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Als onderdeel van het Europese programma INTERREG IVA  2 Zeeën zal het 

GIFSproject (Geography of Inshore fishing and Sustainability) een openbare 

bijeenkomst organiseren. Onderdeel van de bijeenkomst is een workshop:

“Duurzame ontwikkeling van de Kustvisserij  
in Europa: de weg voorwaarts”
op 29-01-2013 AGROCAMPUS OUEST, Rennes, France 

Het doel van het evenement is om het GIFS project te presenteren, alsmede 

de bijdragen van de partners en de belangrijke hoofdthema’s voor het GIFS 

project in workshops te behandelen. De bijeenkomst biedt de kans om tot 

uitwisseling tussen de verschillende hoofdrolspelers in de visserijsector en 

de kringen daaromheen: professionals, bestuurders, beleidsmakers, plano-

logen en wetenschappers.



Ochtendprogramma

09:00 Inloop met koffie

09:30 Welkom (Didier Gascuel, AGROCAMPUS OUEST)

 Introductie van het GIFSproject (Tim Acott, University of Greenwich)

Presentatie van de GIFS thema’s

09:50 Bestuur van de kustgebieden en de kustvisserij (VLIZ)

10:20 Visserijplaatsen en visserijgemeenschappen (University of Greenwich)

10:50 Pauze

11:10  Herontwikkeling van de lokale economie in visserijgemeenschappen 
(UBO & University of Brighton & AGROCAMPUS OUEST)

11:40 Vragen en discussie

12:00 Lunch

Middag programma 

13:30 Parallelle workshops

 ✓ Vrouwen en sociale cohesie in visserijgemeenschappen
 &
  ✓ Subsidies aan de visserijsector: processen en doelen

15:00 Pauze

15:30 Parallelle workshops

 ✓  Kansen en uitdagingen van op visserijerfgoed gebaseerde 
herontwikkeling

 &
 ✓ Bestuur Kustzone en kustvisserij 

16:50 Samenvatting resultaten van de workshops

17:10 Dag conclusies (Tim Acott, University of Greenwich)



Hoe de AGROCAMPUS OUEST TE BEREIKEN 

PER VLIEGTUIG
Airport – international Rennes op 15 minuten afstand van de AGROCAMPUS OUEST.
Vanaf vliegveld Rennes rijden er alleen taxi’s.

Per auto
65 rue de Saint Brieuc, 35000 Rennes
•vanuit de zuidelijke richting: Afslag Vezin,  
• vanuit de noordelijke richting: Afslag  
Villejean

Per trein
Rennes station 3 km.

Per openbaar vervoer 
Vanaf het station (trein): neem de ondergrondse/ 
metro naar J.F.Kennedy, uitstappen bij halte 
Republique
• of bus lijn 4, richting Beauregard, uitstappen  
halte Marboeuf, of  

• of de bus, lijn 53 richting Vezin L’Hermitage  
La Chapelle Thouarault - halte Rennes - AGROCAMPUS OUEST.

Voor meer informatie over tijdschema’s, routes en bus tarieven: www.star.fr

Informatie en registratie

Fisheries and Aquatic Sciences Center AGROCAMPUS OUEST
Angelini Alizée - 65 rue de Saint-Brieuc - CS 84215 - 35042 Rennes Cedex
Tel.: + (33) 2 23 48 55 30 - E-mail: alizee.angelini@agrocampus-ouest.fr

`Investeren in je toekomst´
Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013 Medegefinancierd 

door de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)


