
Filmografie 

• Between us and the fish, 1997, over de visserijakkoorden tussen de Europese Unie en Senegal. Geprodu-
ceerd voor Novib/Oxfam, gefilmd in Senegal; 

• The Tailender project, een serie van drie documentaries over de sociale organisatie van irrigatie, gepro-
duceerd voor Wageningen UR:

        »  You have to fight for water rights, 2000, gefilmd in India;
        »  A place in the sun, 2002, gefilmd in Spanje;
        »  The right to be different, 2003, gefilmd in Ecuador; 
• Kerend Tij, 2006, een film over Prof. Dr. I.S. Zonneveld en zijn levenslange onderzoek in de Biesbosch. 

Geproduceerd voor de WLO, gefilmd in Nederland; 
• The Yellow River Delta Environmental Flow Study, 2007, een film over het gelijknamige onderzoeksproject 

van Wageningen UR, Deltares en the Yellow River Conservancy Commission. Geproduceerd voor Wagenin-
gen UR en Deltares, gefilmd in China; 

• Stakeholders’ views on Biological Containment, een serie van zes filmportretten, 2007-2009. Geprodu-
ceerd voor het EU 6th framework Transcontainer project, gefilmd in België, Duitsland, Ierland, Portugal 
en Nederland. 

• Genes, Crops, Europe and Us, 2010, over GMO’s in Europa, de huidige situatie en controverses. Vrije pro-
ductie op basis van het materiaal gefilmd voor het Transcontainer project; 

• Avebe en Etenia, de biobased toekomst, 2011. Bedrijfsfilm, gefilmd in Nederland; 
• Leven in de  beelden van Massart, deel 1 Bornem, 2012. Over het veranderende landschap rond de schel-

dedijk in Bornem en veranderende inzichten over hoogwaterbescherming. Geproduceerd voor de provin-
cie Antwerpen en het Regionaal Landschap Schelde en Durme; 

• The Price of Coexistence, een serie van zes filmportretten, 2012-2015. Geproduceerd voor het EU 7th 
framework PRICE project, gefilmd in Tsjechië, Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk;

• Pier+Horizon; de geest van de plek, 2016, documentaire over Paul de Kort en het zevende landschaps-
kunstwerk dat hij maakt voor de provincie Flevoland. Vrije productie. Uitgezonden door Omroep Flevo-
land. Gefilmd in Nederland;

• Eten van eigen hof, 2019, documentaire over het Herenboerenfenomeen: burgers die investeren in de 
productie van hun eigen voedsel. Vrije productie uitgezonden door Omroep gelderland en Omroep Bra-
bant;

• HOMO NATURALIS, 2020, 12 films als onderdeel van de gelijknamige voorstelling waarin Remco de Klui-
zenaar, Erik Woltmeijer en Barend Hazeleger hun relatie met de natuur in coronatijd verkennnen. Vrije 
productie, drie maal uitgevoerd op 12 december in het Akoesticum, Ede;

• Noorderbos, 2022, korte film over een bos ten noorden van Tilburg met een bijzondere ontstaansgeschie-
denis en ondergrond. Gemaakt voor H+N+S Landschapsarchitecten.


