, energie en grondstoffen wordt weinig onderkend. Energieverbruik bestaat altijd in
relatie tot deze resources. Energie is er om alles wat er gebeurt, gebouwd, getransporteerd, verbouwd, gegeten,
gedaan mogelijk te maken. En dat alles gaat over materie. Omdat deze materie oneindig beschikbaar lijkt,
bestaat een groot deel van de materiaalstroom (stocks en flows) behalve uit gebruik en verbruik ook uit
verspilling. Die eindigt op afvalbergen, in verbrandingsovens, in het water en de zee, in emissies en in de
vernietigde omgeving.
Omdat deze verspilling onvoldoende wordt waargenomen, zien we niet dat er een denkfout zit in de droom over
de duurzame energievoorziening. Zou je 100 energie eenheden fossiel vervangen door eenzelfde energie inhoud
solar en wind, en je laat de onderliggende materiestroom ongemoeid, dan handhaaf je de verspilling. Als
voorbeeld nemen we de elektrische Tesla Model S en de elektrische Renault Zoë. De eerste heeft bijvoorbeeld
een footprint van 100, de tweede van 10. In de Factor10Groep wordt deze efficiency score als maat genomen
voor het duurzame grondstoffenverbruik. In beide gevallen gaat het om eenzelfde kilometerprestatie ofwel
‘Material Input per Unit Service’.
Recycling, Cradle 2 Cradle en Circulaire Economie zijn pogingen om de resource schaarste teniet te doen. Ook
daarbij stuiten we op het entropische concept: bij iedere cyclus gaat per definitie veel verloren en neemt de
energie-inhoud per cyclus toe. Er is altijd een grens. Bij Resource Efficiency hoort daarom vooral het Re-Design:
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ieder product zo ontwerpen dat het ofwel eeuwig kan meegaan ofwel in de eindfase in de afzonderlijke
componenten kan worden ontmanteld. Neem ijzer en staal: dat wordt al eeuwenlang als oudroest hergebruikt,
maar bij ieder volgend gebruik na de omsmelting neemt het af in (draag)kracht. Ook hier komt ergens een
eindpunt aan de kringloop.
Resources als ijzer, koper, zware en zeldzame metalen, fosfaat, vruchtbare bodem, grond, hout en zelfs cement
en zand (!) zijn of worden schaars.
Essentiële grondstoffen voor de (Europese) landbouw zijn in Europa niet te vinden, wel in instabiele regio’s.
Enorme hoeveelheden plastic eindigen in de plastic soup. Verspilling is regel.
Ugo Bardi is de auteur van het Club of Rome report (Extracted | How the Quest for Mineral Wealth is Plundering
the Planet) waarin hij deze schaarste definieert: jaarlijks worst 270 miljard ton grondstoffen van de aardbodem
geschraapt, en dat kan niet zo doorgaan. En dan water: het is er of te veel, of te weinig, of te vuil, of op de
verkeerde plaats. Water is conflict. Grondstoffen voor de digitale revolutie worden conflict. Olie betekent conflict.
Visserij is conflict. En nog altijd belasten we het grondstoffenverbruik of niet of te weinig.
Behalve Cradle to Cradle, Efficiency Factor 10 enz. kennen we nu ook de ontwikkeling van de dienst i.p.v. het
bezit. Koop en verbruik geen auto, maar koop alleen groene kilometers. Koop geen lampen, maar lease de
lichtprestatie. Koop geen televisie, maar koop alleen de uitzending. Laat alle bezit bij de producent, die er dan
belang bij heeft zo efficiënt mogelijk zijn product te ontwerpen. Want de verspilling, de slijtage en het afval
komen dan voor zijn rekening.
Springtij Research zal zich in het eerste en tweede kwartaal van 2016 richten op het inventariseren van deze
ontwikkelingen en in de voorzomer een XXL-sessie organiseren over de resultaten. Het idee wordt mede
gedragen door Turn Too, De Groene Zaak, DSM, WUR, het Umwelt Bundes Amt, het Institut de la Durée
(Genève), CLM, PBL, Rathenau Instituut, Universiteit van Lund, World Resource Forum, European Resource
Forum, Nederland Circulair (voorheen RACE) en het UNEP Resource Panel (to be confirmed).
Op Springtij in september is er een interim rapportage. Deze procedure wordt herhaald in 2017 en 2018.
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IV. THEMA BIODIVERSITEIT EN NATUUR
De spagaat in de Nederlandse natuurbeleving is een gegeven dat voortspruit uit de fysieke beperkingen van
bevolkingsdruk, urbanisatie en dus ruimtelijke functie-concurrentie. Gestage vorderingen in natuurbeleid worden
geregeld ingehaald door politieke turbulenties en discontinuïteiten zoals klimaatverandering, toxificatie en
exotisering. Samenwerken in het kader van Springtij betekent vooral dat de groene organisaties cross-sectoraal
aan de slag gaan, waarbij natuur, klimaat, energie, economie en financiën samenkomen. Daarbij ligt de focus op
twee hoofdlijnen: Natuurlijk Kapitaal en Waddenzee.

• Natuurlijk Kapitaal
Onder Natuurlijk Kapitaal verstaan we de natuurlijke hulpbronnen op aarde die de mens ter beschikking staan:
biodiversiteit en ecosystemen. Het betreft die natuurlijke hulpbronnen die het vermogen bezitten om de mens
een dienst te leveren, de zg. ecosysteemdiensten, zoals bescherming tegen overstroming door de duinen of het
vastleggen van CO2 door bossen en laagveen. Diensten met een maatschappelijke en/of economische waarde
die bijdragen aan het welzijn en de welvaart
Bedrijven zijn zich in toenemende mate bewust van dit Natuurlijk Kapitaal. Springtij biedt de komende jaren
ruimte aan de ontwikkelingen op dit gebied, met name aan het onderwerp waardering van natuurlijk kapitaal in
de waardebepaling van bedrijven en in de statistieken.

• De Waddenzee
Springtij ontleent veel van zijn kracht aan de locatie. Het is daar veel lichter dan in de rest van het land! In
september vieren we er doorgaans een Indian Summer. Met uitzicht over het Werelderfgoed.
We spreken en leren dus over de Waddenzee, in samenwerking met het Waddenfonds, de Waddenacademie
en UNESCO.
In 2018 willen we de internationale gasten, die we dan ontvangen in het kader van de samenwerking met
Friesland / Leeuwarden Culturele Hoofdstad, de resultaten laten zien van het nieuwe Waddenbeleid, zoals dat
sinds 2000 is ontstaan, met het Fonds en de Academie als grote drijvende krachten voor onderzoek,
investeringen en denken. Springtij 2015 kende een serie masterclasses over de Waddenzee, die we in de
komende edities willen voortzetten, met extra oog voor de internationalisering en focus op de laatste inzichten
over de effecten van de klimaatsverandering. Er zijn nieuwe initiatieven over de plastic waddensoep, over de
economie langs deze 1.000 km wetlands kusten, over de visstand, de vertroebeling en het food web.
In 2018 willen we deze inzichten concluderen in een rapportage van de sessies 2016, 2017, en delen met de
relevante partijen, waaronder ook diegenen die elders in de wereld te maken hebben met hun eigen wetlands.
Waddenfonds en Waddenacademie hebben op dit onderdeel de lead.
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V. THEMA FOOD
De discussies in het voedseldebat zijn in het algemeen een mix van drie lagen:
• De eerste laag gaat over voedselproductie en bevolkingsprognoses. Trefwoorden zijn Maximalisatie.
Technologie. Negen miljard mensen. Concurrentie landgebruik. Kwantiteit. Move naar intensivering en
industrialisatie. Vleesproductie.w
• De tweede laag gaat over risico’s hiervan. Biodiversiteit. Uitputting. Energie. Bodem. Ziekten en plagen. Water.
Chemie. Insectendood. Klimaat.
• De derde laag gaat over gezondheid. Men heeft te eten, maar vaak met desastreuze gevolgen. Een op de vijf
mensen krijgt Alzheimer. Een op de vijf sterft aan kanker. Hartziekten. Artritis. Reuma. Het meeste is terug te
leiden naar het voedselpatroon.
Het World3 model rekent door dat de wereld in 2050 niet meer dan 2 miljard mensen kan voeden. In
Wageningen rekenen wetenschappers uit dat 9 miljard mensen in 2050 te eten zullen hebben. De Wageningse
school extrapoleert de moderne landbouwtechniek in tijd en ruimte, maar World3 bouwt de terugkoppelingen in
die worden veroorzaakt door de klimaatverandering, verminderde bodemvruchtbaarheid, ontoereikende kennis
en falen in de landbouwpraktijk etc.
Nieuw is de recente IPCC-input: de klimaatverandering die de tweede laag dominant maakt en daarmee ook de
neergaande voedselproductie in de Limits to Growth scenario’s plausibel.
Het Springtij-food-debat gaat over de prognoses en dilemma’s van de eerste en de tweede laag. De derde laag,
hoewel zeer belangrijk, wordt niet op Springtij behandeld.
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VI. THEMA 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
verbeeldingskracht. Maar ook over het terugvinden van onze verbinding met de natuur. De worsteling die
beleidsmakers, ondernemers en andere leiders hebben met de transitie naar een volgende “golf” is
vanzelfsprekend, want het loslaten van het vertrouwde is weinigen van ons gegeven. De uitdagingen zijn immens.
Omdenken, zo zeggen de Oosterburen. Kantelaars, zegt Urgenda. Verandermanagement, ondernemerschap.
De grote veranderingen kennen we al. Uit de Californische hoge hoed kwamen ooit Microsoft, Internet, Google,
Tesla, en nog altijd zindert het daar van de nieuwe ideeën. De Postcodeloterij, jaren geleden al dé doorbraak
naar een andere financiering van de goede doelen, is voortgekomen uit de veranderende patronen van de
ontwikkelingssamenwerking.
Er bestaan leiders, vernieuwers, durvers en pioniers, en wij willen ze beter leren kennen. De investeerders die
zich terugtrekken uit de foute industrie. En die zich melden voor de nieuwe vergezichten. De talloze innovaties
die we zien langskomen bij Springtij-partner Accenture en de Green Challenge Award van de Postcodeloterij. De
gedurfde uitdagingen van de Urgenda en de gewonnen rechtszaak tegen de Staat. De rechter die de scherpste
keuzes maakte. De mensen achter de Energiewende. De veranderingsconcepten van de CAUX Round Table.
En bovenal, het unieke leiderschap van de WBCSD toen daar een grote schare CEO’s van multinationale
bedrijven een gezamenlijke verklaring voor Parijs produceerde. Met vooral Nederlandse leiders in de voorste
linie: Feike Sijbesma, Paul Polman, Peter Bakker, De Dutch Coalition for Sustainable Growth, waar Jan Peter
Balkenende het voortouw neemt. En dan de grote verrassing in 2015 uit Rome, waar Paus Franciscus
aanklopte bij de buren Club van Rome, en de klimaatverandering nu wereldwijd agendeert.
Wat we van deze visionaire leiders kunnen leren is dat leiderschap niet gaat over de positie in het bedrijf of de
titel van de functie, maar over het vermogen om mensen te verbinden en te inspireren. De leider vereenzelvigt
zich niet met zijn (of haar) rol of positie, maar met zijn visie voor een betere wereld. We zijn allemaal in staat om
leiderschap te ontwikkelen. Maar dat vergt bewustzijn, oefening en ervaring. Leiderschapsontwikkeling is een
continu proces dat een leven lang voortduurt en groeit met onze leeftijd en ervaring mee. Schuilt de kracht van
een jongere leider vooral in kwaliteiten als focus en daadkracht en de wil om kundig en succesvol te zijn, die van
een oudere leider is vooral gestoeld op overzicht, afstemmen en bijdragen en betekenisvol zijn.
Op Springtij verkennen en ontwikkelen we het leiderschap dat nodig is in deze snel veranderende wereld.
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VII. THEMA TRANSPORT EN MOBILITEIT
Transport zal in 2040 -  2050 anders zijn georganiseerd. Dat transport een groot goed is, staat vast. De mensheid
droomt al duizenden jaren van het vliegende tapijt en witte paarden met vleugels. De REIS is een metafoor voor
de behoefte aan ontdekking, vernieuwing en kennis. De grote reizen uit de geschiedenis gaan daar over: Jules
Verne, Willem Barentsz, Sindbad, Marco Polo, Lewis & Clark, Columbus, Henry Hudson, Stanley & Livingstone,
Amundsen en Scott.
Er zijn grenzen die overschreden moeten worden, er zijn grenzen gesteld aan het reizen zodra de klimaateffecten en
de schade aan de fysieke omgeving te groot worden. De scheepvaart is de grootste veroorzaker van het roet dat op
het poolijs neerkomt. De emissies van de luchtvaart in de hogere luchtlagen zijn een risico. De verkeerscongestie en
de verstikking zijn in de grote wereldsteden een ramp.
Dat benzine en diesel vervangen gaan worden door andere systemen, staat vast. Die zullen niet wéér een
monopolie hebben. We rijden straks ook elektrisch, hybride, op waterstof en andere bronnen. En we zullen
groene kilometers kopen en dus geen eigen auto meer bezitten. Schepen zullen meer zeil gaan voeren. Het
thema Transport komt op Springtij aan de orde door een inputpaper en masterclasses waarbij we de inzichten
en activiteiten benutten van o.a. de Green Deal Board (domein Logistiek en Mobiliteit) en de overlegtafel
Mobiliteit en Transport van het Energieakkoord.
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OP WEG NAAR HET NIEUWE LAND: THE DAWNING
De crises en kansen zoals we die benoemen in de thema’s zijn een teken van ‘the end of the world as we know it’.
We willen met spaceship Earth op weg naar een nieuwe plek. We weten dat de huidige dorre vlakten niet meer
voldoen en vertrekken het liefst morgen. We kunnen alleen nergens heen. Daarom is het onze taak om het dorre
landschap om te toveren in een vruchtbaar land. We zien de nieuwe dageraad. ‘Roze gevingerd’ zoals Homerus
schreef, met groene randen.
Op Springtij ontwerpen we de contouren van dat vruchtbare land. We maken schetsen, kleuren ze in, gummen
uit, leggen tekeningen over elkaar heen. We zoeken de wegen en de gidsen die ons een stuk op weg kunnen
helpen. We onderzoeken de positie van bedrijven in het nieuwe landschap, de nieuwe samenwerkingen:
• Hoe zou onze maatschappij eruit kunnen zien in 2040?
• Wat zijn maatschappelijke en economische trends (van IT / internet, tot schaarste, groeiende wereldbevolking,
groeiende welvaart) en hoe beïnvloeden die de transitie naar een zero emission economy?
• Welke stappen moet Nederland zetten in de transitie naar een fossielvrije en circulaire economie, waarbij
voldoende ruimte is voor agricultuur, water, natuur?
• En welke rol spelen de diverse spelers bij het zetten van deze stappen?
Het vergezicht kunnen we nog niet uittekenen, dat hoeft ook niet. Maar een aantal doelstellingen hebben we wel
helder: in 2050 maken we niet meer gebruik van fossiele brandstoffen. De economie draait dan op volle toeren
dankzij de principes van Resource Efficiency en de voedselproductie levert een positieve bijdrage aan de natuur
en biodiversiteit.
Om onze doelstellingen te bereiken hebben we trekkers en duwers nodig. De trekkers zijn onze leiders, die niet
bang zijn om systemen aan te pakken en door muren heen te breken. De duwers zijn de mensen die macht over
het geld. We hebben ook pioniers nodig die er voor gaan, de ondernemers. Zij krijgen een duw in de rug.
Op Springtij komt iedereen samen die invloed heeft op het vergezicht. De ontwerpers, de financiers, de
beleidsmakers, de toekomstige bewoners. Op Springtij komen zij tot samenwerken, nieuwe besluiten,
systeemveranderingen. Zij spreken met de mensen die vragen hebben.
Het programma
Het programma op deze reis naar dat nieuwe land wordt vormgegeven langs twee lijnen. Aan de ene kant de
thema’s, waarbij Energie & Klimaat, Finance en Resources de hoofdrollen vervullen. Aan de andere kant de
‘enablers’, ofwel wat er nodig is om binnen de thema’s de doelen te kunnen bereiken. De doelen die we hebben
gedefinieerd zijn: verdiepen (kennis verwerven en overdragen, research, analyses, wetenschappelijk inzicht,
ervaring delen), verbreden (cross sectorale samenwerking creëren, over je eigen werkveld en grenzen denken en
werken) en verbinden (vergroten en versterken van de duurzame community, je eigen netwerk vergroten en
innerlijke verbinding tussen drijfveren en daden).

18

Springtij 2016 - 2017 - 2018 

The Dawning

EXPLORING & TRANSFORMING
THEMA’s

Energie &
Klimaat
Finance

Resources

Natuur –
Natuurlijk
Kapitaal
Natuur –
Wadden
Food

Transport &
Mobiliteit
Special:
de nieuwe
Delta

ENABLERS

Leiderschap

Finance &
Investment

ICT

19

Innovatie

Governance

Springtij 2016 - 2017 - 2018 

The Dawning

DE ORGANISATIE
Springtij is een stichting onder auspiciën van Natuur & Milieu in Utrecht, Hamburgerstraat 28a, 3512 NS Utrecht,
(030) 233 13 28, www.natuurenmilieu.nl
De Raad van Toezicht bestaat uit:
• Robert Reibestein (commissaris ING Groep, voormalig partner van McKinsey & Company,) – Voorzitter
• Tjerk Wagenaar (directeur Natuur & Milieu) – Penningmeester
• Hans van der Vlist (voormalig secretaris-generaal VROM) – Lid
• Karel Noordzij (oud voorzitter en directeur van TLN, oud President Directeur NS, voormalig voorzitter directeur
PGGM) – Lid
• Alexander van der Vooren (researcher bij PBL) – Lid
• Adviseur van de Raad van Toezicht: Eric-Jan Tuininga (Club van Rome Nederland)
Gastheer en Founding Father: Wouter van Dieren
De directie bestaat uit:
• Marianne Berendse – Algemeen directeur
• Wouter van Dieren – Wetenschappelijk directeur
Het management team bestaat uit:
• Sigrid Hettinga – Programmamanager
• Jannemieke van Dieren – Communicatiemanager
• Mariëlle Beerling – Eventmanager
• Jolanda van der Veen – Adviseur
• Myrthe Egmond – Projectondersteuning
• Wieke de Jong – PA Wouter van Dieren en projectondersteuning
• Ron Dol – Administratie
Logistiek team (t.b.v. het Forum op Terschelling):
• Piet Noordenbos – logistiek manager
• Hanneke Bramer – vervoer en hotels
• Esther Brinkman – catering en draaiboek
• Ariën Cupido – opbouw locaties en techniek
• Gerry Visser – logistiek en communicatie
Zie voor de volledige omschrijving van de organisatie de website: www.springtij.nu
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PARNTERS EN SPONSOREN
2015

PARTNERS

SPONSOREN

(Terschelling)

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.
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2014

Sponsoren en partners

The Floor is Yours
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Met dank aan:

Gemeente Terschelling, Gemeente Harlingen,
Rijkswaterstaat, Ministerie van Economische Zaken,
Waddenvereniging, Rederij Doeksen, Vereniging Noardlike Fryske
Wâlden en verder alle kleine sponsoren en partners die hun
bijdrage aan Springtij in de vorm van kennis, faciliteiten, producten,
inspanning of korting hebben geleverd.
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