
  GIFS Slotevenement voor belanghebbenden 

Vangsten in de 21ste eeuw – Inzicht in het socio-culturele 
en economische belang van kustvisserij  
Woensdag 3 September 2014, 09:00 – 18:00 
Georganiseerd door de Universiteit van Greenwich, Londen 

  http://www.gifsproject.eu 



Het GIFS (Geografie van kustvisserij en duurzaamheid) partnerverband 
heeft het genoegen u uit te nodigen voor het slotevenement voor 
belanghebbenden: 
  

Vangsten in de 21ste eeuw: Inzicht in het socio-culturele 
en economische belang van kustvisserij 
  
Deze eendaagse conferentie zal de benaderingen voorleggen die 
ontwikkeld zijn in het GIFS project om het belang van de kustvisserij in 
het Kanaal en in de zuidelijke Noordzee beter te begrijpen. Een reeks 
van verschillende methodes zullen besproken worden, samen met 
praktische voorbeelden, zoals door visserij geïnspireerde placemaking. 
Voor wie geïnteresseerd is in het beter begrijpen van het belang van 
kustvisserij voor duurzame ontwikkeling, is dit een niet te missen 
evenement. 
  

 



Ochtendprogramma 

 

09:00 Koffie en registratie 

10:00 Welkom en inleiding (Universiteit van Greenwich) 

10:30 Inzicht in het beheer van de kustvisserij 

 (VLIZ en Universiteit van Brighton) 

11:10 Economische benaderingen om de kustvisserij te waarderen 

 (Universiteit van Brest en Agrocampus Ouest) 

 
12:30 Lunchpauze 

Middagprogramma 

 
13:30 Het verkennen van de sociale en culturele waarden van 
 kustvisserijgemeenschappen 
 (Universiteit van Greenwich en de Gemeente Middelburg) 

15:10 Pauze 

15:30 Kennis vergaren en kennisuitwisseling  

 (Universiteit van Brighton en VLIZ) 

16:10 Voorstelling van de GIFS Interactieve kaart (VLIZ) 

16:40 Lancering van de GIFS Toolkit (Universiteit van Greenwich) 

 
17:00 Netwerkreceptie 
 
18:00 Einde van de conferentie 



Hoe de locatie van de conferentie bereiken 
 
 
Adres: Devonport House, King William Walk, Greenwich, London, SE10 9JW 
Tel: +44 (0)20 8269 5400 
 

Per vliegtuig 
Vanaf Heathrow, neem de Piccadilly Line tot Green Park, stap dan over op de Jubilee Line, 
opnieuw overstappen aan Canary Wharf op de DLR en stap uit aan Cutty Sark. 
Vanaf Gatwick, neem de Thameslink spoorverbinding tot London Bridge, stap over op de London 
Underground om de  Jubilee Line tot Canary Wharf te nemen, neem daar de DLR tot Cutty Sark. 
Vanaf London City Airport, neem de shuttle bus tot Canning Town en dan de DLR tot Cutty Sark 
(overstappen in Poplar). De DLR gaat naar London City Airport, overstappen in Poplar en neem 
de Lewisham/Greenwich Bound trein– reistijd ongeveer 23 minuten. 
 

Per trein 
Trein naar Greenwich Mainline Station, verlaat het station en sla links af. Daal de High Road af 
(voorbij het Cafe Rouge aan de rechterkant) en ga rechtdoor aan de lichten, tot Nelson Road 
(NatWest en Mexicaans Restaurant aan de rechterkant). Neem de eerste straat rechts omhoog, 
de King William Walk. De hoofdingang van Devonport House is 100m aan de linkerkant. 
 

Per metro 
Het dichtstbijzijnde DLR-station is Cutty Sark. Verlaat het station en sla links af, ga verder naar 
beneden  langs de smalle zuilengang. Steek de straat over en ga verder neerwaarts langs de 
College Approach, in de richting van het Old Royal Naval College. Op het eind van de College 
Approach (voor de West Gates) sla rechts af naar de King William Walk.  Steek de Cross Romney 
Road over (oversteekplaats voor voetgangers aan de linkerkant), ga verder op de King William 
Walk tot Greenwich Park/Royal Park. Devonport House situeert zich aan de linkerkant. 
 
Op de volgende pagina is een kaart te vinden. 

Informatie en registratie 
 
 
Deze conferentie bijwonen is gratis, maar op voorhand reserveren is vereist.  Er zal simultaan 
getolkt worden. Contacteer Suzanne Louail  om uw plaats te reserveren: 
 
E-mail: S.Louail@gre.ac.uk 
Telefoon: +44 (0)20 8331 7688 

 

mailto:S.Louail@gre.ac.uk



