
Duurzaam werken op Zee 

Blok 1 – de mariene omgeving 

Marieke Verweij (ProSea) 

Dag 1 – de zee en mijn werk / 24 september 2013 

Duurzaamheid – wat en waarom? 

http://www.rockopnh.nl/
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Duurzaamheid is ‘populair’ 
en iedereen bedoelt iets anders 

24 september 2013 

Waar denken jullie aan bij ‘duurzaamheid’? 
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1962 USA:  
 ‘Silent Spring’ - Rachel Carson 
 
De 70er / 80er jaren 
• Milieuregels en -wetten 
• Beperkingen voor bedrijven 
 
 

‘Duurzaamheid’ gaat ook over milieu 
  

24 september 2013 

Start van bewustwording van onze invloed  
op de omgeving: 

http://www.amazon.com/SILENT-SPRING/dp/B000BI4I90/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1224524391&sr=1-2
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Duurzame ontwikkeling 

1987  

“Een ontwikkeling die voorziet in de 

behoeften van de huidige generatie 

zonder daarbij de behoeften van de 

toekomstige generaties in gevaar te 

brengen” 
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• People: Acceptatie door de samenleving 
• Planet: Behoud van natuur en milieu 
• Profit: Winstgevende bedrijven 

 
 

 
 

Duurzaamheid is een evenwicht van de 3 P’s 
     én minimaal een voldoende voor alle drie… 
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De mensheid is veranderd 
 Technologie en kennis 

 Schaalvergroting 

 Gebruik van energie en hulpbronnen 
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Gebruik van de zee is veranderd 
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Gebruik van de zee is veranderd 
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Havenbedrijf Rotterdam N.V., 
Projectorganisatie Maasvlakte 2. 

Beeldbank Rijkswaterstaat 
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Aarde is ± 4,6 miljard jaar oud 
 
Homo sapiens ± 500.000 jaar oud 
 
Moderne mens ± 50.000 jaar oud 

Grote veranderingen gedurende relatief korte tijd 
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• Huizenbouw 
• Deltawerken 
• Stuwdammen 
• Landbouw 
• Lucht/ruimtevaart 
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Maar we doen dat ook, als we het niet willen: 
 
• Zure regen 

• Aantasting ozonlaag 

• Uitsterven van soorten 

• Klimaatverandering 

• ‘Plastic soep’ in zee 
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George Bush Sr (earth summit Rio 1992) 

‘The American way of life is not negotiable’ 
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…onze invloed op de planeet verandert… 

Meer mensen die meer kunnen en op 
wereldschaal opereren 

Foto: Edward Burtynsky 
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‘We’ zijn machtiger geworden 
Steeds meer signalen dat de aarde uit balans is, herstel..? 
Nodig = nu actie en denken op lange termijn!  
Uitdaging, want… 
 Politieke focus vaak op korte termijn 
 Focus op (nu) geld verdienen is groot 
 En… dat wat de meeste mensen met elkaar delen,  

 daar wordt het slechts voor gezorgd 
 

Meer mensen die meer kunnen en op 
wereldschaal opereren 
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‘als ik een buitenaards wezen was en mij zou zijn gevraagd wat hier de 
belangrijkste religie is, zou ik ongetwijfeld hebben geantwoord:  
de economie’ 
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Gemeenschapsgoed:  

zee, lucht, natuurlijke hulpbronnen… 
 

Voor datgene wat het grootste aantal mensen met elkaar 
delen wordt het slechtst gezorgd. Iedereen bekommert zich 
immers voornamelijk om zijn eigen belang, en nauwelijks om 
het belang van het geheel. En wie het al doet, doet het 
voornamelijk omdat het hem raakt als individu.  

 

•  ‘Ik eerst’ – eigen opbrengsten maximaliseren  

•  Kosten worden gedeeld door de gemeenschap 
(iedereen) 
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Aristoteles,  
De Politiek,  
ca. 350 VC 
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Regels en wetgeving 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische innovaties 
Competente 
mensen! 
(human element) 
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 Omdat het moet  
 

 

 Omdat het loont 

 

 

 Omdat het hoort 
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Flexibiliteit nodig,  
want‘duurzaam’ verandert steeds 

Wat nu duurzaam is,  
is dat niet per se in de toekomst 
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Volgorde  Onderwerp Waarom op deze plek? 

1 

2 

3 

4 

5 

30’ in groepen van 3:  
- maak samen een top 5 over zee-onderwerpen en/of duurzaamheidsvraagstukken  
- persoonlijke en/of zakelijke interesses 
 
30’ Plenair:  
Presentaties en bespreking van de top 5-en. 
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