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Inleiding
De Green Deal Visserij voor een Schone Zee
beleefde in 2018 zijn 4de jaar, een jaar waarin
u weer hard aan dit initiatief hebt gewerkt,
waarvoor onze oprechte dank!
Activiteiten
Het promoten van goed afvalgedrag bij vissers
en havens is een belangrijk onderdeel van de
Green Deal. Maar ook buiten onze sectoren
laten zien dat onze partners hard werken aan
het schoner maken en houden van de zee is
broodnodig. Want er gebeurt al heel veel.
Daarom hebben o.a. de partners: Visned, Bek
en Verburg, Healthy Seas (EUCC), Stichting de
Noordzee, KIMO en het secretariaat daarvoor
de havens van Den Helder, Harlingen,
IJmuiden,
Rotterdam,
Scheveningen,
Stellendam, Urk en Vlissingen bezocht.

Foto 2: www.visserijvooreenschonezee.nl ludiek
geopend door de Noordzeeburgemeester tijdens
de Wereldhaven Dagen in Rotterdam

Stichting de Noordzee en Visned zijn wederom
actief geweest met kajuitgesprekken aan
boord van schepen en wordt een nieuwe
manier van samenwerken met de sector
voorbereid. Verder is de Green Deal ook
internationaal actief. Zo zijn er presentaties
over de Green Deal gegeven tijdens de
Trilaterale Waddenzeehaven Conferentie in
Harlingen, voor de Group of Seven (G7) in
Brussel en tijdens Azië-Europa-overleg over
aanpak van afval op zee in Bangkok, Thailand
en tijdens internationaal overleg in Indonesië.

Foto 1: Gezamenlijke stand tijdens havenfestival in
Stellendam

Onder leiding van ProSea heeft een
vertegenwoordiging van de Green Deal
Partners in juni de Ierse havens van Kinsale en
Castletown-bere bezocht. Dat was om over de
Green Deal te praten, wat zeer enthousiast
werd ontvangen. Er was veel interesse in onze
manier van samenwerken en er wordt ook al
in 11 havens hard aan Fishing for Litter
gewerkt. Heel inspirerend om te zien.

Daarnaast ging ook de uitvoering van het
verbeteren van de afvalinzameling in de
havens verder. Om dat voor iedereen
makkelijker te maken is er een website met
afvalspoorboekjes per haven gemaakt:
www.visserijvooreenschonezee.nl
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Foto 3: De Nederlandse delegatie en de Ierse
gesprekspartners in Kinsale, Ierland

Foto 4:

Fishing for Litter
Fishing for Litter liep ook weer goed dit jaar,
het aantal schepen nam toe tot 124. Om het
project verder te promoten is er een video
over het project gemaakt waarin diverse
partners van de Green Deal schitteren.
(https://vimeo.com/293345331/5f62753055)
Ook is het Fishing for Litter project tweemaal
op televisie geweest, 1 maal bij Goede
Morgen Nederland en 1 maal bij Omroep Max.

Enthousiaste presentatie vanaf de viskist
tijdens het Centraal Overleg op 15 maart op
Urk.

Het is duidelijk dat het zeker niet alleen bij
praten blijft maar dat de handen echt uit de
mouwen gaan.
Ondanks het feit dat onze Green Deal al weer
4 jaar loopt is het enthousiasme
onverminderd groot. Geweldig om hierbij
betrokken te mogen zijn. In 2019 gaan we met
vereende krachten verder en hopen we weer
op uw enthousiasme en inzet.

Bijeenkomsten van partners en regiegroep
Om de activiteiten af te stemmen en elkaar op
de hoogte te houden zijn de regiegroep 3 maal
en het Centraal Overleg 2 maal bijeen
geweest. Tijdens de overleggen is enthousiast
gedeeld wat er allemaal op de schepen, in de
havens en bij de deelnemende organisaties
gebeurt.

Mocht u meer informatie willen hebben over
de Green Deal neem dan gerust even contact
op met het secretariaat.
Contactinformatie secretariaat Green Deal
Visserij voor een Schone Zee
Emailadres
Telefoon
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: mmannaart@odijmond.nl
: 0251-263848 / 06-54313216

