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Het thema Schone Oceanen is 
het thema van de #VOR om 
duurzaam gezonde oceanen te 
krijgen o.a. door het 
verwijderen van alle plastic. 
Nieuwe initiatieven promoten 
dit thema en pakken de 
maritieme vervuiling aan.  

Het centrale thema van de Unie 
van Waterschappen is schoon 
water, droge voeten. 
Waterkwaliteit, veiligheid, 
voldoende water in de 
dynamiek van de 
klimaatverandering zijn daarbij 
leidende thema’s. 

VERSLAG #SDG 
CAFE 28 JUNI 

S c h o n e  O c e a n e n  e n  
v e i l i g e  k u s t e n

Het #SDGCafe ism de 
Volvo Ocean Race en 
de Unie van 
Waterschappen

Met Keynote spreker 
Rogier van der Sande, 
Dijkgraaf  van het 
Hoogheemraadschap 
Rijnland

Met pitches en dialoog Contactadres 
#SDGCafe: 
Petra.Schoof@Schuttelaar.nl

VERSLAG #SDGCAFE 28 JUNI 
Om 14.00 verzamelen zich de eerste cafe bezoekers bij het zonovergoten 

Innovatiepaviljoen van de #VOR. We worden welkom geheten door de #VOR 
organisatie en Thea Fierens van het #SDGCafe. Het thema van het Cafe krijgt inhoud 
door de gesprekken die we voeren met de daar aanwezige innovatieve ondernemers: 
Bijenhotels, Future Proof The Hague, Kitepower met windenergiesystemen, 
onderwaterWiFi van TNO, maar ook het Museon met het Innovatie Lab. 

Om 15.00 een gezamenlijke wandeling naar Beachhouse Escubelle aan de 
Boulevard, voor het vervolg van het cafe. Na een kennismaking met elkaar en de 
#SDGCafe kerngroep, starten we met een Keynote van Rogier van der Sande, 
Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Rijnland. Rogier zet de toon: gelijke kansen 
voor iedereen en de ambitie om onze kennis en rijkdom te willen delen met de 
wereld, daarom 1% financiële en mentale inzet om die ambitie waar te maken. 
Van der Sande haakt actueel in op de race met al die geavanceerde boten die gelijke 
kansen hebben door dezelfde motoren en voorzieningen. Dat is cruciaal voor de race. 
Maar meer nog zijn gelijke kansen cruciaal voor ons als internationale gemeenschap. 
Ook daar zouden gelijke kansen en voorzieningen het uitgangspunt moeten zijn. Aldus 
bereiken we de doelen. Daar waar die kansen minder zijn herstellen we dat verschil 
door onze kennis, inzet en financiën in te zetten. Hij wees verder op de Blue Deal die 
de waterschappen hebben gesloten met de ministeries van Infrastructuur en 
Waterstaat en Buitenlandse Zaken. Concreet doel van die deal is om 20 miljoen 
mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd aan schoon, voldoende en veilig water te 
helpen. Daarmee dragen de waterschappen concreet bij aan SDG doel 6.  
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 #SDGCAFE VERSLAG
Dialoog met pitches: 

In een zonovergoten en druk 
bezocht #SDGCafe in Escubelle gaan 
de bezoekers vervolgens de dialoog aan 
met elkaar en maken kennis met elkaars 
initiatieven. Ook de mogelijkheden om 
samen te werken aan de SDSG doelen 
worden onderzocht, immers, de doelen 
nodigen uit tot samenwerking, ook heel 
concreet met doel 17: Partnerschappen.  

Diverse ondernemers pitchen 
succesvol hun initiatief, veelal rond de 
thema’s duurzaamheid en verbinden. 
Zoals b.v. de Pitch Eugene Oetringer 
met SDG initiatieven in een 
stroomversnelling brengen. Simple 
Solutions to Complex Challenges. 
Eugene nodigt uit tot samenwerken en 

verbinden.  
  

Vervolgens de Pitch van Simon de 
Witt met Keepers of the Coast. De 
“Surfrider Foundation”. 

We can’t give up and have our next 
generation not know how beautiful the 
sea once used to be.  Dat is de missie 
van de surf riders. De kusten hebben 
veel te lijden door menselijk handelen 
wat heeft geleidt tot o.a. door het 
dumpen van vuilnis en chemicaliën.  

Surfrider is een Europese beweging 
gestart om dat succesvol aan te pakken. 
Er zijn diverse opruim acties gepleegd 
aan de Europese kusten 

  

Pitch van Joeri Freriks 24/7 

Het doel van 24/7 waves is om 
partnerships en samenwerkingen op te 
starten met partijen die kunnen helpen 
bij het verduurzamen van de SurfPoel 
op de Binckhorst in Den Haag. Dit zal de 
eerste indoor wavepool zijn in Europa. 
Als surfers voelen zij zich verbonden 
met de zee en is het belangrijk om met 
dit project een zo'n klein mogelijke 
footprint achter te laten. (As less harm 
as possible "Patagonia" ).  
Deze onderzoeken kunnen daarna 
gebruikt worden bij andere wave pool 
concepten in de wereld.  

Sylvie Verbunt van Quant Base 

Eenvoudig inzicht krijgen in je data is de 
focus en dat is een 
smart ondersteuning voor het SDG 
werk. Om data te visualiseren wordt een 
view gemaakt. Dit doen zij zonder de 
data van de organisatie aan te raken,  

waardoor gegevens gegarandeerd veilig 
blijven. Naar wens kan de Quant Base 
Smart Graph op het eigen systeem of 
Cloud geïnstalleerd worden, zodat er 
geen data buiten de organisatie komen.  
www.quantbase.eu 

Pitch van Maarten Jansen voor Beach 
City 
En zijn inzet hoe je duurzaam op het 
strand en de kust kunt bouwen om de 
waterveiligheid te bevorderen. Directe 
aanleiding is het ontwerp van Beach 
City. Dit wordt een sportcomplex op het 
strand wat een combinatie wordt van 
een stadion, sportplein, duin en 
verlengde boulevard.  
Hiervoor worden duurzame ontwerp 
principes toegepast.  

Coasts, Rivers and Land Reclamation 
Hydrodynamics and Morphology 
  
Witteveen+Bos Consulting Engineers 

http://www.witteveenbos.nl/nl/hydrodynamica-en-morfologie
mailto:petra.schoof@schuttelaar.nl
http://www.witteveenbos.nl/nl/hydrodynamica-en-morfologie
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#SDGCAFE VERSLAG
Pitch Ralph Groenheijde, 
Trashurehunt 
TrashUre Hunt brengt milieuproblemen 
op een toegankelijke, effectieve en 
ludieke manier onder de aandacht van 
het publiek. In uiteenlopende 
spelvormen wordt met groepen 
kinderen, tieners en volwassenen op 
zwerfafval gejaagd. Naast deze 
activiteiten verzorgt TrashUre Hunt 
onder meer lezingen, masterclasses en 
workshops voor het bedrijfsleven, de 
overheid en particulieren. 
www.trashurehunt.org 

Pitch van Manon Zwart, RIVM 
Manon werkt voor RIVm en is adviseur 
duurzaamheid. Zij werkt o.a. aan een 
project om microplastics uit kleding te 
krijgen. Zij vraagt aandacht voor dit 
thema en vanwege de snelle 
ontwikkelingen op dit vlak en  
hoopt de partners voor dit traject te 
vinden. Wisten jullie dat onze garderobe 
voor 63% uit plastic bestaat? 
bijvoorbeeld fleece, die gemaakt is van 
PET-plastic, of een mix van katoen en 
polyester. Wanneer we deze 
kledingstukken wassen, komen er 
miljoenen plastic vezels in het 
afvalwater terecht. 

Bijdrage van Hugo von Meyenfelt, ambassadeur 
van de SDG”s.  

Tijdens de Cafe bijeenkomst was tevens de start 
van de bespreking in de Tweede Kamer van de nota 
Investeren in Perspectief van Minister Kaag. Deze 
nota staat helemaal in het teken van de SDG’s en 
besteedt ook ruim aandacht aan water. Inzet van de 
Minister is:  focus op de instabiele regio’s en 
voorkomen van conflicten; extra voor onderwijs, gender 
jeugd en werk; duurzame inclusieve groei en 
klimaatactie; internationaal verdienvermogen.  

http://www.trashurehunt.org/
http://www.trashurehunt.org/
mailto:petra.schoof@schuttelaar.nl
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#SDGCAFE VERSLAG

#SDGCafe kerngroep 
Thea Fierens, coordinator  
Marjolein Hins, Q- search 
Gerrit van Doorn, Schuttelaar 
Petra Schoof, Schuttelaar 

Jos Walenkamp, Haagse Hogeschool 
Lieneke Hoeksma, CBS 

We gebruiken graag: 
Facebook: SDG Nederland Community 

En de website van SDG Gateway.  

Contact: #SDGCafe 
thea.Fierens@gmail.com 
petra.schoof@schuttelaar.nl 

Tussen alle pitches door is er 
een levendig debat tussen de 
cafe bezoekers. b.v. een  
biologe nodigt de Dijkgraaf 
van Limburg, Patrick van der 
Broeck, uit om verder te 
werken aan de gevolgen van 
de storm op Sint-Maarten. 
Gerrit van Doorn van de 
#SDGCafe kerngroep nodigt 
pitchers en insprekers uit om 
deel te nemen aan de grote 
waterconferentie over kust en 
zee in oktober, weer een 
andere bezoeker stelt dat het 
nu niet alleen gaat om geld 
maar vooral om een mentale 
bijdrage, we moeten samen 
de werelddoelen dragen. We 
zijn het eens en oneens, 
maar zoeken vooral de 
samenwerking. Immers aan 
de doelen werk je niet alleen, 
het gaat over wij.

EEN VOLGEND 
CAFE ZAL 
PLAATSVINDEN IN 
SEPTEMBER.DE 
UITNODIGING 
VOLGT EN NEEM 
IEMAND MEE NAAR 
HET CAFE.  

We besluiten met het 
opstellen van een advies. De 
#SDGCafe bezoekers zijn het 
er snel over eens: we 
adopteren het voorstel om 
1% van inkomen, aandacht, 
kennis en inzet in te zetten 
voor de SDG doelen. Maar 
hoe maak je zo’n ambitie 
concreet. Besloten wordt om 
dat tijdens een volgend cafe 
verder uit te werken.  

We sluiten af met een 
gezamenlijk drankje, waar 
we volop de gelegenheid 
hebben om afspraken te 
maken om samen verder te 
verder te werken. Het Cafe 
verlaat je niet zonder date! 
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