
 

 

Arcadis Nederland B.V., Piet Mondriaanlaan 26, 3812 GV Amersfoort    T +31 (0)88 4261261    www.arcadis.com 

Arcadis Nederland B.V. - Registered office: Arnhem - Registered number: 09036504  
 

  

 

  

ONDERWERP 

Bijdrage Arcadis aan Springtij Forum 2020 

DATUM 

14 oktober 2020 

 

VAN 

Lisa Harbers, Projectleider CO2-Prestatieladder 

ONZE REFERENTIE 

   www.arcadis.com/nl/nederland  

 

 

Onderstaand artikel is geplaatst op 24 september 2020 door Programmamanager Duurzaamheid Yoeri Schenau 

op de website van Arcadis Nederland. Zie artikel via: 

https://www.arcadis.com/nl/nederland/nieuws/evenementen/2020/september/springtij-forum-2020/  

Springtij Forum 2020 

Wanneer: 24 september 2020 – 26 september 2020 

Waar: Terschelling  

De kracht van onze stem 

Het jaarlijkse Springtij Forum op Terschelling is de meest prominente en invloedrijke 

ontmoetingsplaats voor iedereen die zich inzet voor een duurzame toekomst van Nederland. 

Springtij is dit jaar relevanter dan ooit. Door Covid-19 is de wereld heel anders geworden. Deze 

crisis brengt veel onzekerheden en zorgen met zicht mee. Maar dit is ook het moment voor 

reflectie, om ons uit te spreken en ons leven anders vorm te geven. Dit is de kans om een 

duurzaam systeem te kiezen.  

Samen werken aan een duurzaam Nederland 

Van klimaatverandering, razendsnelle verstedelijking tot Corona-crisis. Onze wereld wordt steeds 

complexer. In Nederland willen we de komende jaren acht miljoen woningen en één miljoen 

andere gebouwen van het gas halen. Daarnaast willen we onze energie flink vergroenen, willen 

we schoner gaan reizen en willen we de CO2 uitstoot van onze industrie omlaag brengen. 

Klimaatverandering en energietransitie raken namelijk iedereen. Zowel in het effect dat het heeft 

op aarde en mens, als ook op het vinden en realiseren van de juiste oplossingen daartoe. 

http://www.arcadis.com/nl/nederland
https://www.arcadis.com/nl/nederland/nieuws/evenementen/2020/september/springtij-forum-2020/
https://www.arcadis.com/nl/nederland/onze-perspectieven/urbanisatie/
https://www.arcadis.com/nl/nederland/pagina/energietransitie/
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Arcadis is continu op zoek naar coalities waarmee wij, door kennis te delen en te leren van 

anderen, het verschil kunnen maken. Samen met Over Morgen en onze klanten realiseren we 

duurzame impact en werken we aan een duurzame economie. Springtij is voor ons een 

waardevol platform om elkaar te inspireren en samen te werken aan een duurzaam en leefbaar 

Nederland!  

Programma 

Tijdens Springtij gaan we samen het maatschappelijk debat aan, creëren nog meer 

samenwerkingsverbanden en werken aan de transitiethema’s voor een duurzaam Nederland. 

Het programma wordt dit jaar vormgegeven rondom acht invalshoeken om de ingeslagen 

duurzame koers veilig te stellen na de verkiezingen van komende jaar.  

Arcadis experts nemen wederom actief deel aan een aantal programmaonderdelen. Ze zorgen 

voor inspiratie- en werksessies in de thema’s Industriële Omgeving en Grote Wateren & 

Zee.  Check het programma op Springtij Forum 2020.  

En natuurlijk gaan ook dit jaar jonge collega’s op De Expeditie Energieboot mee. Wegens Covid-

19 is dit jaar niet mogelijk om met een grote groep mensen op één boot naar Terschelling te 

varen. Het  leiderschapsprogramma wordt daarom ingevuld met verschillende expeditiegroepen 

die de natuur ingaan en een mix van digitale en fysieke kampvuursessies, inspirerende podcasts 

en een accelerator waarin ze concreet aan de slag gaan met duurzame bijdragen. De 

Energieboot staat bekend om de informele setting waarin beslissers en bestuurders uit het 

Nederlandse bedrijfsleven in gesprek gaan met de talentvolle deelnemers.  

Springtij volgt de RIVM-richtlijnen. Klik op springtij.nu/forum-2020 voor meer informatie. 

Volgt Springtij op social media #ArcadisOpSpringtij, #energieboot, #energietransitie 

Bijdrage Arcadis 

Donderdag 24 september 16.00-17.30: ‘ Wind en natuur op de Noordzee: mooie droom of 

bedrog/ illusie?’ 

De Noordzee is een belangrijke plaats voor grootschalige windenergieparken. Tussen de pijlers 

https://overmorgen.nl/
https://www.springtij.nu/#popmake-4025
http://expeditieenergieboot.nl/
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van de molens is het relatief goed toeven: het wordt wel de kraamkamer van de natuur genoemd. 

Maar is dat wel zo? Als we ook na 2030 de grootschalige uitbreiding van wind op zee willen 

uitrollen, wat zijn dan de gevolgen voor de aanwezige natuur en de vogels? Hoe voorkomen we 

dat natuur en de energietransitie in elkaars vaarwater zitten? 

Inspirator(en): Marjolein Demmers (Natuur & Milieu), Jan Paul van Soest (De Gemeynt), Sandor 

Gaastra (minsterie EZK), Floris Groenendijk (Arcadis) 

Vrijdag vrijdag 25 september11.30: ‘Roept u maar: elektrificatie of waterstof voor de industrie?’ 

Om de industrie klimaatneutraal en circulair te maken is niet alleen duurzame elektriciteit nodig, 

maar ook duurzame gassen zoals waterstof en 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. 

 

Inspirator(en): Loek Radix (Chemelot), Carolien Gehrels (Arcadis) en Gert Jan Kramer 

(Universiteit Utrecht) 

Download 

Download de Essay De échte kracht van de Noordzee 
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