
Partnerplan en planning 2018  

Experience, Feel, Encounter, Know 
All that is True, Good and  Beautiful 

	
	



2	

 
 
Inhoud 
 
Wat maakt Springtij bijzonder  
Het Springtij Libretto 
Aan het werk 
De ambities 
Inhoudelijke verdieping 
Springtide Academy 
Springtij producten 
Partnerschappen  
Uitnodiging Springtij Proloog  
Organisatie   
Partneroverzicht 2017 
		
	
		
	
	



 
 

3	

Wat maakt Springtij bijzonder 

•  Springtij is hét ontmoetingspunt voor al diegenen die zich willen inzetten voor een andere toekomst.  

•  Springtij brengt iedereen, fysiek en virtueel, samen die invloed heeft op het vergezicht. De 
visionairs, de ontwerpers, de financiers, de beleidsmakers, de zakenwereld en de wetenschap. Op 
Springtij komen zij tot samenwerken, nieuwe besluiten, systeemveranderingen. Dit jaar is onze 
negende bijeenkomst. Een vergelijkbare formule bleek erg succesvol tijdens de Wereldtop van de 
Club van Rome in 2009 in Amsterdam. 

•  Wat maakt Springtij bijzonder? Bekijk onze foto’s, video’s en artikelen online op: www.springtij.nu. 
 

•  Verschillende partijen hebben zich uitgesproken voor een gezamenlijke ambitie en een meerjarige 
programmering voor 2018, 2019 en 2020. 
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Het extra (zon)licht van het eiland Terschelling. De 
diepe nachtelijke duisternis. De Waddenzee 
rondom.  
 
De nazomer, die hier zijn bijzondere kleuren 
uitstrooit, de diepe concentratie van iedereen, de 
permanente glimlach van allen naar allen, de lange 
inhoudelijke ontmoetingen, zoals bijvoorbeeld over 
Food, Energie en Klimaat of Finance.  
 
En dan, tussendoor, het voortgaande gesprek, de 
volgende afspraken, de nieuwe plannen die weer 
worden gemaakt.  
Maar ook: muziek, kunst, optredens, diners, 
natuurwandelingen en sterrenkijken.   
 
Ontmoeting. Natuur. Kennis. Verwachting. 

Wat maakt Springtij bijzonder  



 
 

5	

Het Springtij Libretto 
	
 
Springtij werkt aan een duurzame wereld, 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.  
Problemen kunnen opgelost worden door over de rand van je eigen denk- en werkwereld te kijken, en 
naar het systeem waarbinnen jijzelf (je organisatie, sector, land) functioneert.  
 
Wij zorgen ervoor dat zowel de waarschuwingen als de vernieuwingen zichtbaar zijn.  
 
Dit is de basis voor het ‘Springtij Libretto’, dat ten grondslag ligt aan de koers en het programma. 
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Het Libretto van Springtij wordt bepaald door de 
dynamische samenhang van de factoren die het 
lot van de wereld bepalen. 
Een louter academische, cerebrale verhandeling 
hierover zou je met elkaar kunnen houden in een 
willekeurig conferentieoord.  
 
Springtij koppelt deze verhandeling aan kunst, 
cultuur, landschap, beleving en het eilandgevoel.  
Elke editie van Springtij vormt één geheel. Alles 
is op elkaar afgestemd en in die collectieve 
ervaring vinden wij elkaar. Het moderne zeilschip 
Ecolution ligt op 10 meter afstand van de 17e-
eeuwse Halve Maen in de haven van 
Terschelling. Het Libretto onthult de verbinding. 

Het Springtij Libretto 
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Door het jaar heen is er een team van acht freelancers aan het werk, bijgestaan door circa twintig 
navigatoren. Het eilandteam bestaat uit tien personen.  
 
In augustus en september, vlak voor en tijdens het Springtij Forum zijn er inclusief vrijwilligers circa 50 
mensen in touw. 
 
In 2017 waren er 660 deelnemers, inclusief de Springtide Academy en de Energieboot. Er waren 150 
sprekers en 50 partners.  
 
De online community van Springtij bestaat uit 4000 ontvangers van de nieuwsbrief, 2300 volgers op 
Twitter en 1100 volgers op Facebook.  
 
De mogelijkheden om een groter aantal deelnemers (800 - 1000) in 2018 en 2019 te kunnen 
accommoderen worden onderzocht, evenals de mogelijkheden om Springtij langer dan drie dagen te 
laten duren.  

Aan het werk: 2018 en verder  
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Springtij 2018 (2019, 2020) is hét samenzijn van de duurzame community. 
Met toenemend een internationaal netwerk erin vervlochten.  
 
Ambities en ideeën zijn: 
 
•  Een Noordzee Springtij voor vijf landen die samenkomen om de Noordzee van de 21ste eeuw vorm te 

geven; het genereren van nieuwe kansen voor energie en voedselproductie. 
•  Een Groen Davos: een wereldwijde Spring Tide Green Summit. 
•  Het exporteren van Springtij als concept, te beginnen met Duitsland. 
•  Organisatie van de Academy het jaar rond, dus ook in de winter op het eiland, bij snijdende kou en 

windkracht 9. En ook aan de wal. 
•  In 2018 bestaat de Club of Rome 50 jaar. Dat wordt gevierd in Rome, in Zürich en op Terschelling, in 

combinatie met het Springtij Forum, samen met de grote wereldwijde partners.  
•  Joint ventures met: de Nederlandse overheid, vakbonden, Koninklijke Nederlandse Academie van 

Wetenschappen, World Business Council for Sustainable Development, World Resources Forum, 
European Resources Forum, de Club van Rome, Wereld Natuur Fonds, Europese Commissie / 
Parlement, de Energie Industrie, De Nederlandsche Bank. 
 

De ambities  
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Klimaat & Energie 
 
De 28 pleidooien die we in het kader van de Klimaat en Energie Jury hebben aangehoord tijdens de 
zittingen van de Energiejury geven aanleiding tot een herschrijving van wat nu nog de communis opinio 
lijkt te zijn over energie en klimaat. Gestelde doelen worden niet gehaald. Wie doet de regie, welke impact 
is er en hoeveel jaar hebben we nodig om CO2-neutraal te worden? 
 
Gebrek aan kennis over hoe het energiesysteem werkt frustreert vaak de discussies over oplossingen. 
Daarom ontwikkelen wij het ‘Tapijt van Skylge’, waarin alle relevante aspecten in grafieken en cijfers 
worden opgenomen. Ons voorbeeld hierbij is het Tapijt van Bayeux, een borduurwerk van een halve 
meter hoog en 70 meter lang waarop de Slag bij Hastings in 1066 is afgebeeld. 
 
In het Energie en Klimaat Rapport staat een lijst van 22 aanbevelingen over de essentie van toekomstige 
veranderingen. De rol van de adaptatie is essentieel. In de gangbare agenda’s komt die nauwelijks voor. 
Nederland in het bijzonder zal hard geraakt worden. De zeespiegel blijft stijgen en 60% van ons op water 
gewonnen land bevindt zich onder zeeniveau, soms wel 10 meter.  
 

                 >>> 

Inhoudelijke verdieping 
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Het Energie Akkoord is toe aan een vernieuwing, een update en een volgende agenda. Een nieuwe 
Klimaat agenda is onderweg en hard nodig. De Springtij gemeenschap is door het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat uitgenodigd om te reflecteren op de voorlopige resultaten. 
 
De Jury verandert van rol en zal optreden als panel, dat deskundige vragen stelt aan beleidsmakers, 
vernieuwers en andere actoren in het speelveld van veranderende energie en klimaat. Er komen talloze 
nieuwe energieplannen en technieken op tafel, die we ook bij Start Up on the Beach of bij de 
Regenboogsessies kunnen behandelen.   
 
We noemen dit vervolg de Klimaat en Energie Horizon. Vernieuwing alom. 
 
Het volledige rapport van de Energie en Klimaat Jury is te vinden op onze website.  
 

Inhoudelijke verdieping 
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Klimaat & landbouw, ruimtelijke ordening, natuur en mobiliteit 
 
In de komende 30 jaar zullen zowel landschap, landbouw als mobiliteit veel last krijgen van het zeer 
instabiele weer. Als het gaat om wegen, spoorwegen, bruggen, dijken en steden zal dit nadrukkelijker 
opgenomen moeten worden in de relevante planvorming. 
 
Als klimaatzones iedere 10 - 20 jaar enkele honderden kilometers naar het Noorden opschuiven, dan 
verhuizen allerlei organismen mee: (bodem)bacteriën, schimmels, insecten, vogels etc. En daarmee 
verandert de biologische basis van de natuur en de infrastructuur, zoals we die in de bestaande 
klimaatzones kennen. Dat betekent ook dat je het z.g. gnoom van nu vertrouwde agrisoorten steeds moet 
aanpassen. En dat je drastische maatregelen moet nemen om landschap en ruimte steeds opnieuw uit te 
vinden.  
 
Het weer zal heter, droger, natter worden. En ook: af en toe zeer koud. En vaker windkracht 10. 

Inhoudelijke verdieping 
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Finance  
 
Overal om ons heen zien we de splijtpunten in de financiële wereld. Heroriëntatie is broodnodig en er 
moet nog heel veel gedaan worden. Nieuwe risicoanalyses die ook klimaatverandering opnemen zijn 
onderweg.  
 
Partijen investeren vele miljarden in renewables. Systeemveranderingen zijn eindelijk in zicht. Maar het 
grote geld zit nog op een eenzame gouden atol in de Pacific, onbewust van het feit dat het goud smelt 
door global warming en de atol zinkt door de stijgende zeespiegel. 
 

Inhoudelijke verdieping 
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Resources & Circulaire Economie  
 
Energie die gaat vergroenen is een hulpmiddel voor productie. Daarbij worden grondstoffen verbruikt. In een 
rap tempo jagen we de belangrijkste grondstoffen er doorheen. Dat kan niet zo doorgaan. 
 
De Circulaire Economie is een antwoord, maar de echte vraag is nog zwevende:  
Hoe zorg je ervoor dat de duurzame economie met een factor 10 minder grondstoffen per Eenheid Welvaart 
toe kan?  

Inhoudelijke verdieping  
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In 2017 werd de Springtide Academy gelanceerd. 
Tijdens het Springtij Forum 2017 kregen 70 
internationale studenten op Terschelling een 
aantal colleges en workshops van topexperts.  
 
De Springtide Academy wordt in de komende 
jaren voortgezet, met als beoogde partners o.a. 
het SDG-Charter, de Club van Rome, het WNF, 
EnTrance en de New Energy Coalition 
(Groningen) en Climate KIC. 
 
 

Springtide Academy 

SPRINGTIDE
ACADEMY
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Springtij Forum is de kern. Daar wordt het hoofdprogramma uitgevoerd. 
Om het Forum van nieuwe zakelijke en inhoudelijke impulsen te voorzien, worden er nieuwe producten 
ontwikkeld. Dat zijn de volgende: 
 
Springtij Academy 
Een leergang voor buitenlandse studenten, gelanceerd in 2017. Wordt met nieuwe partners voortgezet en 
uitgebreid, ook in het winterseizoen. 
  
Klimaat + Energie Jury  
Het rapport wordt begin 2018 afgerond en gepubliceerd. 
  
Klimaat + Energie Horizon 
Voortzetting van de Jury, nu met pleidooien voor uitzonderlijke verbeeldingskracht. 
  
Regenboog Innovatie Panel 
Presentatie van grote vernieuwende ideeën aan financiële partijen met investeringen in deze ideeën als 
ultieme doelstelling. Van de 9 Regenboogpresentaties zien we de 'landing' van nu al 4. Het vervolg zal ook 
door het jaar heen worden georganiseerd.  

                >>>		

Springtij producten 
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Adaptatie Mobiliteit + Transport 
Wij streven naar een gezamenlijke analyse van de risico's en adaptaties in de infrastructuur als t.z.t. de 
klimaatverandering zwaar doorzet. Met de belangrijkste partners in deze sector. 
 
Springtij Extra 
Allerlei partijen willen met Springtij processen van consensus agendering, community, enz. organiseren.  
In 2018 gaan we deze keuzes maken.  
 
Landbouw + Voeding 
Onder invloed van de klimaatverandering geraakt de voedselproductie in de gevarenzone, een feit dat 
onvoldoende wordt onderkend. Het weer wordt instabiel, vergelijkbaar met de kleine ijstijd in de 17e eeuw, 
toen de gemiddelde temperatuur enkele graden daalde, met massale gevolgen zoals mislukte oogsten, 
hongersnood en oorlog. Ook de benodigde natuur- c.q. biologische voorwaarden voor de landbouw staan 
onder druk: de bodemvruchtbaarheid, het landbouw-gnoom en de insectenfunctie. Wij analyseren en 
presenteren de resultaten. 
 

                >>> 

Springtij producten 
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Green Global Impact Investing Project  
Het European Business Angels Network (EBAN) heeft in samenwerking met de Club van Rome het plan 
opgevat om deze investeerders samen te brengen in een nieuwe organisatie met een beoogde presentie 
op Springtij. Daarmee mobiliseren wij een nieuwe bron van investeringen in groene zaken. 
  
Buzzing Spring 
De achteruitgang van de insectenpopulatie is een drama zonder weerga. Ongeveer 70% van de 
voedselproductie is afhankelijk van bestuiving. De oorzaken van deze collapse zijn de klimaatverandering, 
het verlies aan biodiversiteit en het tekort aan voeding. Met Buzzing Spring werken we nauw samen met 
onze instandhoudingspartners en willen we dat tekort teniet doen (zie ook: Silent Spring, Rachel Carson,
1962).  
 
 
	
		
 

Springtij producten 
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Dankzij onze partners hebben wij tussen 2010 en 2017 acht keer het Springtij Forum kunnen realiseren.  
De omzet over die jaren bedroeg € 4.500.000. 
 
Als non-profit organisatie gebruikt Springtij deze middelen om haar projecten te bekostigen en team 
Terschelling en team Aan de Wal gedeeltelijk fulltime, deels parttime, in te zetten. 
 
We hebben 400 inhoudelijke workshops, masterclasses en  
plenaire debatten georganiseerd. 
 
Ruim 4000 deelnemers waren aanwezig bij de Springtij  
samenkomsten. 
 
En we hebben 130 partners, waarvan 80 financiele partners. 

Partnerschappen  
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De komende drie jaar streeft de Springtij organisatie naar 
een financiële basis van € 1,2 miljoen per jaar door 
partnerfinanciering. 
Uw steun wordt zeer gewaardeerd. 
 
Wij nodigen u uit om te kiezen uit de volgende opties:  
 
Pakket Waddenzee   € 100.000 
Pakket Boschplaat   € 50.000   
Pakket Noordsvaarder   € 25.000   
Pakket Kroonpolder   € 15.000   
Pakket Koegelwieck   € 10.000   
Anders     € …          
 
 

Partnerschappen 

Meer informatie is te vinden op de website: www.springtij.nu/partnerpakketten 
 
Een afspraak maken met Wouter van Dieren of Katinka Abbenbroek kan via onze PA: wieke@springtij.nu 
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Amsterdam-team 
Wouter van Dieren   -  Wetenschappelijk directeur | wouter@springtij.nu 
Katinka Abbenbroek   -  Zakelijk directeur | katinka@springtij.nu  
Esther Tamboer    -  Eventmanager | esther@springtij.nu 
Tammo Oegema    -  Researcher en kennismanager | tammo@springtij.nu 
Kim Nackenhorst   -  Researcher | kim@springtij.nu 
Jannemieke van Dieren  -  Communicatiemanager | jannemieke@springtij.nu 
Myrthe Egmond     -  Projectmanager Springtide Academy | myrthe@springtij.nu 
Wieke de Jong    -  Management Assistent | wieke@springtij.nu 
Ron Dol     -  Financiële administratie | ron@springtij.nu 
 
Raad van Toezicht  
Robert Reibestein   -  Voorzitter 
Tjerk Wagenaar    -  Penningmeester 
Hans van der Vlist     
Karel Noordzij  
Alexander van der Vooren      
Jolande Sap 
Eric-Jan Tuininga   -  Adviseur 
 
 
 
 
 

Organisatie 
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Lijst van partners 

De volledige Springtij 
alliantielijst vind je op de 
website. 
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Tot ziens bij Springtij 

www.springtij.nu 


