
  

Om tot een gezond zeebaarsbestand te komen 
adviseert ICES maatregelen en overweegt de 
Europese Commissie een meerjarenplan. Maar 
weten we eigenlijk wel genoeg van de zeebaars?  
U vangt ZEEBAARS of bent betrokken bij de 
huidige situatie omtrent het zeebaarsbestand. 
Hoe kijkt u naar de toekomst van het 
zeebaarsbestand? Welke kennis missen we nog 
om tot een verstandig beleid te komen? 
 
IMARES nodigt u namens EZ uit voor de Zeebaars 
Stakeholder dag waar u uw kennisbehoefte 
omtrent zeebaars kunt aangeven. 
 
Stakeholder kennisbehoefte inventarisatie 
Om tot een gezond zeebaarsbestand te komen adviseert ICES 
maatregelen. Daarnaast is een inventarisatie van aanvullend 
onderzoek gewenst. Het ministerie van Economische Zaken biedt 
met deze dag de gelegenheid voor alle stakeholders om hun 
kennisbehoefte over zeebaars aan te geven als input voor het 
onderzoek dat nodig is voor het meerjarenplan van de Europese 
Commissie. Deze dag is dé gelegenheid voor u als stakeholder om uw 
mening te geven over het nodige onderzoek voor zeebaars. 
 
Indien u graag deel wilt nemen aan deze middag verzoeken 
wij u om uiterlijk vóór 12:00 woensdag middag 10 juni 2015 
te registeren (i.v.m. catering). 
 
 

Stakeholder dag Zeebaars   

 12 juni 2015 

 

Registreren 
 
Zorg dat u deze kans om uw 
kennisbehoefte bekend te maken niet 
mist! Houd daarom vrijdag 12 juni van 
13.00 uur tot 17.00 uur vrij in uw 
agenda.  
 
Locatie: 7AM Buitenhof 47  
2513 AH Den Haag 
 
Wij zien erg uit naar uw deelname. 
Om te registreren kunt u contact 
opnemen met Sarah.smith@wur.nl  

mailto:Sarah.smith@wur.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 
 
12:45 – 13:00  Inloop 
 
13:00 – 13:10  Opening  
 
13:10 – 13:20  Doel van de dag 
   Henk Offringa (EZ) 
 
13:20 – 13:30  Sportvisserij NL 
   Jan Willem Wijnstroom  
 
13:30 – 13:40  Stichting De Noordzee 
   Anne Doeksen 
 
13:40 – 13:50 Vereniging van Beroepsmatige 

Handlijnvissers – Imre Schep  
 
13:50 – 14:00  VisNed 
   Pim Visser  
 
14:00 – 14:15  Koffie pauze 
 
14:15 – 16:00  Kennisbehoefte inventarisatie   
 
16:00 – 17:00  Plenaire discussie en prioritering 
 
17:00 – 18:00  Borrel 
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Uw kennisbehoefte 
presenteren? 

 
Wilt u graag op persoonlijke titel 
aangeven wat  u denkt dat aan kennis 
nodig is? Tijdens het programma 
bieden we u de mogelijkheid om 
plenair kort te presenteren wat uw 
kennisbehoefte is omtrent zeebaars. 
 
Indien u gebruik wilt maken van deze 
mogelijkheid dan kunt u dit aangeven 
via  Sarah.smith@wur.nl  

mailto:Sarah.smith@wur.nl
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Praktische informatie  
Locatie: 7AM 

Buitenhof 47 
2513 AH Den Haag 
www.7AM.nl   

 
Openbaar vervoer 
Vanaf Den Haag Centraal is het ongeveer een kwartier lopen naar 7AM, over  Lange Poten en richting het 
Buitenhof. 7AM is ook makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Tram 15 (Nootdorp) en tram 17 
(Statenkwartier) vertrekken bij Den Haag Centraal Station Beneden (de zijkant van Centraal Station) en 
stoppen respectievelijk bij Halte Buitenhof of Halte Gravenstraat.  
 
Parkeren 
Er zijn voldoende parkeerfaciliteiten binnen 5 minuten lopen van 7AM in het centrum van Den Haag: 

• Parking Spui centre (P1-parking) 
• Torengarage (Q-Park) 
• City Parking (Q-Park) 

 
 

Route CS Den Haag – Tramhalte 
Buitenhof (tram 15) 

Route CS Den Haag –  
Tramhalte Gravenstraat (tram 17) 

http://www.7am.nl/
http://www.p1.nl/parkeren/p1-parking-spui-centre/
http://www.q-park.nl/language/nl-nl/nl/parkeren-bij-q-park/per-stad/qparkparkinglocatorvw1094/parkingdetail/parkingid/631
http://www.q-park.nl/language/nl-nl/nl/parkeren-bij-q-park/per-stad/qparkparkinglocatorvw1094/parkingdetail/parkingid/625

