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PROGRAMMA 
 

09.30 - 10.00 Registratie & ontvangst
met koffie en thee

Heb je je nog niet aangemeld maar wil je er
wel bij zijn? Klik dan hier om je aan te melden!

Toekomst Nederlandse visserij

Deelsessie 1

Samenwerken als sleutel tot succes

Deelsessie 2

Borrel

Plenaire afsluiting

10.00 - 10.45

11.00 - 11.45

11.45 - 12.45 Lunch

12.45 - 13.30
13.45 - 14.30

14.40 - 15.00

15.00 - 16.30

Passieve visserij
in windparken

Innovaties in 
vistechniek

Datagericht
vissen

Vissers centraal
in beleid

Ontwikkelingen 
in schepen

Marktgericht
ondernemen

https://vistikhetmaar.nl/nationale-kennisdag-visserij/


 

DEELSESSIE 1 
 

1.1 Passieve visserij in windparken
Hosts: Bea Deetman & Marcel Rozemeijer
In deze sessie worden de tussentijdse resultaten van het project Win-Wind
gedeeld en krijgt u inzicht in wat er komt kijken bij de passieve visserij op
krabben en kreeften in windmolenparken op zee. We gaan met u het gesprek
aan en wisselen ideeën uit over hoe we de passieve visserij in offshore
windparken het beste kunnen vormgeven.

1.2 Innovaties in vistechniek
Hosts: Pieke Molenaar & Anton Dekker
In deze sessie wordt een overzicht geschetst van onderzoeken naar innovaties
die nu lopen in de garnalen-, platvis- en kreeftvisserij. Tevens wordt ingegaan
op de eerste bevindingen van het gebruik van het waterspraytuig, de
uitdagingen die daarbij boven water zijn gekomen en de vervolgstappen.

1.3 Datagericht vissen
Host: Martin Pastoors
Het gebruik van gedetailleerde vangstdata is steeds belangrijker aan het
worden. Binnen de pelagische visserij worden die data nu al langere tijd
verzameld door de hele vloot. Zo worden de data gebruikt in het
wetenschappelijke proces, maar zijn de gegevens ook van groot belang voor de
visserij zelf. In deze sessie gaan we in op het belang van gedetailleerde
vangsdata.



 

DEELSESSIE 2
 2.1 Vissers centraal in beleid

Hosts: Marloes Kraan, Cor Blonk & Nathanael Middelkoop
Er is geen visserij zonder vissers. In deze sessie gaan we in op deze sociale
kant van visserij, de mens achter de vis, en hoe daar in beleid en onderzoek
meer aandacht voor kan zijn en moet. Wat hebben de vissers nodig om hun
werk goed te kunnen doen? Wat motiveert ze? Wat kunnen en gaan vissers zelf
doen om invulling te geven aan sociale onderwerpen in de visserij? 

2.2 Ontwikkeling in schepen
Host: Jorrit-Jan Serraris
In deze  sessie gaat Jorrit-Jan Serraris (MARIN) in op het energievraagstuk in
relatie tot schepen. Zo varen schepen nu nog voornamelijk op fossiele
brandstoffen, maar dit zal drastisch veranderen in de komende jaren. Welke
alternatieven worden onderzocht? Waar moet je op letten bij deze zoektocht?
Ook zal worden ingaan op het Zero Emission Lab waarbij meerdere partijen
vanuit de maritieme industrie investeren in deze zoektocht.

2.3 Marktgericht ondernemen
Hosts: Local to local & Hendrik Kramer
In deze sessie worden twee initiatieven voor marktgericht ondernemen
besproken. Deze initiatieven richten zich op duurzaamheid, het verbeteren van
dierenwelzijn en het inspelen op de behoeftes van de consument en de korte
keten in relatie tot de visserij.



 

BEREIKBAARHEID BLUE CITY
 

Adres: BlueCity
Maasboulevard 100
3063 NS Rotterdam

 
BlueCity ligt op nog geen vijf minuten van de
Ring Rotterdamse Oost A16 (afslag 25) en heeft
een parkeerterrein. Parkeren is betaald, tegen
gemeentetarief (zone 600).

Vanaf Rotterdam Centraal Station:

• tram 21 of 24 richting Oostplein, halte  
 Oostplein (2 minuten lopen)
• bus 48 richting de Es, halte Willemswerf (2
minuten lopen)
• metro-station Oostplein (2 minuten lopen)
• trein Rotterdam Blaak (10 minuten lopen)
Watertaxi: halte Oostplein (2 minuten lopen)


