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 Opening tentoonstelling Fishing for Litter/CleanSea
 Zeekajakkers maken de Razende Bol schoon
Tentoonstelling
In het kader van kennisoverdracht en bewust-

verontreinigingen van de zee. Wim Westerman

wording van de gevolgen van de verontreinigin-

opende de tentoonstelling door het eerste schil-

gen van zeeën en oceanen heeft de voorzitter

derij, gemaakt door Coen en Felicia, van een

van KIMO Nederland en België, dhr. Wim Wes-

strandpanorama te onthullen. Het panorama is

terman op 19 april 2013 een tentoonstelling over

een onderdeel van de tentoonstelling en bestaat

het project Fishing for Litter en het internationa-

uit negen werken, waarvan er acht zijn gemaakt

le project CleanSea geopend in de centrale bibli-

door leerlingen van de school De Klipper uit

otheek van IJmuiden. Na het welkomstwoord

Zeewijk in IJmuiden. Voor de opening waren

van dhr. Martijn Mewe, directeur Bibliotheek

ruim zestig mensen uit grote delen van Neder-

Velsen gaf dr. Heather Leslie, Instituut voor Mi-

land naar de Centrale Bibliotheek in IJmuiden

lieuvraagstukken VU Amsterdam, coördinator
van het Europese onderzoeksproject CleanSea
een presentatie over het nieuwe CleanSea project dat door 11 organisaties in Europa begin dit
jaar is opgestart met als doel om inzicht te krijgen in de gevolgen van de verontreinigingen van
zeeën en oceanen op het biotoop in de wereld
zeeën en uiteindelijk op de mens. De heer Wim
Westerman bedankte namens

KIMO Nederland

en België alle mensen die betrokken waren bij
de tentoonstelling en ging in op het Fishing for

gekomen. Tijdens de openingsceremonie hebben

Litter project dat door meer dan honderd vis-

kinderen onder leiding van kunstenares Joan van
Marken-Lichtenbelt een kunstwerk gemaakt van
afval uit het Fishing for Litter project dat de toepasselijke naam “het paard van Troje” heeft
meegekregen. Het kunstwerk is aan de tentoonstelling toegevoegd. Van de negen werken die
door de school De Klipper zijn gemaakt worden
er twee eveneens aan de reizende tentoonstelling toegevoegd. Op iedere plaats waar de tentoonstelling komt zal de collage worden uitgebreid.

De

tentoonstelling

Fishing

for

Lit-

sersboten in Nederland wordt uitgevoerd. De

ter/CleanSea zal langs een groot aantal kustge-

zesjarige Coen en Felicia presenteerden aan de

meenten in Nederland en België trekken. In deze

hand van een PowerPoint hun ideeën over de

reizende tentoonstelling worden volwassenen en
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kinderen meegenomen naar zeeën, oceanen en

Zeekajakkers maken de Razende Bol schoon

stranden. De tentoonstelling geeft een ruim

Zaterdag 20 april 2013 vertrokken om 10.30 uur

beeld van de zeeën en oceanen en de negatieve

vanuit de Den Helder negenentwintig zeekajak-

gevolgen van het menselijk handelen met name

kers om de Razende Bol schoon te maken. Mevr.

de verontreinigingen van de zeeën en oceanen

Pia Bruin, wethouder in Den Helder en lid van

komen ruim aan bod. In de tentoonstelling

het dagelijks bestuur van

wordt eveneens aandacht geschonken aan het

België, wenste de zeekajakkers een heel goede

onderzoekproject van Dr. Jan van Franeker van

dag toe en zei trots te zijn dat zoveel mensen

Imares Wageningen UR over het onderzoek naar

deelnemen aan deze grote schoonmaak actie op

de maaginhoud van de Noorse stormvogel. Het

de Razende Bol. Na een dag hard werken en

blijkt dat de meeste van deze vogels met plastic

sjouwen en vele kilometers lopen was het resul-

KIMO Nederland en

in hun maag rondvliegen dat zij vanuit zee oppikken en als voedsel zien. Op de tentoonstelling
worden verschillende films gedraaid, is er een
ruim aanbod aan documentatie voor zowel kinderen als voor volwassenen aanwezig. In een
memoriespel leren kinderen de flora en fauna
kennen die in onze zeeën aanwezig zijn. De
tentoonstelling is tot 15

juni 2013 tijdens de

openingstijden van de bibliotheek te bezichtigen.
Het Klaslokaal
Tijdens de tentoonstelling vindt het unieke on-

taat negen volle big bags met afval, in totaal

derwijs project “Het Klaslokaal” plaats. In het

meer dan 1000 kg. Het was een geweldige dag

Klaslokaal ontvangen kinderen uit de bovenbouw

vertelde Hartger Griffioen, één van de organisa-

van de Basisschool een jongerencollege in sa-

toren van deze dag. Voldaan keerden de zeeka-

menwerking met de Interfacultaire Vakgroep Mi-

jakkers om 16.30 uur terug richting het vaste

lieukunde

van de Universiteit van Amsterdam

land. Aan deze actie namen zeekajakkers vanuit

en worden zij door Neptunus, woonachtig in de

heel Nederland deel. Het afval is in de middag

Noordzee, meegenomen diep de zee in en bele-

van 20 april door de boot Phoca van het minis-

ven hoe goed en slecht het leven is in zijn woon-

terie van EZ van de razende Bol verwijderd. KI-

en leefomgeving “de Noordzee”. In een dialoog

MO Nederland en België en afvalinzamelaar en

met de voorzitter van KIMO Nederland en Bel-

verwerker Bek en Verburg ondersteunden in het

gië zal ingegaan worden op het belang van de

kader van het Fishing for Litter project deze ac-

Noordzee voor onze samenleving van nu maar

tie en hebben voor de Big-Bags gezorgd en het

ook voor de toekomst. De deelnemende kin-

afval uit de haven van Den Helder afgevoerd.

deren worden van te voren uitgenodigd om ver-

Het afval zal op 24 mei 2013 tijdens een open-

halen en gedichten te schrijven en deze in te le-

bare monitoring worden gewogen, gemonitord

veren. Deze gedichten en verhalen worden ge-

en verwerkt

bundeld en toegevoegd aan de tentoonstelling.

Verburg in Rotterdam. KIMO Nederland en Bel-

Onder leiding van medewerkers van Aarde Bolle-

gië heeft toegezegd om daar waar mogelijk de

tje en Zee zullen kinderen kunstwerken bouwen

zeekajakkers te ondersteunen bij soortgelijke

van afval uit de Noordzee en stranden.

acties

op de hoofdvestiging van Bek en

op de zandplaten voor de Nederlandse

kust.
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