
PROGRAMMA-
    OPZET

Grote veranderingen beginnen in het klein, 
dichtbij, in je directe omgeving. De omgeving 
waar je aan raakt en waarin je je beweegt. 
Tijdens Springtij Forum 2020 bezien we de 
essentiële transitiethema’s voor een duurzaam 
Nederland vanuit de plek en de behoefte van 
de gebruiker, de Sense of Place.

De vier Sense of Place invalshoeken van het 
programma zijn de woon/werkomgeving, de 
agrarische & natuurlijke omgeving, de industriële 
omgeving en de grote wateren en zee. Duurzame 
oplossingen worden gerealiseerd in een wereld 
van mensen en gemeenschappen én in een 
economisch systeem. Dat betekent dat de 
sociale en economische context voor Springtij 
niet alleen relevant is, maar ook onderwerp 
van verandering. Wat ons brengt tot de 
volgende benodigde interventies: Leiderschap, 
Economisch/financiële transformatie, Sociale 
transformatie en Inspiratie. 

Samen vormen de vier Sense of Place en de 
vier interventies de acht invalshoeken van 
het Springtij programma, onderbouwd met 
wetenschappelijke kennis en inzichten.

Vanuit deze invalshoeken gaan we het Springtij 
Manifest bouwen. Het Manifest omvat 10 tot 
15 concrete agendapunten die volgens de 
Springtij community terug moeten komen in het 
regeerakkoord 2021 en die daadwerkelijk door 
de politiek moeten worden opgepakt. 

Op weg naar de verkiezingen geven we het 
begrip duurzaamheid handen en voeten door 
met elkaar de centrale agendapunten voor de 
verkiezingen inzichtelijk te maken. We laten 
gezamenlijk onze stem horen en zetten de toon 
voor een duurzaam Nederland. 
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Lonkend perspectief van de  
grote wateren en zee 2050

Nederland leeft met water en maakt 
water waardevol. Dat is waar we met 
Springtij aan willen bijdragen. Dat gaat 
niet vanzelf. Diep in onze genen zit de 
angst voor overstromingen verankerd. 
Elke 50-100 jaar neemt het woeste water 
bezit van ons land, van wat we hebben 
opgebouwd, van ons leven. De zee 
geeft en neemt. Gods water loopt over 
Gods akker.

We zijn het land van de ingenieurs die 
slimme verdedigingswerken bouwden: de 
Afsluitdijk en Deltawerken. Maar we zijn 
ook het land worden van ‘nature based 
solutions’, van levende rivieren, waarbij 
niet de ingenieurs maar de veerkracht van 
het systeem tot uitgangspunt is gekozen. 
De kustverdediging met zand is zacht, 
aanpasbaar en in harmonie met de natuur. 
De lange termijn aanpak voor de rivieren 
is gericht op vergroten van het bufferend 
vermogen in de uiterwaarden en een 
intelligente verbinding met gebruiks-
functies landbouw, recreatie en natuur.

We moeten ons niet alleen richten op 
‘te veel en verwoestend water’, maar ook 
op de weinig water. Grote delen van Oost 
en Zuid Nederland hebben te maken 
met droogte. Dit vraagt om ander water-
beheer en andere benutting van onze 
ruimte. Grote wateren en de Noordzee 
worden functioneel gebruikte ruimten. 
Het goed onderzoeken, afwegen en  
begeleiden van deze ontwikkelingen naar 
energie-drinkwater-natuur-landbouw en 
visserij gebieden is een grote uitdaging. 

Springtij wil het over deze grote uitda-
gingen hebben: samen werken aan een 
toekomstbestendige en leefbare Delta. 
Zodat Nederland ook in 2050 leeft 
met Water. 

Lonkend perspectief van de agrarische  
en natuurlijke omgeving in Nederland

De agrarische en natuurlijke omgeving 
is het grootste oppervlakte land in 
Nederland. Veel van ons boeren er, wan-
delen er, fietsen er, rennen er, zwemmen 
er en eten ervan. Hoe zouden we in ons 
kleine, drukke landje het nog mooier en 
beter kunnen maken?

Als we nou allemaal een groene zone 
hebben om van ons huis het natuurlijke 
land in te fietsen en we ons daardoor 
vrijer en fitter voelen. Als we tussen de 
groene natuur (internationale topna-
tuur) en de rode agrarische gebieden 
(industriële landbouw); de tussenruimte, 
de rafelrand van Nederland, inrichten 
met natuurinclusieve landbouw en 
landbouwinclusieve natuur. Waar we 
zelf ons eten ophalen, waar we door 
verantwoorde en biologische landbouw 
de bloemen en bijen en vogels weer zien. 
Waar de grond en natuur niet is van 
grote bedrijven of overheid maar van ons 
burgers. Waar we experimenteren met 
nieuwe concepten en verdienmodellen. 

We zien het al gebeuren en geven er 
vaak een Engelse naam aan: local food, 
tiny houses, tiny forests, urban nature, 
fair trade. In ons moerstaal noemen we 
het ”gekleurd landschap”. Deze ruimte 
waar we samen voor zorgen is aange-
sloten bij het land van de boer, waar de 
koeien in de wei staan, maïs omrand is 
met veldbloemen en varkens en kippen 
de ruimte hebben. Het grasvalt nemen 
we op in de rafelrand; we maken het 
levendig en divers, met zwemplassen en 
stranden voor de jeugd. De koelte van de 
bomen en het vasthouden van het water 
zullen ons allemaal in de aankomende 
hete zomers verkwikken. 

1514



Lonkend perspectief  
van de industriële omgeving 

Nederland is de thuisbasis van vele 
internationaal opererende industrieën 
en belangrijke economische sectoren. 
Veel bedrijven behoren bij de koplopers 
qua verduurzaming en scoren jaar na 
jaar hoog in de Dow Jones Sustainability 
Index. 

Daar waar de bedrijven nu nog zwaar 
‘leunen’ op fossiel zijn zij, hun aandeel-
houders, financiers en de overheid  
overtuigd van de noodzaak om de omslag 
te maken naar klimaatneutrale en circu-
laire bedrijfsvoering die geen negatieve 
impact heeft op de biodiversiteit. 

De overheid heeft in haar brief over de 
verduurzaming van de basisindustrie 
de ambitie uitgesproken om de Europese 
vestigingsplaats te worden voor een 
duurzame (basis)industrie. Na de maat-
regelen die nodig waren voor crisesbeleid 
wordt nu gepleit voor herstelbeleid en  
door aan te sluiten bij de Europese Green 
Deal en bij de Duitse en Franse herstel-

programma’s kan de verduurzaming 
worden versneld en de positie van de 
industrie worden verstevigd. 

Of Nederland de kansen én de ambitie 
gaat waarmaken hangt af van keuzes die  
we nu gaan maken. Kiezen we voor de 
juiste infrastructuur, voor het invullen van 
de waterstofeconomie, voor innovaties? 
En kiezen we ervoor om het samen te 
doen, overheid, bedrijven en maatschap-
pij op een wijze die voordelen heeft 
voor de industrie en die gelijktijdig een 
bijdrage levert aan het oplossen van 
maatschappelijke problemen op het 
gebied van klimaat, grondstofgebruik en 
biodiversiteit? Dat vraagt nieuwe vormen 
van samenwerking, een lange termijn 
perspectief en wet- en regelgeving die 
dit mogelijk maken. Nederland dat het 
polderen heeft uitgevonden, kan dit goed 
gebruiken om de industrie leidend te 
maken op het gebied van verduurzaming. 

Lonkend perspectief van de  
woon- en werkomgeving 

Hoe wrang het ook klinkt, de lockdown 
als gevolg van Corona, kent ook voorde-
len. Minder verkeer op de weg klaart let-
terlijk de lucht. Tijd en plaats zijn minder 
belangrijk dankzij online communica-
tiemiddelen. Nu pas ervaren we dat ons 
gedrag kán veranderen, als we maar de 
juiste prikkels en urgentie voelen. Zou er 
in de aanloop naar de verkiezingen van 
2021 daadwerkelijk draagvlak ontstaan 
voor de transitie naar een duurzaam 
Nederland? Maar wat houdt dat in? 

Allereerst dat we afscheid nemen van 
het lineair denken en werken. Circulariteit 
wordt de norm op alle niveaus en in alle 
domeinen. Ook de wetgeving en het 
financieel instrumentarium wordt hierop 
ingericht. Daarnaast wordt ‘integraal 
duurzaam’ het leidend perspectief, waar-
bij energievoorziening niet langer meer 
het doel is, maar juist de motor blijkt te 
zijn van een bredere wijkontwikkeling: 
de prijs voor duurzame energie blijkt 
lager uit te vallen dan ons eerder was 

voorgespiegeld, er wordt handig gebruik 
gemaakt van circulaire materialen en het 
lukt om beter te anticiperen op de toene-
mende veranderingen in ons weerbeeld. 
Er ontstaat ruimte als we ook ons instru-
mentarium op elkaar afstemmen. Ons 
straatbeeld zal nog meer veranderden 
als een coöperatief bedrijf zelfsturende, 
elektrische auto’s op de markt brengt, 
die op afroep beschikbaar zijn. 

Als gevolg van deze ontwikkelingen 
vinden er ook op de arbeidsmarkt 
hervorming plaats. Mensen kunnen 
zich dankzij de omschakeling naar een 
circulair systeem doorontwikkelen. Vele 
nieuwe beroepen zijn daar het resultaat 
van. Denk je eens in: een dakbeheerder, 
die niet alleen zorgt voor de zonnepa-
nelen en regenwaterafvoer op ons dak, 
maar ook de dakmoestuin onderhoudt. 
Het hedendaagse dak zal daarmee een 
complete metamorfose ondergaan en 
wordt de eye-catcher in het huidige 
straatbeeld.
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Lonkend perspectief  
van de sociale transformatie

Nederland is nu al een van de best  
georganiseerde, vrije, welvarende, demo- 
cratische, veilige en gelukkige landen  
ter wereld. Maar het kan en moet beter. 
Veel mensen zijn bang voor de toekomst. 
We hadden al een klimaatcrisis, een 
stikstofcrisis, een vluchtelingencrisis en 
kregen daarna ook nog een Corona-crisis 
en een economische crisis over ons heen. 
Waar kunnen we en willen we heen? 
Hoe gaan we daarover beslissen? 

Nederland wil een open land zijn, waar 
iedereen zich betrokken voelt en mee 
doet, waar lusten en lasten rechtvaardig  
verdeeld worden, dat goed met de 
natuur en andere landen omgaat en dat 
fatsoenlijk wordt bestuurd. De grote 
veranderingen die nodig zijn om de crises 
het hoofd te bieden kunnen benut worden 
om deze kwaliteiten van Nederland te 
herijken en te herstellen. 

Het lijkt wel of we steeds moeten kiezen 
tussen marktwerking of overheidsin-
grijpen, maar ondertussen is er een grote 
hoeveelheid tussenvormen ontstaan. 
Daarbij gaat om burgercollectieven of 
coöperatieve activiteiten die zich richten 
op gemeenschappelijke belangen en 
waarden (de “commons”). Door de zicht-
baarheid en bekendheid van dit soort 
collectieven te vergroten kunnen ze ook 
landelijk uitgroeien tot een vernieuwings- 
kracht gericht op een sociale en  
duurzame toekomst. 

“De politiek” faalt. Het is zo makkelijk 
gezegd, maar vormen wij als burgers niet 
samen de politiek? Steeds wordt gewerkt 
aan verbetering van de maatschappelijke 
besluitvorming, onder meer door dialo-
gen, burgerinitiatieven, burger beraad, 
referenda en participatie. Op Springtij 
gaan we verkennen welke vernieuwingen 
het meest waardevol zijn. 

Lonkend perspectief van de  
economische en financiële transformatie

De economie en het financieel systeem 
lijken abstract en ver weg en toch raken 
we er constant aan, leven erin en ermee. 
Of het nu is via het eten en drinken dat 
we elke dag tot ons nemen, de producten 
die we kopen, geld dat we op de bank-
rekening hebben staan of geld dat we 
beleggen in aandelen of vastgoed. 

Stel dat we weten dat het economische 
en financiële systeem zodanig in elkaar 
zit dat alles wat we doen bijdraagt aan 
het welzijn van de mens, de dieren en de 
natuur. Stel dat onze voetprint die we 
achterlaten voedzaam en ondersteund 
is aan al het leven op aarde en aan 
toekomstige generaties. Dat producten 
die we weggooien teruggaan naar de 
kringloop en weer als schone grondstof 
gaan fungeren. Dat we een ruime keuze 
hebben aan een diversiteit van op de 
lokale omgeving afgestemde producten 
en voor deze de ware prijs betalen.  

We weten ook wat met ons geld gebeurt 
als we het op een bankrekening zetten of 
ermee beleggen. We weten dat het bij-
draagt aan welzijn en ook aan welvaart. 

Bovendien hebben we het vertrouwen 
dat het economische en financiële  
stelsel wordt bewaakt door middel van 
een transparant systeem van ‘checks 
and balances’ met een onafhankelijke  
instantie die ook de lange termijn 
belangen en de belangen elders ziet en 
op deze stuurt. Een instantie die ervoor 
zorgt dat het algemeen goed groeit en 
bloeit en dat het systeem van heffingen, 
belastingen en subsidies besteed wordt 
aan dit goed. Een instantie die samen 
met de burgers tot beslissingen komt en 
samen met ons de koers uitzet voor een 
wereld waarin we allemaal willen leven. 
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Inspiratie

We staan voor enorme uitdagingen,  
groter dan ooit. Niet alleen de Corona-
crisis maakt ons hiervan bewust. Ook voor 
corona was duidelijk dat diepgaande 
veranderingen nodig zijn. Maar de mens 
schuwt van nature vaak veranderingen en 
houdt graag vast aan het oude, bekende 
en vertrouwde. Inspiratie geeft je kracht, 
zorgt voor motivatie en wakkert je inner-
lijke passie aan. Voor welke uitdaging 
je ook staat, inspiratie zorgt voor de 
redenen waarom je iets echt graag wilt. 
Inspiratie zorgt ervoor dat je in beweging 
wilt komen en dat je vooruit wilt gaan. 
Inspiratie is iets heel persoonlijks, 
sommigen vinden inspiratie in de natuur, 
anderen in religie en geloof. Op Springtij 
gaan we kijken hoe we inspiratie kunnen 
inzetten om de duurzame transitie van 
Nederland te versnellen, op persoonlijk 
vlak en ook gezamenlijk.

Wetenschap als basis

Hoe gaat het met de leefomgeving? Wat 
komt er ons op af? Wat kunnen we eraan 
doen? We laten ons bijpraten door onze 
Nederlandse kennisinstellingen. Ze zullen 
putten uit de nieuwste wetenschappe-
lijke inzichten, oa van IPCC en IPBES. 
Hoe gaat klimaatverandering ons leven 
veranderen: meer droogte, snellere zee-
spiegelstijging? Kunnen we de trend van 
biodiversiteitsverlies keren en hoe maken 
we onze economie circulair? En hoe goed 
is de kwaliteit van onze bodem, lucht en 
ons water eigenlijk? 

Daarnaast gaan we het debat aan met 
de kennisinstellingen. Het lijkt of we 
soms leven in een fact–free samenleving. 
“Wetenschap is ook maar een mening.” 
Hoe gaan deze instellingen hiermee om 
en hoe kunnen zij effectief bijdragen aan 
het duurzaamheidsdebat met de hele 
samenleving? 

Lonkend perspectief leiderschap

De leider van nu weet een reset te maken 
in het systeem door andere regels, af-
spraken én de onderstroom te beïnvloe-
den door een ander mens en wereldbeeld 
neer te zetten. Zo kunnen we een nieuw 
moraal laden. 

Een moreel kompas is een intern kompas 
om het juiste te doen. Moreel leiderschap 
gaat over een dynamisch balans tussen 
aan de ene kant collectieve waarden 
en aan de andere kant onze individuele 
waarden en daarnaast de balans tussen 
materiële en geestelijke/spirituele 
waarden. Moreel leiderschap vraagt dus 
een constant dynamische balans tussen 
verschillende waarden. Tussen de verbin-
ding van hoofd en hart. Over dat we el-
kaar nodig hebben en onderdeel zijn van 
een groter systeem. Het gaat over sturen 
op de lange termijn en hiertoe bereid zijn 
acties te ondernemen op korte termijn. 
Moreel leiderschap gaat over mens zijn, 
over ook mens zijn op het werk i.p.v de 

professional. Het gaat over aandacht 
voor elkaar en solidariteit.  

Geen weg terug, alleen vooruit naar een 
samenleving waarin een economie die-
nend is aan de mens en natuur. De reset 
gaat ook over duidelijk richting geven 
en middelen hiertoe vrij maken om dit te 
kunnen organiseren. Mensen hierin mee-
nemen en mee laten denken hoe dit te 
realiseren. Ruimte te geven aan initiatief 
en tegelijk de juiste context scheppen 
dat deze initiatieven succesvol worden. 

Werken in het systeem zorgt voor meer 
oplossingen van hetzelfde, maar pakken 
de echte vraagstukken niet op. Werken 
aan het systeem is het systeem zelf 
veranderen waardoor er echte duurzame 
oplossingen ontstaan. Het vraagt moed 
en lef om aan het systeem te kunnen 
werken omdat het buiten de gebaande 
paden gaat en vaak meerdere oplossin-
gen vraagt. 
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