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Symposium en fotografietentoonstelling “Meer met de Zee” 
Voorbeelden van duurzame manieren om uit de zee te oogsten 
 
Datum: woensdag 8 juni 2011  
Tijd: 13.00 tot 17.00 
Locatie: MUSEON - Stadhouderslaan 37 - Den Haag 
 
Mensen leven al millennia samen met de zee maar de laatste jaren horen we steeds meer nieuws 
over hoe slecht het gaat met de zee. Overbevissing, vervuiling en klimaatverandering hebben ervoor  
gezorgd dat we de zee niet langer kunnen zien als een hoorn des overvloeds.  
 
Tijd om pas op te plaats te maken en ons af te  vragen hoe we in de toekomst van de zee kunnen 
blijven genieten zonder schade toe te brengen. In het kader van European Fish Week organiseert 
Ocean2012 op 8 juni het symposium “Meer met de Zee”.  
 
Hier kunt  u kennis maken met  een grote verscheidenheid aan projecten waarbij op een nieuwe 
manier wordt gekeken naar hoe we op een duurzame manier uit de zee kunnen blijven oogsten. 
Sprekers vertellen over innovaties in visserij en viskweek, maar ook een zeewierboerderij en een 
windfarm komen aan bod. Een kookboekschrijfster en duurzame duikers maken de sprekerslijst 
compleet.  
 
Aansluitend kunt u genieten van een borrel waar hapjes met “de smaak van de zee” worden 
geserveerd.  
 
Sprekers deze dag zijn: 

 Willem Bandenburg van Imares duurzame zeewier teelt (zeewier boerderij Oosterschelde) 

 Barbara de Goede van Goede vissers (kleinschalige visserij Waddenzee)  

 Lisette Kreischer, schrijfster van Non-fish-a-licious (visvrij kookboek)  

 Klaudie Bartelink van Stichting Duik de Noordzee schoon (duurzame duikers) 

 Dr R.E Waterman van Building with Nature (innovaties op zee)  

 Rinus Platschore van Stichting de Zeeuwse Tong (aquacultuur in een gesloten systeem)  

 Chris Westra van Energie Centrum Nederland (ECN) over windparken op zee  

 Een nog nader te bepalen vertegenwoordiger van Noordzee visserij  
 
Fotografietentoonstelling 
Het symposium wordt begeleid door een tentoonstelling georganiseerd door Ocean2012 met foto’s 
van Europese visserij door de Amerikaanse fotograaf Corey Arnold, historische foto’s van Noordzee 
visserij uit  het Spaarnestad archief, abstracte foto’s van tropisch zeeleven door fotograaf Dos Winkel 
en onderwater foto’s uit de Noordzee  van stichting Duik de Noordzee schoon en  van fotograaf Udo 
van Dongen. 
 
Deelname aan de dag is  gratis, u kan zich voor de dag opgeven via: meermetdezee@ocean2012.eu 
 
Voor meer informatie, beeld of overige vragen kunt u contact opnemen met Irene Kingma 06-
48263524 of email irene.kingma@ocean2012.eu  
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Corey Arnold, Visserij in Nederland 
 

 


