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Zet de toon voor
een duurzaam
Nederland

WELKOM OP
SPRINGTIJ!
Terwijl wij dit welkomstwoord schrijven, zitten we
nog enigszins met samengeknepen billen op de bank
naar de ontwikkeling van de besmettingsgevallen
van covid-19 te kijken.
Springtij gaat door! schreven we online. We moeten
namelijk hoe dan ook de dialoog over onze
duurzame toekomst voortzetten. En als jullie dit
programmaboekje in handen krijgen weten we dat
Springtij inderdaad door kan gaan. Hoe geweldig is
het dat we nu toch nog met elkaar naar Terschelling
kunnen. Voor de elfde keer, kleiner, unieker en
specialer dan ooit.
Bij elkaar komen, elkaar ontmoeten, samen dingen
delen en beleven. Dat is het unieke van Springtij
Forum. Los van de vaste posities en routines.
Jezelf openstellen en laten verrassen. Maar zelf
ook anderen verrassen en inspireren.
Echte ontmoetingen met anderen. Het onverwachte
en waardevolle menselijke contact. Dat is wat wij,
in ieder geval, de afgelopen maanden het meeste
hebben gemist. Ons programma is gericht op
verbinding en dialoog.
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Volgend jaar zijn er verkiezingen. Springtij wil bijdragen
aan groen herstel. Aan het debat over de urgentie, het
belang en de richting die we als samenleving kiezen.
Zodat alle kiezers in het stemhokje weten waar er voor
de groene agenda uit te kiezen valt. Wij kunnen die
duidelijkheid scheppen. Dat is de kracht van onze stem.
Door de dreiging van het coronavirus is de ruimte voor
spontaniteit beperkt; we moeten allemaal alert blijven
en niet met elkaar een risico vormen voor de zwakkeren
onder ons. Juist wij zullen in woord én daad laten zien
dat we ons verantwoordelijk voelen voor een duurzame
en gezonde toekomst.
Houd je strak aan de aangegeven covid-19-protocollen
en groepsindeling. Registreer je vooraf voor elke
werksessie via ons online programmaoverzicht door
de qr-code te scannen en je aan te melden.
Wij wensen jullie een
indrukwekkend Springtij:
stay safe, keep healthy.
Katinka Abbenbroek en Annemieke Nijhof
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DE KRACHT VAN
ONZE STEM
ZET DE TOON VOOR
EEN DUURZAAM
NEDERLAND
Springtij heeft zich de afgelopen tien jaar
ontwikkeld van een Forum met een debat over
de sense of urgency naar de huidige vorm,
waar we met die kennis aan de slag gaan om
initiatieven op het gebied van duurzaamheid
in beweging te brengen. De leefwereld voor
mens en anderslevenden verbeteren.
Het bewustzijn op duurzaamheid is groot
en wordt steeds groter. En dat is mooi.
Het is de rol van ons als deelnemers van Springtij
om, juist nu en uitgaande van de vergezichten,
acties te genereren en te ondersteunen.
Wij geloven dat grote veranderingen dichtbij
huis beginnen. Springtij richt zich daarom
op de onderstroom. We willen mensen
inspireren en leiders bewust maken en
handelingsperspectief bieden. We aanschouwen
daarbij het hele systeem en geven richting.
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Dit jaar is een bijzonder jaar. Het is de aanloop
naar de tweede kamer verkiezingen van maart
2021. Een uitgelezen kans om het proces van
de duurzame koers te versnellen. Daarom laat
Springtij juist nu haar stem horen.
We gaan in debat met de politiek en geven ook
ongevraagd adviezen. We zullen agendapunten
aandragen die cruciaal zullen zijn om de
noodzakelijke duurzame stappen te realiseren.
Het draait niet meer alleen om het redden
van planten en dieren. Het doel is een mooier,
rijker en socialer Nederland om in te leven
voor iedereen. Springtij staat voor ecologische
duurzaamheid en een actieve en sociaal
duurzame samenleving.
Springtij heeft invloed door haar deelnemers.
Dat is de kracht van onze stem.
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WELKOM OP
TERSCHELLING
In deze bijzondere tijden heten we jullie van
harte welkom op Terschelling!
Wij zijn ontzettend blij dat we jullie ook dit jaar
weer kunnen ontvangen op ons mooie eiland.
Beter gezegd: juist dit jaar, want juist nu is onze
behoefte aan écht contact groter dan ooit.
Echte ontmoetingen, om samen met anderen
te dromen, te denken en te doen, in het belang
van een duurzame en gezonde toekomst.
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En waar kun je dat beter doen dan hier, op Terschelling,
waar alle ruimte is om buiten te zijn, om afstand te
bewaren, en om te genieten van wind, water, en heel
veel frisse lucht.
Natuurlijk wordt deze editie van het Springtij Forum
anders dan anders. Sterker nog: het belooft een unieke
en onvergetelijke editie te worden.
Wat je nodig hebt voor een geslaagd Springtij Forum?
Neem stevige schoenen mee, een warme jas, en wellicht
een regenjas. Maar vooral: neem je gezonde verstand
mee, en liefst ook een beetje geduld en begrip. Want er
zullen regels zijn om afstand te houden, looplijnen om
te volgen, fasering om te spreiden en placering om te
sturen. Hou je daaraan, want juist dankzij die regels is
er – ondanks alles – volop mogelijkheid om met elkaar
van gedachten te wisselen. In het echt. En dat is dit jaar
allesbehalve vanzelfsprekend.
Wij verwachten (en weten eigenlijk wel zeker) dat het
zowel qua vorm als qua inhoud een onvergetelijke
Springtij-editie wordt. Wij vinden het een voorrecht
om daaraan mee te mogen werken en wensen je heel
veel plezier en succes!
Namens het Eiland-team,
Ilmar Wessels en Piet Noordenbos
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PROGRAMMA    OPZET
Grote veranderingen beginnen klein en vaak
in je directe omgeving. De omgeving waar je
aan raakt en waar je je in beweegt. Tijdens
Springtij Forum 2020 bezien we de essentiële
transitiethema’s vanuit de plek en de behoefte
van de gebruiker. De Sense of Place.
De vier Sense of Place invalshoeken van
het programma zijn; agrarische & natuurlijke
omgeving, grote wateren & zee, woon & werk
omgeving en industriële omgeving. Naast de
Sense of Place worden duurzame oplossingen
gerealiseerd in een wereld van mensen en
gemeenschappen én binnen een economisch
systeem. Dat betekent dat ook de sociale en
economische context voor Springtij essentieel
is. In ons programma zijn dat de Interventies;
economische en financiële transformatie,
sociale transformatie, leiderschap en inspiratie.
Vanuit deze invalshoeken gaan we tenslotte een
Springtij Manifest opstellen richting de politiek.
Het Manifest omvat tien tot vijftien concrete
agendapunten die volgens Springtij terug
moeten komen in het regeerakkoord 2021 en
die daadwerkelijk door de politiek moeten
worden opgepakt.
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De 80% versie van het manifest, waarmee we Springtij
starten, is tot stand gekomen in de Springtij webinars,
discussies met partners en inspiratoren en samenwerking
met andere organisaties. Tijdens Springtij zal de
redactieraad, met input uit de sessies, het manifest
afschrijven. Daarna zal de directie het manifest
onderschrijven en naar buiten brengen.
Door op deze manier met elkaar de centrale agendapunten
voor de verkiezingen inzichtelijk te maken geven we
duurzaamheid handen en voeten richting de verkiezingen.
We laten hiermee gezamenlijk onze stem horen en zetten
de toon voor een duurzaam Nederland.
Komende vier jaar grote stappen maken
in de duurzame transitie van Nederland

Doel

Klimaat
Biodiversiteit
Grondstoffen
Milieukwaliteit

Scope
Forum

Hoofdopgave
Ecologische
duurzaamheid

Sense of Place
mensen raken/bewegen:
Grote
Wateren
& Zee

Agrarisch
& Natuur

Methode

Woon
& Werk

Industrie

8 invalshoeken
programma

Interventies nodig om te veranderen:
Economische
& financiële
transformatie

Resultaat
en impact

Agendapunt
1

Sociale
transformatie

Leiderschap

Inspiratie

Agendapunten

Springtij Manifest als input
voor verkiezingsagenda in 2021
Agendapunt
2

Agendapunt
3

...

Agendapunt
14

Agendapunt
15

11

Lonkend perspectief: De agrarische
en natuurlijke omgeving is het grootste
oppervlakte land in Nederland. Veel van
ons boeren er, wandelen 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 topnatuur) 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 van grote
bedrijven of overheid is 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,
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tiny houses, tiny forests, urban nature,
fair trade. In onze moerstaal noemen we
het ‘gekleurd landschap’. Deze ruimte
waar we samen voor zorgen is aangesloten 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 ‘grasfalt’ 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.

Agrarische
activiteiten
vervlochten met
natuurlandschap

Lonkend perspectief: 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.
We zijn het land van de ingenieurs die
slimme verdedigingswerken bouwden: de
Afsluitdijk en Deltawerken. Maar we zijn
ook het land geworden 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
gebruiksfuncties landbouw, recreatie
en natuur.

We moeten ons niet alleen richten op
‘te veel en verwoestend water’, maar
ook op te weinig water. Grote delen
van Oost en Zuid-Nederland hebben te
maken met droogte. Dit vraagt om ander
waterbeheer en andere benutting van
onze ruimte.

Een flexibel spel
tussen water
afweren en
water vasthouden
Grote wateren en de Noordzee worden
functioneel gebruikte ruimten. Het goed
onderzoeken, afwegen en begeleiden
van deze ontwikkelingen naar energiedrinkwater-natuur-landbouw en visserij
gebieden is een grote uitdaging.
Springtij wil het over deze grote uitdagingen hebben: samen werken aan
een toekomstbestendige en leefbare
Delta. Zodat Nederland ook in 2050 leeft
met water.
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Lonkend perspectief Hoe wrang het ook
klinkt, de lockdown als gevolg van corona,
kent ook voordelen. Minder verkeer op
de weg klaart letterlijk de lucht. Tijd en
plaats zijn minder belangrijk dankzij
online communicatiemiddelen. 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?

lukt om beter te anticiperen op de toenemende veranderingen in ons weerbeeld. Er ontstaat ruimte als we ook ons
instrumentarium op elkaar afstemmen.
Ons straatbeeld zal nog meer veranderen als een coöperatief bedrijf zelfsturende, elektrische auto’s op de markt
brengt, die op afroep beschikbaar zijn.

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 ‘intrinsiek
duurzaam’ het leidend perspectief, waarbij 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

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 zonnepanelen 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.

14

Een werklandschap
dat meer creëert
dan verbruikt

Lonkend perspectief Nederland is de
thuisbasis van vele internationaal opererende industrieën en van 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, hun aandeelhouders, financiers en de overheid overtuigd
van de noodzaak om de omslag te maken
naar klimaatneutrale en circulaire 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 maatregelen die nodig waren voor crisisbeleid
wordt nu gepleit voor herstelbeleid door
aan te sluiten bij de Europese Green Deal
en bij de Duitse en Franse herstelprogramma’s. Daarmee kan de verduurzaming versneld worden en de positie van
de industrie worden verstevigd.

Bedrijven en overheid
staan pal voor
een duurzame
(basis)industrie
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
maatschappij 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 termijnperspectief 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.
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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 bankrekening 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 ondersteunend 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 bijdraagt aan welzijn en ook aan welvaart.
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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

Een financieel
systeem dat
bijdraagt aan het
welzijn van de mens,
de dieren en de
natuur
op deze stuurt. Een instituut 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.

SOCIALE
TRANSFORMATIE
Nederland is één van de best georganiseerde, vrije, welvarende, democratische, 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 coronacrisis
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 moeten kiezen tussen
marktwerking of overheidsingrijpen,
maar ondertussen is er een grote hoeveelheid tussenvormen ontstaan: burgercollectieven of coöperatieve activiteiten

die zich richten op gemeenschappelijke
belangen en waarden (de ‘commons’).
Door de zichtbaarheid en bekendheid
van dit soort collectieven te vergroten
kunnen ze ook landelijk uitgroeien tot
een vernieuwingskracht gericht op een
sociale en duurzame toekomst.

Lusten en lasten
worden rechtvaardig
verdeeld voor de
‘commons’
‘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
dialogen, burgerinitiatieven, burgerberaad, referenda en participatie.
Op Springtij gaan we verkennen welke
vernieuwingen het meest waardevol en
kansrijk zijn.
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LEIDERSCHAP

We willen allemaal een duurzame wereld.
De wereld beter achterlaten voor onze
kinderen en kleinkinderen. Daar werken
we ook hard aan. En toch weten we ook
dat we nog heel wat te doen hebben.
Er is geen weg terug, alleen vooruit.

Verbinden van hart
en hoofd waarbij
ruimte wordt
gegeven en de juiste
context wordt
gecreëerd
Nederland wordt een gidsland voor
duurzame innovaties en voor een inclusieve samenleving. Als leiders weten we
een reset te maken in de samenleving
door andere regels, afspraken én door
de onderstroom te beïnvloeden door
een ander mens en wereldbeeld neer te
zetten. Een inclusieve samenleving waar
plek is voor de mens én de natuur en de
economie die hier dienend aan is.
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Onze keuzes en richting wordt bepaald
door een (nieuw) moreel kompas, een
intern kompas om het juiste te doen,
het goede. Het nieuwe moreel leiderschap is niet statisch, het is juist dynamisch. Moreel leiderschap gaat over een
dynamische balans tussen collectieve
waarden én individuele waarden, tussen
materiële én geestelijke/spirituele
waarden. De keuzes die we maken komen
voort uit een verbinding tussen hoofd
en hart. Moreel leiderschap gaat over
mens zijn, ook op ons werk. Het gaat over
aandacht voor elkaar en solidariteit.
Geen weg terug, alleen vooruit. We sturen
op de lange termijn en zijn bereid acties
te ondernemen op korte termijn. Ook
al weten we nog niet alles. We kunnen
omgaan met onzekerheid en we treden
buiten de gebaande paden. Omdat we
het lef en de moed hebben om te gaan.
Omdat – jij en ik – wij allemaal gaan.

INSPIRATIE
Inspiratie

Wetenschap als basis

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.

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 wetenschappelijke inzichten, o.a. van IPCC en
IPBES. Hoe gaat klimaatverandering ons
leven veranderen: meer droogte, snellere
zeespiegelstijging? 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?
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SPRINGTIJ –
DIT JAAR OOK ONLINE
‘Hybride’ lijkt het evenementenwoord van
2020 te worden. Je doelgroep zowel fysiek als
online ontmoeten. Dit schept ook weer kansen,
bijvoorbeeld op een groter bereik.
Naast het fysieke Forum op Terschelling
is Springtij dit jaar ook online aanwezig.
Woon de komende dagen ons Springtij Café bij,
deel het Springtij Online aanbod met mensen
aan de wal en volg ons na het Forum tijdens
de nog komende Springtij webinars.
Een impressie van wat te verwachten
van Springtij Online:

Kijk op
www.springtij.nu
voor meer info.
#springtijonline
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SPRINGTIJ
CAFÉ

SPRINGTIJ
WEBINARS

Elke dag een live verslag vanuit
Springtij Forum. Chat live mee met
onze gasten.

Zowel voorafgaand, tijdens als na het
Forum zijn er verschillende interactieve
webinars bij te wonen.

Donderdag 24 en
vrijdag 25 september
van 17.45-18.30

Denk aan onderwerpen als:
•	Commitment voor een duurzame
energieinfrastructuur in de industrie.
•	‘Bio is eigenlijk heel logisch’ over
biologische landbouw als oplossing voor veel problemen in ons
voedselsysteem.

Vanaf de Springtij Online studio
in het Forumdorp.

SPRINGTIJ
INSPIRATIE
Bekijk inspirerende optredens terug
van allerlei soorten sprekers.

SPRINGTIJ
PODCASTS
Glenn van der Burg spreekt elke dag
vol vuur met koplopers in duurzaamheid. Woon de podcast interviews bij
in het Podcasthuis in het Forumdorp.
I.s.m. Groen Leven en o.a. Renewi.
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OVERZICHT
DAGEN

DONDERDAG p.24

Ochtend

Inschepen Terminal
Rederij Doeksen
Vanaf 10.45

Vertrek Springtijboot
Harlingen Haven 11.30

Lunch

Kombuis en registratie
Op de boot 11.30-13.30

Middag

Plenaire opening 14.15-15.30
Groep 1: Zandafgraving Halfweg
Groep 2: Manege (West)

‘Aan de slag’
Diverse locaties 16.00-17.30

Rustmoment/hotel
Groep 2

Captains dinner

Diner des overvloeds
Forumdorp
Groep 1: 18.00-19.15
Groep 2: 20.00-21.15

Avondactiviteit

Verrassingswandeling
Start Forumdorp
Groep 1: 19.15-20.15
Groep 2: 21.15-22.15
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VRIJDAG p.36

ZATERDAG p.58

Plenaire dagopening

Plenaire dagopening

Groep 1: Zandafgraving Halfweg
09.15-10.30

Groep 2: Zandafgraving Halfweg
09.15-10.30

‘Aan de slag’

‘Aan de slag’

Diverse locaties 11.30-13.00

Diverse locaties 11.15-12.45

Kombuis 13.15-14.15

Kombuis 13.00-14.00

Groep 1: Forumdorp
Groep 2: Schylge

Groep 1: Forumdorp
Groep 2: Schylge

‘Aan de slag’

‘Aan de slag’

Diverse locaties 14.30-16.00

Diverse locaties 14.15-15.45

Kombuis

Kombuis

Bij de sublocaties 16.00-17.00

Bij de sublocaties 15.45-16.00

Excursies

Plenaire afsluiting

Groep 1: Diverse locaties 17.00-19.00

Zandafgraving Halfweg 16.30-17.45

Eten met je handen

Boot terug naar
Harlingen

Forumdorp
Groep 1: 20.15-21.45
Groep 2: 17.30-19.30

Haven West 18.45-19.30

Excursies
Groep 2: Diverse locaties 19.30-21.30
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DONDERDAG
10.45 - 22.00
24 SEPT

Een plek waar de wind  
waar je doet waar je buik  
waar je droomt,  

	Een plek van zand, van zee,  
van aarde, van vuur
een plek waar je nooit  
een plek waar de vrijheid  
En als ik daarvan vertrek,  
Overal waar ik nog  

													

Vrijplaats

door je hoofd waait,
van gaat zingen
  zoveel je kan
waar je bent wie je bent.
   van lucht,

verdwalen kunt
woont; Daar wil ik zijn.
   neem ik die plek mee.
komen ga.

													Wende Snijders

PROGRAMMA
OVERZICHT
DONDERDAG

17.45-18.30
Springtij Cafe
In de Online Studio in het Forumdorp.

Vanaf 10.45
Verzamelen en
inschepen

14.15-15.30
Groep 1
Plenaire opening

Dit jaar i.v.m. covid-19-protocollen
geen registratie en ontvangst op de
terminal, maar direct inschepen.
Volg de aanwijzingen van Rederij Doeksen.

Locatie Zandafgraving Halfweg
Dagvoorzitter Harm Edens

Locatie Veerterminal Harlingen

11.30-13.30
Overtocht, lunch en
registratie
De registratie en lunch vinden dit jaar
op de boot plaats. Laat langzaam de wal
van je af glijden.

13.30
Aankomst en op pad
Aankomst op het eiland.
Op het parkeerterrein in de haven staan
karren klaar die je bagage naar je hotel
vervoeren. Daarnaast staat je fiets klaar
zodat je op eigen gelegenheid naar de
locaties kan fietsen
Groep 1: Zandafgraving Halfweg
Groep 2: Manege West

>W
 elkom op Springtij
Annemieke Nijhof
>D
 orst naar kennis
Joyce Zwartkruis, Tim van Hattum,
Karin van der Wiel, Marjolijn Haasnoot,
Sjoerd van der Putten
>W
 elkom op Terschelling
Piet Noordenbos
>G
 roener uit de crisis
Stientje van Veldhoven

14.15-15.30
Groep 2
Plenaire opening
Locatie Manege (West)
Dagvoorzitter Sofie van den Enk
>W
 elkom op Springtij
Katinka Abbenbroek
>W
 elkom op Terschelling
Ilmar Wessels
>K
 abinet kom op voor kanskracht
Barbara Baarsma
>D
 orst naar kennis
Joyce Zwartkruis, Tim van Hattum,
Karin van der Wiel, Marjolijn Haasnoot,
Sjoerd van der Putten
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GROEP 1

GROEP 2

15.30
Op pad & kombuis

15.30
Op pad & kombuis

Vertrek, op eigen gelegenheid, naar
de locaties van de werksessies.
Op de locaties is koffie & thee aanwezig.

Vertrek, op eigen gelegenheid, naar
de locaties van de werksessies.
Op de locaties is koffie & thee aanwezig.

16.00-17.30
‘Aan de slag’ - Blok 1

16.00-17.30
‘Aan de slag’ - Blok 1

Note: vooraf online reserveren voor
werksessie.

Note: vooraf online reserveren voor
werksessie.

Locatie Diversen

Locatie Diversen

17.30
Op pad

17.30
Op pad

Op de fiets naar Forumdorp voor diner.

Groep 2 fietst naar accommodatie, kan
inchecken en heeft tijd om naar eigen
inzicht in te vullen.

18.00
Kombuis
Proeven en bezinnen rond Diner des
overvloeds.
Locatie Forumdorp, cateringveld

20.00
Kombuis
Proeven en bezinnen rond Diner des
overvloeds.
Locatie Forumdorp, cateringveld

19.15
Verrassingswandeling
Wandeling met onderweg het toetje.
Daarna naar hotels en inchecken.

21.15
Verrassingswandeling
Wandeling met onderweg het toetje.

27

Donderdag

16.00 17.30
‘Aan de slag.’
Maak een keuze uit
de volgende sessies
en reserveer een
plek via ons online
programma:

Woon- & werkomgeving – D01

Aan de slag met je gedrag
Als tijdelijke bewoners van Terschelling
gaan we in deze interactieve improvisatiesessie aan de slag met ons gedrag.
We gaan ons verder verdiepen in het
gedrag dat we vertonen, als consument
en als professional, en onderzoeken
hoe we daar verandering in aan kunnen
brengen waar het gaat om de transitie
naar een duurzame toekomst. En die
toekomst begint natuurlijk al zodra we
weer terug zijn op het vaste land! Vrees
geen ongemakkelijke situaties, ze zullen
hooguit tijdelijk zijn. Tijdens de sessie
maken we gebruik van de leerervaringen
over gedrag tijdens de corona-lockdown.
Reint Jan Renes, Lector Psychologie voor
een Duurzame Stad aan de Hogeschool
van Amsterdam is als lid van de Corona
Gedragsunit hier actief bij betrokken.
—
Inspirator: Reint Jan Renes
(Lector Psychologie voor een Duurzame
Stad aan de Hogeschool van Amsterdam)
Moderator: Harry Louwenaar
Locatie: zie online programma
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Agrarische & natuurlijke
omgeving – D02

Industriële omgeving – D04

De waarde van voedsel

Meer wind voor
de industrie

De waarde van voedsel is hoger dan
de prijs die we ervoor betalen. Maar
wat zijn echte prijzen en hoe nemen we
maatschappelijke kosten op in de prijs
van voedsel? In deze sessie komen we tot
een aanbeveling om voor voedsel de True
Price te bepalen. Wat zal de consument
dan eten?
—
Inspiratoren: Tjeerd de Groot (D66),
Barbara Baarsma (Rabobank),
Ad Verbrugge (filosoof)
Moderator: Suzanne van der Pijll
(Schuttelaar & Partners)
Locatie: zie online programma

Agrarische & natuurlijke
omgeving – D03

Bomen over de stad
van de toekomst
We staan aan de vooravond van een revolutie hoe we onze huizen gaan bouwen.
We gaan meer gebruik maken van plantaardige materialen. Ons wooncomfort
gaat hierdoor omhoog, de druk op milieu
gaat omlaag en het biedt kansen voor
het landschap omdat we gaan investeren in onze bossen. Het is nu tijd om in
actie te komen omdat we veel woningen
gaan bouwen. We kijken naar de hele
keten van woningbouw tot bosbeheer.
We verbinden stad en platteland.

Elektrificatie is een van de hoofdbouwstenen voor verduurzaming van de
industrie, naast energiebesparing, CCS
en inzet van waterstof. Bij elektrificatie
zijn het creëren van nieuwe vraag en
(schoon) aanbod echter sterk afhankelijk
van elkaar. Op dit moment wordt op
elektrificatie ingezet via de reguliere
beleidskaders en instrumenten, waarbij
de prikkels zich richten op vraag en aanbod afzonderlijk. De vraag is echter of
dat gaat werken? Veel wijst erop dat we
een verbinding moeten leggen tussen de
groeiende vraag naar groene elektronen
en de duurzame opwekking daarvan,
inclusief opslag en vraag- en aanbodsturing. In deze sessie bespreken we de
concept resultaten van een TNO-studie
naar alternatieve beleidsinstrumenten en
verkennen we hoe deze zouden uitwerken op concrete cases voor elektrificatie. Ook de valkuilen komen aan de orde.
—
Inspiratoren: Focco Vijselaar (EZK),
Gert Jan Lankhorst (VEMW), Michelle Prins
(Natuur & Milieu), Arnold Mulder (ABN AMRO),
Ton van Dril (TNO)
Moderator: Teun Bokhoven
Locatie: zie online programma

—
Inspiratoren: Maarten Hajer (Universiteit
Utrecht), Sylvo Thijsen (Staatsbosbeheer),
Chris Kuijpers (minsterie BZK),
Marco Vermeulen (SMV)
Moderator: Maria van der Heijden (MVO
Nederland)
Locatie: zie online programma
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Grote wateren & zee – D05

Wind én natuur op de
Noordzee: mooie droom
of bedrog/illusie?
De Noordzee is een belangrijke plaats
voor grootschalige windenergieparken.
Tussen de pijlers van de molens is het
relatief goed toeven: het wordt wel de
kraamkamer van de natuur genoemd.
Maar is dat wel zo?
—
Inspiratoren: Marjolein Demmers
(Natuur & Milieu), Jan Paul van Soest
(De Gemeynt), Sandor Gaastra
(minsterie EZK), Floris Groenendijk (Arcadis)
Moderator: Floris van Hest
Locatie: zie online programma

Leiderschap – D06

Duurzaam leiderschap
de controverse voorbij
Landbouw, veeteelt, industrie en andere
behoeften in de samenleving tegenover
Natuur.
Hoe schep je balans in plaats van
controverse? Natuur lijkt te concurreren
om de schaarse ruimte met onder andere
landbouw, veeteelt, logistiek en industrie.
Partijen lijken tegenwoordig vooral
tegenover elkaar te staan. Wat is er
voor nodig om verschillen te overstijgen
en te vernieuwen op basis van wat ons
verbindt? Welk leiderschap is er nodig
om een respectvolle dialoog te initiëren
waarbij echt naar elkaar geluisterd wordt
en duurzaamheid wordt voorgestaan? In
deze sessie ga je het ‘energetisch veld
van de Natuur ondersteunen’ ervaren.
Om op deze manier authentiek te blijven
functioneren in een wereld waarin tegenstellingen centraal lijken te staan. En hoe
de gevoelde urgentie vanuit coronatijd
productief te maken.
—
Inspiratoren: Marieke de Vrij (Stichting
De Vrije Mare), Jelle de Jong (IVN)
Moderator: Onno van Sandick
Locatie: zie online programma
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Economische & financiële
transformatie – D07

Sociale transformatie – D08

Zonder echte prijs geen
toekomstbestendige
economie

Wij-zij-denken. En ik?
Een nieuw perspectief op
duurzaamheid.

De echte prijs van producten, inclusief
natuurlijke en sociale kosten, is te berekenen. Nu moeten we hem alleen nog
duidelijk communiceren en kunnen betalen. We gaan kijken naar de maatregelen,
incentives en samenwerkingsverbanden
die nodig zijn om de echte prijs breed
te implementeren. Aan de hand van de
casussen ‘koffie’ en ‘appel’ (producten
die iedereen kent en waardeert) gaan we
bespreken wie wat gaat doen en wat de
rol van de politiek is.

Polarisatie (wij-zij denken) domineert de
publieke arena. Of het nu gaat om het
de spanningsvelden ‘elite versus volk’,
‘klimaatontkenners versus klimaatfanaten’, democraten versus republiekeinen,
zwart versus wit, of natuur versus landbouw, de impact van polarisatiekrachten
op gewenste sociale transformatie(s)
is groot. Hoe kun je in de polarisatiedynamiek een evenwichtige en vooral
effectieve strategie ontwikkelen? Welk
leiderschap vergt dit? Er zijn grofweg
drie basiswetten waar je rekening mee
moet houden en er zijn vijf ‘natuurlijke’
rollen die mensen in kunnen nemen.
Tenslotte kun je vier ‘game changers’
inzetten. Bart Brandsma is filosoof en
gerenommeerd polarisatie-expert. Hij
vertelt in deze sessie, vanuit zijn ervaringen als adviseur en polarisatiestrateeg
in binnen- en buitenland, met tal van
aansprekende voorbeelden, waarmee hij
een nieuw én beproefd perspectief biedt
op het duurzaamheidsvraagstuk. Meer
informatie op: www.insidepolarisation.nl.

—
Inspiratoren: Michel Scholte (True Price),
Michel Schuurman (MVO Nederland)
Moderator: Yvonne Lang
Locatie: zie online programma

—
Inspirator: Bart Brandsma
Moderator: Onno van Sandick
Locatie: zie online programma
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Inspiratie – D09


Van puberale naar
volwassen economie
Al ruim tien jaar onderzoekt kunstenaar
en radicale ecoloog Arne Hendriks hoe
we ons laten sturen door een obsessie
met groei en de angst voor krimp en
relateert dit aan het lichaam, de economie en de ecologie. Tijdens zijn lezingen,
dialogen en performances vraagt hij
zich – op soms onnavolgbare wijze –
af waar deze ideeën vandaan komen
en welke levensvatbare alternatieven
er zijn voor ons huidige systeem.
Tijdens Springtij wil Arne graag met jou
in gesprek rondom het idee van een
volwassen economie. Een economie die
niet per se meer groeit maar zichzelf wel
gezond houdt, repareert en vernieuwt:
een economie die mens en planeet ondersteunt. Hoe ziet zo’n volwassen economie eruit en vanuit welke gedachten
over de rol van onze economie vertrekt
zij? Wat is ervoor nodig om een volwassen economie tot stand te brengen?
En hoe staan we er momenteel voor?
—
Inspirator en moderator: Arne Hendriks
Locatie: zie online programma
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MIJN PERSOONLIJKE
MANIFEST

#springtijforum
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MIJN PERSOONLIJKE
MANIFEST

#springtijforum
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VRIJDAG
25 SEPT 8.30 - 21.30
Vliegwiel

Wanneer wij onze aandacht
voorbij het  
richten op wat zich in alle  
kan met een  
een golf van beweging  
die ons handelen  
en veelvuldig dient.
Mirjam Broekhuizen

  
  
  
  

veelvoudige
eenvoud openbaart,
geringe inspanning
op gang komen
inspireert

PROGRAMMA
OVERZICHT
VRIJDAG

17.45-18.30
Springtij Cafe
In de Online Studio in het Forumdorp.

8.30
Op pad

10.30
Op pad & kombuis

Op eigen gelegenheid naar Forumdorp
fietsen.

Vertrek, op eigen gelegenheid, naar
de locaties van de werksessies. Op de
locaties is koffie & thee aanwezig.

9.15-10.30
Groep 1
Plenaire dagopening

11.30-13.00
‘Aan de slag’ - Blok 2

Locatie Zandafgraving Halfweg
Dagvoorzitter Sofie van den Enk

Note: vooraf online reserveren voor
werksessie.

> Dagopening

Locatie Diversen

>H
 et goede leven en de vrije markt
Ad Verbrugge

>E
 conomy for the Common Good
Christian Felber

13.15
Kombuis in twee groepen

9.15-10.30
Groep 2
Netwerkuurtje

Groep 1: Locatie Forumdorp
Groep 2: Locatie Schylge

>M
 uzikaal experiment
Merlijn Twaalfhoven

In Forumdorp of andere locatie naar
keuze, gelegenheid tot netwerken,
moment voor jezelf.

Genieten en bezinnen tijdens de lunch.
Dit jaar in een lunchpakket, zodat
iedereen, op een zelf gekozen plek
in de natuur, kan gaan zitten en we
drukte vermijden.

14.15
Op pad
Vertrek, op eigen gelegenheid, naar
de locaties van de werksessies. Op de
locaties is koffie & thee aanwezig.

38

GROEP 1

GROEP 2

14.30-16.00
‘Aan de slag’ - Blok 3

14.30-16.00
‘Aan de slag’ - Blok 3

Note: vooraf online reserveren voor
werksessie.

Note: vooraf online reserveren voor
werksessie.

Locatie Diversen

Locatie Diversen

16.00
Kombuis

16.00
Kombuis

Drankje ter verfrissing

Drankje ter verfrissing

Locatie Op de sublocaties

Locatie Op de sublocaties

17.00
Excursies

17.30
Kombuis

Vertrek op eigen gelegenheid naar de
excursies.
Note: vooraf reserveren voor excursie.

Eten met je handen.
Locatie Forumdorp, cateringveld

Locatie Diversen

19.00
Op pad, reflectie
Op fiets naar je hotel, moment voor jezelf

19.30
Excursies
Vertrek op eigen gelegenheid naar de
excursies.
Note: vooraf reserveren voor excursie.
Locatie Diversen

20.15
Kombuis
Eten met je handen.
Locatie Forumdorp, cateringveld
39

Vrijdag

11.30 13.00
‘Aan de slag.’
Maak een keuze uit
de volgende sessies
en reserveer een
plek via ons online
programma:

40

Woon- & werkomgeving – V01

Kwetsbare Wijken
In juni vroegen de burgemeesters van
vijftien grote steden aandacht voor de
bewoners van kwetsbare wijken. De
gevolgen van de coronacrisis worden
hier keihard gevoeld. Ook de verduurzaming van deze wijken vraagt speciale
aandacht. Juist hier kan de energietransitie een grote bijdrage leveren aan
de bredere wijkontwikkeling. Anke van
Hal (Nyenrode) en Matthijs Uyterlinde
(Platform31) inspireren vanuit hun ervaringen in achttien Nederlandse steden en
het Canadese Toronto.
—
Inspiratoren: Anke van Hal (Nyenrode
Business Universiteit), Matthijs Uyterlinde
(Platform31)
Moderator: Donald van den Akker
Locatie: zie online programma

Agrarische & natuurlijke
omgeving – V02

Grote wateren & zee – V04

De rafelrand
van Nederland

Wat is de waarde
van het Wad?

Daar waar de grenzen diffuus worden
buiten de donkergroene natuur en bruine
agri kunnen we gaan experimenteren.
We gaan in deze sessie met burgers,
boeren, banken en beleidsmakers de
tussenruimte benutten. Daarbij is er veel
plek voor burgerinitiatieven, voor tiny
forest, natuurinclusieve landbouw en
landbouwinclusieve natuur. De Rafelrand
is dicht bij de stad dus ga er gerust je
verse boodschappen doen.

In deze sessie laten we de gebruikers
aan het woord van het Wad. De visser,
de recreatieondernemer en de bewoner.
Wat is van waarde voor hen van het
Wad. Hoe kijken ze naar de ontwikkelingen en de toekomst? Dit spiegelen we
aan de wetenschappelijke inzichten die
voortkomen uit de lange termijn studie
zeespiegelstijging. Met inzichten vanuit
klimaatverandering, ontwikkeling van
ondergrond en watersysteem en ecologie kijken we naar wat er op ons af komt.

—
Inspiratoren: Bas Rüter (Rabobank),
Sylvo Thijsen (Staatsbosbeheer),
Dirk Bijl de Vroe (Groene Netten)
Moderator: Katinka Abbenbroek
Locatie: zie online programma

—
Inspiratoren: Jouke Visser, Freek Zwart,
Flang (Flang in de Pan), Peter Glas
(Deltacommissaris), Katja Philippart (NIOZ/
Waddenacademie), Alex Hekman (Sweco)
Moderator: Maarten Hajer
Locatie: zie online programma

Industriële omgeving – V03

Roept u maar:
elektrificatie of
waterstof?
Om de industrie klimaantneutraal
en circulair te maken is niet alleen
duurzame elektriciteit nodig. Duurzame
gassen zoals waterstof zijn ook nodig.
Daarnaast moet CO2 afgevoerd kunnen
worden. Hiervoor is infrastructuur nodig.
Maar welk industrieel cluster heeft welke
infrastructuur nodig? Aan de hand van de
situatie in Chemelot gaan we hierover in
gesprek.
—
Inspiratoren: Loek Radix (Chemelot),
Carolien Gehrels (Arcadis) en Gert Jan
Kramer (Universiteit Utrecht)
Moderator: Hans Wiltink
Locatie: zie online programma
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Leiderschap – V05

Evenwichtig leiderschap
– reflectiemoment in
de natuur
Duurzame leiders nemen ruimte voor reflectie en bewustwording. Momenten van
stilte zijn nodig om verbonden te blijven
met wie je wezenlijk bent en innerlijk
leiding te ervaren. Van daaruit kunnen
nieuwe ideeën ontstaan, bestaande
ideeën rijpen en evenwichtige besluiten
voortvloeien. Er is een sterke correlatie tussen persoonlijk leiderschap en
effectief handelen. In onze drukke wereld
zijn we veel bezig met zenden en doen,
en minder met luisteren en zijn. Tempo
verlagen en meditatie is een manier om
bij je innerlijk te komen en in balans te
blijven. De natuur helpt ons hierbij. In
deze sessie geleid door Hanneke Dingen
ervaar je innerlijke stilte zodat je kunt
kalibreren met wat er werkelijk toe doet
voor jou.
—
Inspirator: Hanneke Dingen
(Jane Company)
Locatie: zie online programma
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Leiderschap – V06

Persoonlijk Kompas in
de energietransitie
In de nieuwe economie hebben we
leiderschap nodig dat er voor zorgt dat
de energietransitie versnelt. De energietransitie is al een eind op weg, maar gaat
niet snel genoeg. De duurzame innovaties en energiebronnen zijn er, de berekeningen zijn gemaakt. Diverse leiders
uit de energiemarkt nemen ons mee in de
ontwerpdilemma’s voor de Nederlandse
energiemarkt. Dat als context nemende,
reflecteren zij op hun eigen leiderschap.
Over hun waarden en wereldbeeld en de
(persoonlijke) leiderschapsvraagstukken
die zij tegenkomen in het versnellen van
de transitie. Vervolgens wordt vooruit
gekeken om van de dilemma’s gezamenlijke oplossingen te maken.
—
Inspiratoren: Maarten Otto (Alliander),
Marinus Tabak (RWE), Nienke Homan
(provincie Groningen), Marjolein Demmers
(Natuur & Milieu)
Moderator: Sofie van den Enk
Locatie: zie online programma

Economische & financiële
transformatie – V07

Measuring economic
success differently
The current economic system touches
or already exceeds many planetary and
social boundaries. Transformation is
necessary. A clear perspective that acts
as compass is needed, and a ‘theory of
change’ that determines moves and actions. The current system has evolved over
decades. In 1514, Machiavelli wrote that
the status quo leans on vested interests
who thrive in the system, whereas there
are only lukewarm defenders of the new
situation. In this session, we discuss two
models for a new economy: the Economy
for the Common Good (ECG), and the
Impact economy. The ECG makes the
General Good, a good life for everyone
on a healthy planet, its primary goal. It
includes new ways of success measurement, reporting, and decision-making
and strives for a profound democratization of the economy. The Impact Economy
strives for a market economy that provides values, information and incentives
that optimize the common good and
empowers people to pursue their own
ideas and projects to meet needs and
have a positive impact on society. We
will have a look at these models and will
investigate what is needed to push them
from concepts to reality.

Sociale transformatie – V08

Commons en coöperatie:
alternatief voor markt
en overheid?
Het besef groeit dat publieke waarden
niet alleen worden gerealiseerd door
markt en overheid. Er is een brede
(Commons-)beweging van mensen en organisaties die uitproberen hoe ze samen
collectieve waarde kunnen creëren, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, energie, voedsel, vervoer, huisvesting, sociale
cohesie en combinaties daarvan. Het zijn
‘oefenruimtes’ voor de nieuwe economie
en samenleving. Het transformatief
potentieel (verandering naar duurzaam
systeem) lijkt groot. Hoe benutten en
versterken we dat potentieel, zodat zij
een serieuze partner worden voor het
realiseren van publieke waarden, naast
markt en overheid (publiek, privaat én
civiel)? Welke governance-modellen
werken goed? Hoe leren ze van elkaar?
Hoe wordt omgegaan met – publieke en
private – data? Welke maatschappelijke
infrastructuur is nodig/gewenst?
—
Inspiratoren: Socrates Schouten (Waag),
Tine de Moor (Erasmus University/UU),
Derk Loorbach (DRIFT/Erasmus University)
Moderator: Harm van den Heiligenberg
Locatie: zie online programma

—
Inspiratoren: Christian Felber (Economy
for the Common Good), Michel Scholte
(Impact Economy Foundation)
Moderator: Jan Paul van Soest
Locatie: zie online programma
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Wetenschap – V09

Springtij University:
industriële en
woonomgeving
De energietransitie en de overgang naar
een circulaire economie gaan onze manier van produceren en consumeren veranderen. Hoe ziet onze woonomgeving in
de toekomst eruit? In deze verdiepende
sessie worden we bijgepraat over de
nieuwse inzichten en uitdagingen in de
industriële en woonomgeving. Biomassa,
fijn stof, hittestress, gezondheid. Bijna
alles komt aan bod.
—
Inspiratoren: Gerda Lenselink (Deltares),
Anne van Bruggen en Joyce Zwartkruis
(beiden RIVM), Karin van der Wiel (KNMI),
Milou Derks (TNO)
Moderator: Keimpe Wieringa
Locatie: zie online programma
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Inspiratie – V10


Nederland in de toekomst.
Lever uw input.
Tijdens het hele Springtij Forum ontwerpt
een team van ontwerpers – mede op
basis van wat er tijdens de sessies wordt
besproken – een aantrekkelijk, klimaatbestendig, duurzaam, natuurinclusief
en gezond Nederland van de toekomst.
Tijdens deze sessie gaat het team met
jou in gesprek om te horen welke wensen
je hebt en welke dilemma’s je ziet in de
toekomst.
—
Inspiratoren: Michael van Buuren en Martin
Baptist (beiden Wageningen University
& Research)
Moderator: Mariette van Muijen (LEF Future
center)
Locatie: zie online programma
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Vrijdag

14.30 16.00
‘Aan de slag.’
Maak een keuze uit
de volgende sessies
en reserveer een
plek via ons online
programma:

Woon- & werkomgeving – V11

Een mobiliteit-shift:
het kan dus wel!
Weet u het nog? Het begin van de intelligente lockdown? Ineens bleven we thuis,
waren de wegen en het OV leeg. Een andere oplossing was snel gevonden en de
noodzaak van verplaatsing was duidelijk
minder urgent. En toch ontstaan er daarna eerst weer files en blijven de treinen
leeg. Op welke manier kunnen we de dit
tij weer keren? Hoe werkt de psychologie
van de duurzame mobiliteit, welke lessen
trekken we van de coronacrisis en hoe
kunnen we hier samen uitwerking aan
geven?
—
Inspiratoren: Reint Jan Renes (Hogeschool
van Amsterdam), Mariëtte van Empel
(ministerie IenW), Reinout Wissenburg
(ProRail), Jan Tijs Nijssen (NS), Marc Bras
(BMW-i), Talitha Koek (GVB Amsterdam)
Moderator: Harry Louwenaar
Locatie: zie online programma
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Industriële omgeving – V12

Leiderschap – V14

De waterstofeconomie
begint in Groningen

Leiderschap voor
de toekomst

De waterstofeconomie vraagt samenwerking van verschillende bedrijven en
overheden. In Groningen zijn plannen
gemaakt om de waterstofeconomie
daadwerkelijk te realiseren. Aan de hand
van een systeemopstelling maken we
zichtbaar hoe de onderlinge verhoudingen zijn en wat het succes bepaalt van
een goede samenwerking.

De jeugd heeft de toekomst en de leiders
bepalen de toekomst. Maar bepalen
de leiders een toekomst waar de jeugd
wat aan heeft? Leiderschap is altijd
zichtbaar binnen een context, of het nu
in organisaties is of in de samenleving.
We streven inclusiviteit na waar iedereen
in kan meedoen. Toch lijkt het dat we ons
binnen de context van organisaties en
maatschappij bewegen tussen verschillende polariteiten. Hoe kunnen we meer
samen bewegen om duurzame impact te
maken i.p.v. hoe krijg ik de ander in beweging? Er is een veel groter potentieel
aan mensen, burgers, werknemers die
ook wil verduurzamen. In deze interactieve sessie nodigen we jou uit jouw stem te
laten horen. Om het potentieel te horen
en samen tot acties te komen of het nu in
de organisatie is of in de samenleving.

—
Inspiratoren: Cas König (Groningen Seaports),
Nienke Homan (provincie Groningen),
Maarten van Dijk (SkyNRG)
Moderator: Martine Verweij
Locatie: zie online programma

Grote wateren & zee – V13

Wat willen we met
het Wad?
Met de huidige waarden van het Wad en
het inzicht in de veranderingen gaan we
toekomstkaarten schetsen en bespreken. Wat als we alles willen houden zoals
het is? Wat als we niets aanpassen en
de toekomst gewoon laten gebeuren?
Wat als we tussen de Wadden dijken
maken. Wat is er in het geding en op
welke vragen moet de studie ‘versnelde
zeespiegelstijging’ antwoord geven?

—
Inspiratoren: Riiziane Golamun (creative
thinker), Bart Brandsma (polarisatie),
Mariska de Kleijne (Rabobank)
Moderatoren: Pepijn Nicolas,
Jolein Baidenmann, Martje Fraaije
Locatie: zie online programma

—
Inspiratoren: Anne Loes Nillesen
(Defacto Architecture & Urbanism),
Martin Baptist (Wageningen University &
Research)
Moderator: Maarten Hajer
Locatie: zie online programma
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Economische & financiële
transformatie – V15

Sociale transformatie – V16

Groen herstel de crisis als kans

Duurzaamheid als
sociaal vraagstuk

Het huidige systeem loopt duidelijk
tegen grenzen aan, grenzen van de
draagkracht van de aarde. Ook wordt de
sociale ongelijkheid steeds groter. Laten
we de huidige coronacrisis als kans
benutten en maatregelen formuleren die
ons groener uit de crisis laten komen.
We kijken naar huidige steunpakketten,
incentives op de middellange termijn
en structuurverandering op de lange
termijn. Dit natuurlijk in een Europese
context en afgestemd op de Green Deal.

Duurzaamheid heeft gevolgen voor de
sociale verhoudingen. En omgekeerd:
zonder aandacht voor de sociale
verhoudingen gaan de duurzaamheidstransities niet lukken. In deze sessie
gaan we de diepte in rond de vraag of
en hoe we onze sociale verhoudingen
moeten herijken. Onder invloed van
het paradigma van markt en eigen verantwoordelijkheid, de digitalisering, de
groeiende sociale, culturele en diversiteit
en – nu ook – corona, veranderen de
manier waarop we werken, wonen en
samenleven. Daar komen de duurzaamheidstransities nog bij. Waar komen de
baten terecht? Wie verliest werk en wie
krijgt de nieuwe banen? Wie draagt de
kosten? Hoe worden de lasten rechtvaardig verdeeld? Welke strategie kunnen we
aanbevelen?

—
Inspiratoren: Frank Elderson
(De Nederlandsche Bank),
Marjolein Demmers (Natuur & Milieu),
Sandor Gaastra (Ministerie EZK)
Moderator: Sofie van den Enk
Locatie: zie online programma

—
Inspiratoren: Kitty Jong (FNV, sociale alliantie),
Donald Pols (Milieudefensie),
Maria van der Heijden (MVO Nederland)
Moderator: Sofie van den Enk
Locatie: zie online programma
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Inspiratie – V17


Stories of
Fear and Hope
Waar verlangen mensen naar? Wat
vinden zij belangrijk? Waar zijn ze bang
voor? Studenten van de Universiteit
Utrecht verzamelden aangrijpende,
representatieve en bijzondere verhalen
uit de samenleving. In samenwerking met
de Hogeschool van de Kunsten presenteren zij die verhalen op een verrassende – theatrale – manier die je uitdaagt
om daarover met hen en met elkaar in
gesprek te gaan.
—
Inspiratoren: Young innovators
(studenten Universiteit Utrecht en
Hogeschool van de Kunsten)
Moderator: Harm van den Heiligenberg
Locatie: zie online programma

Wetenschap – V18

Springtij University:
agrarische en natuurlijke
omgeving
Klimaatverandering gaat ons leven veranderen en het verlies van biodiversiteit
maakt ons kwetsbaar. Wat gaan we eten
in de toekomst? In deze verdiepende
sessie worden we bijgepraat over de
nieuwse inzichten en uitdagingen in
agrarische en natuurlijke omgeving.
Droogte, stikstof, verzilting. Bijna alles
komt aan bod.

Leiderschap – V19

Onzekerheidsvaardigheid de kunst van leiderschap
in een tijd van verandering
Jarenlang hadden we houvast aan de
wereld. De seizoenen, autoriteiten en alle
dingen die er van ons werden verwacht
lagen min of meer vast. Nu is alles
anders. Hoe verhouden we ons tot een
wereld die fundamenteel in beweging is?
Hoe vinden we de navigatiemiddelen die
ons helpen een mistige of stormachtige
zee over te steken? Merlijn Twaalfhoven
is componist, en werkte aan tal van
projecten in conflictgebieden, vluchtelingenkampen en andere plekken waar zeer
verschillende mensen vorm geven aan
verandering. Hij ontdenkte dat de mindset van een kunstenaar het verschil kan
maken bij het aanpakken van complexe
vraagstukken. In deze werksessie gaan
we actief op zoek naar een praktische
rol voor verbeeldingskracht, schoonheid
en spel bij toekomstdenken, -voelen en
-handelen.
—
Inspirator: Merlijn Twaalfhoven
(componist en oprichter Turnclub)
Locatie: zie online programma

—
Inspiratoren: Tim van Hattum (Wageningen
University & Research), Joyce Zwartkruis
(RIVM), Marjolijn Haasnoot (Deltares)
Moderator: Keimpe Wieringa
Locatie: zie online programma
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Excursies
Groep 1
Vrijdag

17.00 19.00
Maak een keuze uit
de volgende excursies
en reserveer een
plek via ons online
programma:

Trailrun – E01
Lekker crossen over onverharde paden.
—
Inspirator: Gerry Visser
Locatie: Oude Voetbalveld
(naast hotel Boschrijck)

Wildplukken – E02
Zie, ruik en proef eetbare planten van
het eiland.
—
Inspirator: Marjanna van der Meulen
Locatie: Oude Voetbalveld
(naast hotel Boschrijck)

Walking – E03
Het effect van vertraging op de beleving
van tijd en ruimte tijdens een langzame
wandeling.
—
Inspirator: Arne Hendriks
Locatie: Oude Voetbalveld
(naast hotel Boschrijck)

Crossen op de fiets – E04
Mountainbiken door de natuur.
—
Inspirator: Nairn Smith
Locatie: Klimbos
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Op ‘e riid – E05

Coaching met paarden – E08

Ga mee in de cadans van de paarden
tijdens een huifkartocht door de natuur.

Ervaar of aanschouw hoe paarden je
feedback geven op wat je uitstraalt en
doet.

—
Inspiratoren: Rients Terpstra, Wiemet Wortel
Locatie: Paardenstal naast Forumdorp

Step by Step – E06
Met gps en step op pad door en rond West.
—
Inspirator: Bas van Es
Locatie: De Kraak

—
Inspirator: Jaeike Stienstra
Locatie: Terrein Horp

Op bijensafari – E09
Volg het pad van de bijen en kijk in de
bijenkorf.
—
Inspirator: Klaas Sluiman
Locatie: Bijenpark Midsland

Jutterskunst – E07
Hoe je van gejutte rotzooi iets leuks kunt
maken.

Het rode goud – E10

—
Inspiratoren: Vincent Kooijman, Jan Machiela
Locatie: Industrieterrein West

Ontdek het bijzondere verhaal achter
de cranberrycultuur.
—
Inspirator: Hans van Keulen
Locatie: Cranberryschuur, Badweg West

Kom tot jezelf – E11
Yoga op het strand van West aan Zee.
—
Inspirator: Ezra Goudzwaard
Locatie: Strandpaviljoen West aan Zee
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Excursies
Groep 2

Hardloopclinic – E12

Vrijdag

—
Inspirator: Gerry Visser
Locatie: Oude Voetbalveld
(naast hotel Boschrijck)

19.30 21.30
Maak een keuze uit
de volgende excursies
en reserveer een
plek via ons online
programma:

Krijg tips & tricks van een
hardlooptrainer.

Voel de aarde – E13
Ervaar jezelf in het landschap bij een
zintuigenwandeling.
—
Inspirator: Ilma Trip
Locatie: Oude Voetbalveld
(naast hotel Boschrijck)

Hemelse ervaring – E14
Luister in het duister naar de verhalen
van de sterren.
—
Inspirator: Cees Muijskens
Locatie: Oude Voetbalveld
(naast hotel Boschrijck)

Verbeeldende verhalen – E15
Leer het eiland anders kennen tijdens
een ontdekkingstocht naar het strand.
—
Inspirator: Nancy Wiltink
Locatie: Oude Voetbalveld
(naast hotel Boschrijck)
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Jutterskunst – E16

Het rode goud – E19

Hoe je van gejutte rotzooi iets leuks kunt
maken.

Ontdek het bijzondere verhaal achter
de cranberrycultuur.

—
Inspiratoren: Vincent Kooijman, Jan Machiela
Locatie: Industrieterrein West

—
Inspirator: Hans van Keulen
Locatie: Cranberryschuur, Badweg West

De koe vertelt – E17

Bezoek de boer – E20

Dierenwelzijn en landbouwbeleid vanuit
het perspectief van de koe.

Maak kennis met een innovatieve en
duurzame boerderij.

—
Inspiratoren: Wim van Oort, Marieke de Vrij
Locatie: Kaasboerderij Halfweg

—
Inspirator: Gerard Cupido
Locatie: Hotel Boschrijck

Op bijensafari – E18

Kom tot jezelf – E21

Volg het pad van de bijen en kijk in de
bijenkorf.

Yoga op het strand van West aan Zee.

—
Inspirator: Klaas Sluiman
Locatie: Bijenpark Midsland

—
Inspirator: Ezra Goudzwaard
Locatie: Strandpaviljoen West aan Zee
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MIJN PERSOONLIJKE
MANIFEST
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#springtijforum

ZATERDAG
26 SEPT 8.30 - 19.30

Ik adem zee en
zilte lucht
Met mijn voeten
in het zand
Staar ik naar de
wereld
aan de overkant
Dichter onbekend

PROGRAMMA
OVERZICHT
ZATERDAG
8.30
Ochtendgloren
Deelnemers, die in Springtij hotels
verblijven, kunnen hun bagage in het
hotel achterlaten. Dit wordt naar de
haven vervoerd en kun je ‘s avonds bij
vertrek weer oppikken.
Vaar je niet met de Springtijboot terug,
dan dien je jouw bagage zelf te (laten)
vervoeren. De hotels doen dit voor de
gasten.

9.15-10.30
Groep 2
Plenaire dagopening
Locatie Zandafgraving Halfweg
Dagvoorzitter Sofie van den Enk
> Dagopening
>N
 ature - Mature
Arne Hendriks
>M
 uzikaal experiment
Merlijn Twaalfhoven
>Z
 itten we hier op Paaseiland?
Jan Boersema
> Afsluiting

9.15-10.30
Groep 1
Netwerkuurtje
Gelegenheid tot netwerken in het
Forumdorp of andere locatie naar keuze
of moment voor jezelf.

10.30
Op pad & kombuis
Vertrek, op eigen gelegenheid, naar de
locaties van de werksessies.
Op de locaties is koffie & thee aanwezig.

11.15-12.45
‘Aan de slag’ - Blok 4
Note: vooraf online reserveren voor
werksessie.
Locatie Diversen

13.00
Kombuis in twee groepen
Genieten en bezinnen tijdens de lunch.
Dit jaar in een lunchpakket, zodat
iedereen, op een zelf gekozen plek
in de natuur, kan gaan zitten en we
drukte vermijden.
Groep 1: Locatie Forumdorp
Groep 2: Locatie Schylge
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14.00
Op pad

17.45
Op pad

Vertrek, op eigen gelegenheid, naar de
locaties van de werksessies.

Vertrek, op eigen gelegenheid, met de
fiets richting de haven. Fiets inleveren
op haventerrein. Lopend naar de haven,
daar de bagage ophalen en naar de
Springtijboot.

14.15-15.45
‘Aan de slag’ - Blok 5
Note: vooraf online reserveren voor
werksessie.
Na afloop van de werksessie koffie
en thee op de sublocaties.
Locatie Diversen

16.00
Op pad
Vertrek, op eigen gelegenheid, naar
de Zandafgraving

16.30-17.45
Plenaire afsluiting
Forum
Locatie Zandafgraving Halfweg
Dagvoorzitter Harm Edens

18.45
Afvaart
De Springtijboot vertrekt, aankomst
in Harlingen Haven om ca. 19.30.
Locatie Terschelling West Haven

19.30
Naar huis
Er is een transferbus beschikbaar die
via Amsterdam CS naar Utrecht CS
rijdt (wel vooraf via registratiesysteem
boeken). Vertrek om 19.45 vanaf
parkeerplaats Rederij Doeksen.
Er vertrekt een trein om 20.14 richting
Leeuwarden/Utrecht/Amsterdam CS
vanaf station Harlingen Haven
(5 min. lopen vanaf Rederij Doeksen).
Wel thuis en hopelijk tot volgend jaar!

>M
 uzikale afsluiting
Carel Kraayenhof & Juan Pablo Dobal
>A
 fsluiting met een drankje
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Zaterdag

11.15 12.45
‘Aan de slag.’
Maak een keuze uit
de volgende sessies
en reserveer een
plek via ons online
programma:

Woon- & werkomgeving – Z01

Duurzame energie
als maatschappelijk
verdienmodel
Duurzaam hoeft niet duur te zijn, het is
maar hoe je de businesscase inricht. In
deze sessie aandacht voor de financieel
maatschappelijke aspecten van de energietransitie, met name op wijkniveau.
Terschelling Energie is een energiecoöperatie die haar rendement opnieuw wil
investeren in Terschelling zelf. Hoe dan?
Jurgen van der Heijden (AT Osborne) ziet
mogelijkheden om de opbrengsten van
windenergie te laten helpen bij de investeringen in lokale warmtenetten. Hoe
dan? Kortom: in deze sessie rendeert je
investering van je komst naar Springtij!
—
Inspiratoren: Jurgen van der Heijden (AT
Osborne), Jelle Cupido (Terschelling Energie)
Moderator: Eddy Lassche
Locatie: zie online programma
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Agrarische & natuurlijke
omgeving – Z02

Industriële omgeving – Z03

Who’s afraid of red,
yellow and green?

Netcongestie lossen
we op door decentrale
elektrificatie

Tussen stad en platteland, tussen bos en
weide, tussen industrie en natuur: een
hele harde lijn. Op google maps kun je de
lijn zo tekenen. We luisteren naar de stem
van de dorpsbewoners. Zij willen boeren,
wonen, werken en natuur beschermen.
We gaan de kaart van Nederland opnieuw intekenen en gebruiken de inzichten van het interbestuurlijk programma
Vitaal Platteland. De droogte in De Peel
als proeftuin.
—
Inspiratoren: Tim van Hattum en Michael
van Buuren (Wageningen University &
Research), Joost Bouten (Vitens), Pierre Bos
(burgemeester Boekel), Hendrik Hoeksema
(ZLTO)
Moderator: Keimpe Wieringa
Locatie: zie online programma

Op decentraal niveau is elektrificatie
belangrijk en dan gaat het aan de vraagkant over de lichtere industrie, mobiliteit
en gebouwde omgeving. Daarbij kan
flexibilisering van elektrificatie en opslag
oplossingen bieden voor congestieproblemen. Naast technische en organisatorische vragen speelt hier de vraag
in hoeverre de huidige regulering het
mogelijk maakt om kansen te benutten.
Vermeden netverzwaringkosten door
inzet van flexdiensten van elektrificatie
en decentrale opslag komen momenteel bijvoorbeeld niet terecht in de
business case van de aanbieders. Ook
hier moeten we dus zoeken naar nieuwe
oplossingen. Welke zijn dat? Aan de hand
van een aantal initiatieven en cases
gaan we hiermee aan de slag.
—
Inspiratoren: Stijn van den Heuvel
(Vattenfall), Maarten van Blijderveen
(Qirion), Robert van der Hidde (ENTRNCE)
Moderator: Olof van der Gaag
Locatie: zie online programma
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Grote wateren & zee – Z04

Leiderschap – Z05

IJsselveelmeer:
regenton én energiek

Wat als?
De reis van de held

Het IJsselmeer is een enorme en waardevolle regenton. Maar het is ook een grote
ruimte: rondom het IJsselmeer zoeken we
naar ruimte voor duurzame energiebronnen. Gaat dat samen? Het IJsselmeer bestaat 100 jaar, de huidige gebruikers en
bewoners kennen soms nog de verhalen
van vroeger, toen het nog de Zuiderzee
was. Hoe ziet de toekomst eruit? En wat
vindt het IJsselmeer er zelf van?

De reis van de held begint bij een
voornemen, een verlangen. Er zijn allerlei
goeie initiatieven en voornemens voor
een samenleving na corona. Maar er zijn
genoeg mensen die vrezen dat – ondanks
alle inzichten en goede voornemens – er
uiteindelijk toch niet veel zal veranderen.
Maar wat als wij nu de held zijn? En het
ons nu wel lukt om een samenleving op
te bouwen die anders is? Waarbij het
welzijn van de mens, de dieren en de
natuur in balans is met onze economie
en financieel stelsel? Aan de hand van
succesvolle voorbeelden op regionaal
niveau, Mooi Binnenveld en Energiehub
de Grift, gaan we grotere vraagstukken
bekijken. Zodat we inzichten opdoen
over welke mechanismen we hebben om
het écht anders vorm te geven. De reis
van de held gaat verder dan voornemen
en verlangen.

—
Inspiratoren: Titus Livius (Ministerie IenW),
Peter Glas (Deltacommissaris)
Moderator: David van Zelm van Eldik
Locatie: zie online programma

Industriële omgeving – Z06

Plastic verpakkingen?
Wat zijn alternatieven?
Aan de hand van voor iedereen herkenbare verpakkingen gaan we in gesprek
over oplossingen die er zijn om alle
plastic verpakkingen te gaan hergebruiken. Op dit moment kan 50% van alle
verpakkingen niet worden gerecycled.
Is mechanische of chemische recycling
de oplossing? Of moeten verpakkingen
anders worden ontworpen?
—
Inspiratoren: volgt, zie online
programmaoverzicht
Moderatoren: Pepijn Nicolas en Hans Wiltink
Locatie: zie online programma
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—
Inspiratoren: Floor de Kanter (Mooi
Binnenveld), Pim de Ridder (Energie Hub
de Grift), Klaas van Egmond (Universiteit
Utrecht)
Moderator: Harm Edens
Locatie: zie online programma

Economische & financiële
transformatie – Z07

Brede Welvaart Van concept naar praktijk
in de Blue Delta
Het BBP als centrale indicator van
de maatschappij is ontoereikend. In
Nederland hebben we Monitor Brede
Welvaart die diverse economische,
ecologische en sociaal-maatschappelijke indicatoren publiceert. De Sustainable
Development Goals (SDGs) van de VN
worden wereldwijd hiervoor gebruikt. De
vraag is waarom leven deze initiatieven
nog onvoldoende in het maatschappelijke en politieke debat? Hoe maken we
het behapbaar en toepasbaar? In de Blue
Delta, de Noordelijke regio, is de komende jaren Brede Welvaart een leidend
thema op weg naar 2030 en met ‘De
Uitkijkers’ uit die regio proberen we hier
betekenis aan te geven als een Ministerie
van de Toekomst. In deze sessie gaan
we kijken hoe je een ambitie van papier
naar praktijk brengt en Brede Welvaart
als fundament kan dienen voor beleid en
verandering.
—
Inspiratoren: Rutger Hoekstra
(Metricsforthefuture), Ingrid van de Vegte
(Fries Sociaal Planbureau), Coenraad Krijger
(IUCN), Sander de Rouwe (prov. Friesland)
Moderator: Klaas Sietse Spoelstra
Locatie: zie online programma

Inspiratie – Z08


Van puberale naar
volwassen economie
Al ruim tien jaar onderzoekt kunstenaar
en radicale ecoloog Arne Hendriks hoe
we ons laten sturen door een obsessie
met groei en de angst voor krimp en
relateert dit aan het lichaam, de economie en de ecologie. Tijdens zijn lezingen,
dialogen en performances vraagt hij zich
op soms annavolgbare wijze af waar
deze ideeën vandaan komen en welke
levensvatbare alternatieven er zijn voor
ons huidige systeem. Tijdens Springtij
wil Arne graag met je in gesprek rondom
het idee van een volwassen economie.
Een economie die niet per se meer
groeit maar zichzelf wel gezond houdt,
repareert en vernieuwt: een economie
die mens en planeet ondersteunt. Hoe
ziet zo’n volwassen economie eruit en
vanuit welke gedachten over de rol van
onze economie vertrekt zij? Wat is ervoor
nodig om een volwassen economie tot
stand te brengen? En hoe staan we er
momenteel voor?
—
Inspirator: Arne Hendriks (kunstenaar)
Locatie: zie online programma
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Wetenschap – Z09

Iedereen heeft altijd gelijk
In Nederland zijn we gezegend met een
geoliede overheidsmachine die haar
beleid baseert op de kennis en kunde die
via kennisinstellingen en rijksadviseurs
wordt ingebracht. Fijn dat de overheid
gezaghebbende instituten heeft zou je
denken. Maar hoe gezaghebbend zijn
instituties als het politiek moeilijk en
pijnlijk wordt. Hoe verschillend spraken
de media en politici over het RIVM bij het
stikstofdossier en bij corona. We vragen
de directeuren van kennisinstellingen
hoe ze aankijken tegen hun rol in het
duurzaamheidsdebat.
—
Inspiratoren: Gerard van der Steenhoven
(KNMI), Els van Schie (RIVM), Jaap Kwadijk
(Deltares), Ton de Jong (TNO), Bram de Vos
(Wageningen University & Research)
Moderator: Annemieke Nijhof
Locatie: zie online programma
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Inspiratie – Z10


Nederland in de toekomst.
Kijk en denk mee.
Tijdens het hele Springtij Forum ontwerpt
een team van ontwerpers – mede op
basis van wat er tijdens de sessies wordt
besproken – een aantrekkelijk, klimaatbestendig, duurzaam, natuurinclusief
en gezond Nederland van de toekomst.
Tijdens deze sessie presenteert het team
de contouren van het toekomstbeeld
en vraagt jou daarover kritisch mee te
denken. Wat spreekt jou aan en wat niet?
Wat zou je toegevoegd, geschrapt of
aangescherpt willen zien?
—
Inspirator: Michael van Buuren, Martin
Baptist (Wageningen University & Research)
Moderatoren: Mariette van Muijen,
Martin Baptist
Locatie: zie online programma

Leiderschap – Z19

Actie! Leiderschap buiten
de gebaande paden
We willen allemaal een duurzame
samenleving. De richting is bekend, maar
nog niet alle oplossingsrichtingen zijn
duidelijk. Wat maakt dat we in actie
komen ondanks dat alle paden nog niet
duidelijk zijn? Otto de Bont (Renewi)
Roland Pechthold (GroenLeven) en
Sandor Gaastra (EZK). Drie leiders die
vertellen hoe zij omgaan met onzekerheid, met het niet weten en toch actie
ondernemen en mensen meekrijgen.
Wat voor persoonlijke leiderschapsvraagstukken komen zij hierin tegen
en wat zijn hun drijfveren? De eerste
helft bestaat uit een podcast interview,
waarna de deelnemers zelf onderzoeken
waarbij hen zelf de actie ligt en de moed
om keuzes te maken.
—
Inspiratoren: Sandor Gaastra (ministerie EZK),
Otto de Bont (Renewi), Roland Pechthold
(GroenLeven)
Moderator: Glenn van der Burg
Locatie: zie online programm
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Zaterdag

14.15 15.45
‘Aan de slag.’
Maak een keuze uit
de volgende sessies
en reserveer een
plek via ons online
programma:

Woon- & werkomgeving – Z11

Hup met de WUP
Geen transitie zonder visie. Vandaar
dat de Nederlandse gemeenten uiterlijk
in 2021 moeten aangeven welke wijk
op welke manier tot 2030 van het
aardgasnet wordt afgekoppeld. Maar
daarna begint het pas echt en worden er
Wijk Uitvoerings Plannen opgesteld. Hoe
kunnen die er concreet gaan uitzien? Hoe
verbinden we uitdagingen op het gebied
van energie, circulariteit en klimaatadaptatie bijvoorbeeld? Is de toepassing
van hout ook bij de bestaande gebouwen
mogelijk? Aan de hand van de Utrechtse
wijk Overvecht Noord gaan we met
elkaar aan de slag en leveren we zo de
eerste arrangementen voor de duurzame
wijk.
—
Inspiratoren: Jurgen van der Heijden
(AT Osborne), Anno Drenth (Tauw),
Cor Brockhoven (Enpuls), Anne-Jo Visser
(gemeente Utrecht)
Moderator: Harry Louwenaar
Locatie: zie online programma
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Grote wateren & zee – Z12

Leiderschap – Z14

Warmte uit water:
dé oplossing voor een
warm huis

Reset van de economie.
Een sterke regierol van
de overheid?

Het klimaatakkoord rekent op warmte uit
oppervlaktewater. Een schone energiebron, bijna overal voorradig. Hoe komen
we van pilot fase naar opschaling. Wie
zijn nodig voor doorbraken?

We hebben een reset van de economie
nodig. Waar duurzame ontwikkeling
voor mens en natuur voorop staan. Welk
leiderschap is nodig in de publiek-private samenwerking? Heeft de overheid
de sterke regie rol te nemen? En wat is
het leiderschap van het bedrijfsleven
en NGO’s in de nieuwe economie? Met
overheid, bedrijfsleven en NGO’s worden
vragen, verwachtingen en samenwerking
verder ontrafeld om tot beter inzicht te
komen over verhouding en rol van de
overheid, NGO’s en bedrijven.

—
Inspiratoren: Hans Westerhof (Syntraal),
Cathy van Beek (Duurzame Zorg, VWS),
Celina Kroon (Alliander)
Moderator: Henrike Branderhorst
Locatie: zie online programma

Leiderschap – Z13

Hoe een olietanker van
richting laten veranderen?
Onze samenleving, onze bedrijven, onze
overtuigingen en ons gedrag lijken samen op een olietanker die heel langzaam
van richting verandert. Toch zijn er leiders die de olietanker beetje voor beetje
van richting doen veranderen. Wat is hun
innerlijke motor, waarden, wereldbeeld
en hoe werken ze aan het systeem i.p.v.
in het systeem. Frank Elderson en Pauline
Westendorp werken op een geheel eigen
manier aan het systeem, richting een
duurzame samenleving. In een interactief
vraaggesprek leer je en ontdek je hoe jij
jouw leiderschap kunt versterken om ook
aan het systeem te werken richting een
duurzame samenleving.

—
Inspiratoren: Wieger Droogh (SUEZ),
Marijke Kellner (Gasunie),
David Pappie (ministerie EZK),
Roald Lapperre (ministerie IenW),
Marjolein Demmers (Natuur & Milieu)
Moderator: Pepijn Nicolas
Locatie: zie online programma

—
Inspiratoren: Frank Elderson
(De Nederlandsche Bank),
Pauline Westendorp (02025.nl)
Moderator: Annemieke Nijhof
Locatie: zie online programma
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Economische & financiële
transformatie – Z15

De belastingshift
Op naar een toekomstbestendig belastingstelsel. In plaats van belastingen op
arbeid, belastingen op vervuiling en verbruik van natuurlijke hulpbronnen zodat
een circulaire economie werkelijkheid
wordt en nieuwe arbeidsplaatsen worden
gecreëerd. We kijken naar de concrete
case van een CO2-tax als belangrijk
onderdeel van de shift. Hoe versnellen
we de brede implementatie en vangen
ongewenste bijwerkingen op?
—
Inspiratoren: Donald Pols (Milieudefensie),
Sander van Wijk en Hein Brekelmans (beiden
ABN AMRO)
Moderator: Miriam van Gool (EcoValue)
Locatie: zie online programma

Sociale transformatie – Z16

Democratie, dialoog
en burgerberaad
Boze boeren, angstige burgers, maatschappelijk ongenoegen, kloof tussen
burgers en politiek, polarisatie en radicalisering, verruwing van het maatschappelijke debat, hardnekkige vraagstukken,
politieke impasses. Redenen genoeg om
ontevreden te zijn over het democratisch
stelsel en om te werken aan verbetering.
Niet alleen omdat een goed functionerende democratie een belang op zich
is, maar ook omdat duurzaamheidstransities om snelle besluitvorming én
voldoende draagvlak vragen. In deze
sessie verkennen we mogelijkheden,
zoals een maatschappelijke dialoog,
een burgerberaad (zie het Franse voorbeeld), een ‘ministerie van de toekomst’,
de Transitiemotor en Commissie Eerlijke
Transitie (o.a. FNV, CNV, Milieudefensie
en Greenpeace).
—
Inspiratoren: Eva Rovers (auteur en actief bij
Extinction Rebellion), Klaas Sietse Spoelstra
(De Uitkijkers), Niels van der Stappen (o.v.b.)
(Transitiemotor en Duurzaamheidsoverleg
Politieke Partijen)
Moderator: Sofie van den Enk
Locatie: zie online programma

70

Inspiratie – Z17


De stem van het dier
Zijn dieren ondergeschikt aan mensen
of hebben ze eigen rechten? Tot hoever
mogen we gaan ze te gebruiken voor
eigen gewin? Onze omgang met dieren
in de veehouderij roept veel discussie
op. Maar wat vinden de dieren zelf?
We nemen je mee in het wezen en de
belevingswereld van onze landbouwhuisdieren. Je gaat zelf de verschillen
ervaren tussen dieren in de intensieve
veehouderij en hun natuurlijke levens
wijze. Aan de hand daarvan formuleren
we dierenrechten.
—
Inspiratoren: Wim van Oort
(DierenPerspectief), Marieke de Vrij
(Stichting De Vrije Mare), Coenraad Krijger
(IUCN)
Moderator: Keimpe Wieringa
Locatie: zie online programma

Overig – Z18

Belangrijke dilemma’s
in Regionale Energie
Strategieën
Nu de eerste RES’en er liggen en het
landelijke beeld zich vormt, zien we ook
de spanning ontstaan tussen ruimtelijke
effecten, draagvlak en de impact op
het elektriciteitssysteem. Ook hier
spelen diverse ‘split incentives’: hogere
netkosten van bepaalde voorstellen
en de meerkosten bij bovenwettelijke
eisen hoeven vooralsnog niet te worden
gedragen door klanten in de regio of
door de regionale bestuurders. En is de
burger zich ervan bewust dat de extra
netkosten op de energierekening de prijs
zullen zijn van de duurdere oplossingen?
Het is de vraag hoe de afweging tussen
deze doelen gemaakt gaat worden.
Al met al kijkt men bottom-up vooral
naar draagvlak en ruimtelijke aspecten,
terwijl top-down de focus ligt op het
volumedoel en systeemefficiency. Deze
discussie zal naar verwachting steeds
belangrijker gaan worden in het proces
richting de RES’en 1.0, die er op 1 maart
2021 moet liggen. Tijd dus voor een goed
gesprek hierover.
—
Inspiratoren: Tom Fabri (NP-RES), Roland
Pechtold (GroenLeven), Taco Kuijers
(Generation Energy), Marleen Volkers
(provincie Overijssel), Joop Oude Lohuis
(gemeente Utrecht), Annie van der Pas
(NMF), Moderator: Olof van der Gaag
Locatie: zie online programma
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MIJN PERSOONLIJKE
MANIFEST

#springtijforum
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Samen werken aan
een betere wereld
De Rabobank is een coöperatieve bank met
een missie. Samen met klanten, leden en
partners zetten we ons in voor een sterkere
leefomgeving en voor de grote
maatschappelijke uitdagingen van nu. Met
als uitgangspunt dat we samen meer
bereiken dan alleen.

Doe je mee?
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RABOBANK
& SPRINGTIJ
De Rabobank noemt zichzelf sinds kort
‘de coöperatieve Rabobank’. Dat is niet voor
niets, want bij de coöperatie liggen onze
wortels, intussen al bijna 125 jaar. Destijds
ging het bij Nederlandse boeren over
landbouwkredieten en vooral over krachten
bundelen. Samen bereik je meer dan in je eentje, was toen al het inzicht. Anno 2020 geldt
dat nog steeds, en misschien wel meer dan
ooit. Want sinds het coronavirus toesloeg,
is samenwerking cruciaal. Er zijn voor elkaar,
kennis en netwerken delen en samen werken
aan oplossingen moeten ervoor zorgen dat
we sterker uit deze moeilijke periode komen.

De coronacrisis overviel ons allemaal maar zij
overschaduwt de nog veel grotere crisis die
ons al jaren teistert: die van het snel veranderende klimaat. Dat onderwerp staat al lang
hoog op de agenda van de Rabobank. Om die
reden is het voor ons ook vanzelfsprekend
om partner te zijn van Springtij, dat al meer
dan tien jaar een uniek podium biedt aan
deelnemers om samen een verschil te maken
in de duurzame transitie.
Hier op Terschelling kunnen we met elkaar
kennis delen en samen werken aan oplossingen voor de groeiende problemen die
klimaatverandering veroorzaakt. Dat sluit
naadloos aan op onze missie Growing a better
world together. En het past bovendien perfect
bij dat bijvoeglijke naamwoord dat we sinds
kort voor onze naam hebben geplaatst.

Naar een circulaire en CO2-neutrale
industrie in 2050, dat doen we samen!
Als energiek en open innovatieplatform voor duurzame procestechnologie
verbinden wij stakeholders uit verschillende sectoren en disciplines. Bij het Institute
for Sustainable Process Technology vinden industrie, MKB’ers, wetenschappers en
overheid een inspirerende en veilige omgeving om samen baanbrekend te innoveren
en verduurzaming van de industrie te versnellen.

WWW.ISPT.EU
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Onze krachten
bundelen
Onze wortels als ondernemersbank gaan
300 jaar terug. De kern van bankieren is altijd
investeren in een betere toekomst geweest.
De definitie, die we de betere toekomst nu
willen geven, is een inclusieve en regeneratieve
economie en samenleving. We zijn ervan
overtuigd dat we ook een betere bank zijn als we
ons samen met onze klanten en medewerkers
inzetten voor een betere wereld. De stem van
duurzaamheid kan meer kracht gebruiken,
daar willen we een bijdrage aan leveren door
ons bereik en onze expertise in te zetten. En zo
samen met onze klanten en medewerkers de
benodigde transitie te versnellen. Dit is niet onze
duurzaamheidsstrategie, maar de kern van onze
bedrijfsstrategie.

Als partner van Springtij zijn we committed om
samen te bouwen aan de toekomstbestendige
economie. We hopen op vruchtbare gesprekken
met andere participanten en op het bundelen
van krachten tijdens en na Springtij. Door samen
te werken aan het programma voor de financiële
economische transformatie en expertise in de
energie-en circulaire transitie beschikbaar te
stellen, willen we bijdragen aan het Springtij
manifest. Het manifest dat Nederland helpt
om bij de verkiezingen duurzamere keuzes
te maken op basis van goede kennis. Met de
samenwerking van Springtij en via ons platform
circl.nl brengen we Springtij uit Terschelling naar
de Zuidas en verder.
We kijken uit naar betekenisvolle ontmoetingen,
Arnold, Egidio, Hein, Niina, Sander, Yvonne en co

Zet jouw talent in en geef
vorm aan de energietoekomst
van Nederland.
Voor miljoenen Nederlanders ontwikkelen én beheren we het energienet. Dat is hard werken, zeker
nu de energietransitie in volle gang is. We zijn dan ook blij dat we kunnen rekenen op de kennis
en kunde van onze 7.000 vakmensen. Met elkaar bedenken en realiseren we technisch slimme
oplossingen die het energienet klaarmaken voor de toekomst.
Samen leiden de collega’s de dagelijkse distributie van gas en
elektra over onze netten in goede banen. Dat is waar wij iedere
dag aan werken. Voor nu en voor de toekomst. Onze professionals
krijgen daarbij alle ruimte voor vernieuwende en slimme ideeën.
Wat denk je? Wil jij jouw talent hiervoor inzetten?
Laten we eens kennismaken!

Kijk op: werkenbij.alliander.com
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Ruimte voor
jouw energie

SAMEN WERKEN
AAN EEN
DUURZAAM
NEDERLAND
Improving quality of life is onze passie. Van het opstellen van CO2 routekaarten tot
en met ontwerpen van klimaatadaptieve infrastructuur en gebouwen. We vertalen
het duurzaamheidsbeleid van onze klanten in concrete maatregelen en maken
duurzaamheid toepasbaar. Arcadis helpt bij planvorming, ontwerp en realisatie op het
gebied van duurzaamheid, circulariteit, gezondheid en weerbaarheid van de natuurlijke
en gebouwde leefomgeving. Samen werken aan een duurzame toekomst.
www.arcadis.com/nl

Speciaal voor alle
Springtij-deelnemers
is er een vloot 100%
elektrische BMW i3’s
aanwezig op Springtij.
Deze kun je gebruiken om zelf te
ervaren hoe heerlijk het rijdt in de
duurzaamste elektrische auto.
Je kunt je melden bij de BMW
Product Genius voor een rit.
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Heel Nederland
schakelt m
Samen werken aan
een duurzame toekomst

HUP MET DE WUP!
WIJ HELPEN U VERDER
Enexis Groep werkt 24/7 aan de
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van
onze energienetten en de toekomst van onze
energie. De doelen voor 2030 zijn stevig;
de komende tien jaar worden 1,5 miljoen
huizen verduurzaamd. Met de Transitievisie
Warmte en daarna de Wijkuitvoeringsplannen
(WUP) is het van maatschappelijk belang
die warmtetransitie haalbaar en betaalbaar

te houden. Netbeheerders moeten de
elektriciteits- en gasnetten tijdig gereed
hebben. Maar eerst moet de wijkaanpak
vaart krijgen. Enpuls, onderdeel van Enexis
Groep, ontwikkelde daarom de Slimme Wijken
Aanpak: verschillende tools voor gemeenten
om te starten. Samen helpen we gemeenten
aan de slag te gaan zodat we doelstellingen
kunnen waarmaken.

MEER INFORMATIE VINDT U OP: ENEXISGROEP.NL
ENPULS.NL
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Zeker geen
groentje.
Maar wel de
groenste.
KPN is al jaren 100% klimaatneutraal en we gaan dagelijks verder
met het besparen van energie. Meer weten over wat wij allemaal
doen voor groen? Kijk op kpn.com/groen

DE DUURZAME
WATERBANK
Kijk voor meer informatie op nwbbank.com
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Welkom
in Fryslân

Doen, leren, vertellen. Samen werken we aan een circulaire wereld.

Wij geven nieuw leven aan gebruikte materialen

Wij dragen bij aan onderstaande 5 SDG’s:

Meer weten? Kijk voor ons brede aanbod op www.renewi.com
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zero waste

elke dag een stap dichterbij

Wij geloven in een toekomst waar alle afval waarde heeft. Die nieuwe wereld vraagt om verandering.
Want: de houdbaarheidsdatum van eindeloos consumeren en weggooien is verstreken. Dat lijkt lastig.
Dat is het soms ook. Maar hoe groter de uitdaging, hoe enthousiaster wij worden. We willen iedereen
mee krijgen. Ook u.
Want met elkaar krijgen we meer voor elkaar.

Water is overal, zeker in Nederland. De regio
Amstel, Gooi en Vecht ligt zelfs voor de helft
onder zeeniveau. Toch weten we het water
goed te bedwingen: we houden het schoon,
veilig en alleen daar waar we ook water willen.
Je staat er misschien niet vaak bij stil, maar dat
dat allemaal goed gaat is niet zo gewoon als
het lijkt. Bijna al het werk vindt plaats achter de
schermen. Dat is heel prettig natuurlijk, maar het

is wel goed om te weten hoeveel werk er zit in
het water om ons heen. De invloed van water is
groot en wordt ook steeds groter. Onze zomers
worden droger waardoor zoet water schaars
wordt. Tegelijk speelt water een belangrijke rol
bij maatschappelijke opgaven en veranderingen
zoals de energietransitie en circulaire economie.
Kortom, tijden veranderen en de waterschappen
veranderen mee.
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PARTNERS
Hoofdsponsor van Springtij
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Colofon
Raad van toezicht
Inge Brakman (voorzitter),
Jolande Sap (penningmeester),
Karel Noordzij, Alexander van der Vooren,
Mark Dierikx.
Walteam
Katinka Abbenbroek (directeur),
Annemieke Nijhof (directeur),
Kim Nackenhorst (inhoudelijk producer),
Esther Tamboer (programma manager),
Wieke de Jong (projectondersteuner),
Ron Dol (finance manager).
Eilandteam
Ilmar Wessels, Piet Noordenbos
(projectmanagers), Esther Brinkman,
Antsje van der Zee, Anne-Maaike
Stapel (projectcoördinatoren),
Hanneke Bramer (logies), Ariën Cupido,
Aljo Bolderman, Peer Pheifer (logistiek),
Kirsten de Bruijn (vervoer en hospitality),
Iemke Lurvink (locatiemanager),
Gerry Visser (eilandcommunicatie en
projectondersteuning), Gerrit Jan Moes
(techniek, licht, geluid).
Loodsen
Agrarische & natuurlijke omgeving:
Keimpe Wieringa, Katinka Abbenbroek.
Grote wateren & zee: Annemieke Nijhof,
Marieke Verweij.
Werk & woonomgeving: Hamit Karakus,
Donald van den Akker.
Industriële omgeving: Hans Wiltink,
Cees de Wit.
Economische en financiële transformatie:
Kim Nackenhorst, Jan Paul van Soest.
Sociale transformatie: Onno van Sandick,
Harm van den Heiligenberg.
Leiderschap: Jolanda van der Veen,
Sigrid Hettinga.
Wetenschap: Keimpe Wieringa,
Annemieke Nijhof.
Dagvoorzitters en moderatoren
Dagvoorzitters: Harm Edens en
Sofie van den Enk.
Moderator: Pepijn Nicolas.

Ontwerp & communicatie
Dietwee - merk, ontwerp en communicatie:
Ron Faas, Sylvia Uitenboogaard,
Marjolein Spronk, Oygar Erdal, Sjors Bazelier,
Bas Wilken, Gonda Poelman, David Boon.
Fotografie: Marjolein Spronk
Communicatieteam Forum: Sylvia
Uitenboogaard, Gerdie Schreuders,
Marcel Vester, Nadine de Vogel, Yvonne Lang,
Francine Fokkema, Larissa Veijer.
Cultuur
Nancy Wiltink, Arne Hendriks,
Merlijn Twaalfhoven, Marloes Arkesteijn.
Springtij online
Terschellinger TV, Glenn van der Burg.
© Stichting Springtij Festival Terschelling
Utrecht, september 2020

Contact
Telefoonnummers eilandteam
Noodnummer (in geval van calamiteiten):
06-5137 1262 (Ilmar Wessels)
Corona manager (Harm Elbertsen):
06-1339 6083
Alle praktische en logistieke informatie vind je
op www.springtij.nu/praktische-informatie
Social media
www.springtij.nu
linkedin.com/company/stichtingspringtij
twitter.com/springtijNL, #springtij2020
facebook.com/springtijNL
instagram.com/springtij.forum
Springtij WhatsApp groep
Via de Springtij WhatsApp groep worden
logistieke mededelingen tijdens het Forum
gedaan. Op www.springtij.nu/eilandinfo vind
je de link om je voor deze groep aan te melden.
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OVERZICHT LOCATIES
Werksessies

Excursies (zie kaart Terschelling)

1

Forumdorp – Longway 28
1a Forumdorp (1-Alk)
1b Forumdorp (2-Buizerd)
1c Forumdorp (3-Cuculus)
1d Forumdorp (4-Duif)
1f Stretch-tent
1g Podcasthuis Groenleven

2
3
4a
4b
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14

Swartduin – ten noorden van Forumdorp
Hotel Boschrijck – Sportlaan 5
Stayokay Duinpan – ‘t Land 2
Stayokay Duinpan (binnen) – ‘t Land 2
Grootduin – tegenover ‘t Land 3
Hotel Schylge – Burg. v. Heusdenweg 37
De Kraak – Burg. Reedekkerstraat 56b
Doopsgezinde Kerk – Molenstraat 22
Westerkerk – Westerbuurtstraat 4
Groene Strand – Groene Strand 1
De Manege – nabij Groene strand
Kaasboerderij Halfweg – Kooipad 7
Zandafgraving Halfweg – t.o. Kooipad 7
Ieders Plak Boszaal – Sportlaan 9
Ieders Plak Zeezaal – Sportlaan 9

E1	Oude Voetbalveld
(naast hotel Boschrijck)
E2 Klimbos
E3 Paardenstal (naast Forumdorp)
E4 Hotel Boschrijck
E5 De Kraak
E6 Industrieterrein West
E7	Kaasboerderij Halfweg
(achter de Pizzeria)
E8 Terrein Horp
E9 Bijenpark Midsland
E10 Cranberryschuur, Badweg West
E11 Strandpaviljoen West aan Zee

Accommodaties
A
B
C
D
E
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Hotel Boschrijck – Sportlaan 5
Hotel Bornholm – Hoofdweg 6
Hotel Schylge – Burg. v. Heusdenweg 37
Hotel Paal 8 – Badweg 4
Vakantiepark de Riesen – Duinweg 7, Hee
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Fietsen op 2m
afstand van
elkaar

Ingang
Forumdorp

Looprichting toilet
met de klok mee om
het gebouw heen

Online
Studio

Forumtent
Buizerd 1b

Catering

FORUMDORP

Hulpdiensten

en aanvoer leveranciers

Barista
1f
Invest NL desk

NOVI labyrint

1g Podcasthuis

Voor overzichtskaart Terschelling, zie binnenzijde flap

Forumtent
Duif 1d

Info

Organisatie

EHBO

Forumtent
Cuculus 1c

Communicatie

Fietsenstalling

Forumtent
Alk 1a

Toilet

Looprichting
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Swartduin – ten noorden van Forumdorp
Hotel Boschrijck – Sportlaan 5
Stayokay Duinpan – ‘t Land 2
Stayokay Duinpan (binnen) – ‘t Land 2
Grootduin – tegenover ‘t Land 3
Hotel Schylge – Burg. v. Heusdenweg 37
De Kraak – Burg. Reedekkerstraat 56b
Doopsgezinde Kerk – Molenstraat 22
Westerkerk – Westerbuurtstraat 4
Groene Strand – Groene Strand 1
De Manege – nabij Groene strand
Kaasboerderij Halfweg – Kooipad 7
Zandafgraving Halfweg – t.o. Kooipad 7
Ieders Plak Boszaal – Sportlaan 9
Ieders Plak Zeezaal – Sportlaan 9

E1	Oude Voetbalveld
(naast hotel Boschrijck)
E2 Klimbos
E3 Paardenstal (naast Forumdorp)
E4 Hotel Boschrijck
E5 De Kraak
E6 Industrieterrein West
E7	Kaasboerderij Halfweg
(achter de Pizzeria)
E8 Terrein Horp
E9 Bijenpark Midsland
E10 Cranberryschuur, Badweg West
E11 Strandpaviljoen West aan Zee

Accommodaties
A
B
C
D
E
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Hotel Boschrijck – Sportlaan 5
Hotel Bornholm – Hoofdweg 6
Hotel Schylge – Burg. v. Heusdenweg 37
Hotel Paal 8 – Badweg 4
Vakantiepark de Riesen – Duinweg 7, Hee

E10

13

2

1
A 14 E2
E4
3   E1 E3

6

7
11
8

9
10

E5

B
E6
5

C

4a
4b

12

E11
D

E9

E
E8

E7

Zie detailkaart
Forumdorp

TERSCHELLING
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