
JAARVERSLAG 2017

De schepen die o.a. in 2017 aan Fishing for Litter deelnamen
(onze hartelijke dank voor uw inzet):

ARM4, ARM7, ARM15, ARM18, ARM20, ARM22, ARM25, ARM33, ARM44, 
BRA2, BR14, E104, FD281, FD283, GO22, GO26, GO37, GO38, GO48, GY57, 
GY127, H357, H426, HD4, HD27, HD29, HD32, KW5, KW34, KW45, KW88, 

KW145, LO28, LT60, LT162, NG12, NG21, OD1, OD6, O13, PD43, PD147, PH63, 
PW447, PZ657, RN1, SC25, SC35, SC45, TH5, TH7, TX43, UK19, UK34, UK45, 
UK64, UK 87, UK95, UK152, UK184, UK195, UK196, UK197, UK268, UK 284, 
UK382, UQ21, VLI7, VLI25, VLI27, VLI28, WR7, WR18, WR19, WR20, WR23, 

WR29, WR108, WR123, WR213 en de YE138

Europese Commissie in Brussel, die 
alle goed werden ontvangen. Na 
onze lobby in Brussel  overweegt 
de Europese Commissie nu om het 
project Europees breed op te gaan 
nemen in de Havenontvangstrichtlijn. 
Het zou geweldig zijn als Fishing for 
Litter in iedere Europese zee zou 
worden ingevoerd. De tekst van de 
richtlijn is echter nog niet klaar en 

daarover volgt daarom meer in 2018.
Voor Fishing for Litter was 2017 
een goed jaar en we gaan in 2018 
op dezelfde voet verder om er een 
nog groter succes van te maken. We 
rekenen op voortzetting van uw 
steun.

Foto 3: Onderhoud na een week op zee en het aanvoeren van vis en Fishing for Litter Big Bags.



Inleiding en doelstellingen

Voor u ligt het jaarverslag over 2017 
van het project Fishing for Litter. 
Fishing for Litter is een relatief 
eenvoudig project. Bodem- en 
garnalenvissers krijgen tijdens het 
vissen naast vis en garnalen ook veel 
afval in hun netten. Normaal gaat dit 
afval tijdens het sorteren van de vis 
weer terug de zee in.

In dit project nemen de vissers echter 
Big Bags mee aan boord en wanneer 
de vis wordt gesorteerd, wordt 
het mee gevangen afval in de Big 
Bags gedeponeerd. Bij terugkomst 
in de haven plaatsen de vissers de 
gevulde Big Bag op de kade waar 
deze worden verwijderd, opgeslagen 
en het afval zo duurzaam mogelijk 
verwerkt. Op deze manier wordt 
de hoeveelheid afval in de zee 
teruggedrongen, waarmee bovendien 
voorkomen wordt dat steeds 
hetzelfde zwerfvuil wordt opgevist 
of op stranden aanspoelt. Het project 
loopt al meer dan 15 jaar waarin al 
meer dan 2,5 miljoen kilo afval uit de 
zee is verwijderd.

De resultaten over 2017

Voor Fishing for Litter was 2017 een 

goed jaar. In de deelnemende havens 
werd tot eind september 2017 in 
totaal 211 ton aan Fishing for Litter 
afval opgehaald. De spil van het 
project vormt de bemanning  van de 
81 deelnemende vissersschepen. Van 
hen doet het grootste aantal schepen 
Harlingen aan (28) en het kleinste  
Breskens en Colijnsplaat (in beide 
havens: 1 schip). Tot oktober 2017 
groeide de Fishing for Litter vloot ten 
opzichte van 2016 met 12 schepen.  
Eind 2017 maakten 3 schepen in 
Stellendam en 7 in Den Oever kenbaar 
dat ook zij mee willen gaan doen, 
hiermee groeit de deelnemende vloot 
tot 91 schepen! 

Behalve op zee wordt ook aan de wal 
enthousiast meegedacht en gewerkt 
aan Fishing for Litter. Dit gebeurde in 
het bijzonder door de havenbedrijven 
en/of visveilingen en afvalinzamelaars 
verbonden aan de 12 deelnemende 
Nederlandse vissershavens: Groningen 
Seaports (Delfzijl, Eemshaven), 
Lauwersoog, Harlingen, Den Oever, 
Den Helder, IJmuiden, Scheveningen, 
Colijnsplaat, Vlissingen, Stellendam 
en Breskens. Het project werd verder 
gesteund door:  Rijkswaterstaat en 

het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat, Groningen 
Seaports, de Port of Amsterdam, de 
samenwerkende Waddenzeehavens,  
Gemeente Goeree Overflakkee, 
gemeente Eemsmond, gemeente 
Harlingen, gemeente Hollands-Kroon, 
gemeente Velsen en Wellwater.

Maritieme Green Deals 
en Fishing for Litter 

Er zijn twee Green Deals die zich 
bezighouden met de scheepvaart 
en afval op zee. Deze hebben dus 
een verband met Fishing for Litter. 
Als zelfstandig project is Fishing for 
Litter daarom sinds 2014 gekoppeld 
aan de Green Deal Visserij voor een 
Schone Zee. Daar wordt namelijk 
gewerkt aan de stroomlijning van 
de verschillende afvalstromen in de 
visserijsector en havens. De Green 
Deal Scheepsafvalketen gaat over 
afvalbeheer in de hele scheepvaart 
en daarom wordt er nagedacht 
om de benadering van afval in 
visserijhavens op termijn gezamenlijk 
op te pakken. Ook werd samen met 
de partners van de Green Deal Visserij 
voor een Schone Zee gewerkt aan 
het opstellen en uitvoeren van een 
communicatiestrategie om inzameling 
van afval, inclusief Fishing for Litter 
afval te verbeteren. Door leden van 
de regiegroep van de Green Deal 
werden diverse havens en visveilingen  

bezocht, waarbij ruimschoots 
aandacht was voor Fishing for Litter. 
Tevens is deelgenomen aan de 
“Kajuitgesprekken” van Stichting de 
Noordzee. Het projectsecretariaat 
zorgde voor de algemene coördinatie 
en het onderhouden van contacten 
met alle partijen en de verslaglegging 
van de uitkomsten: zowel van de 
hoeveelheden afval als jaarverslagen. 
Het laatste jaarverslag is op 11 
november tijdens de Innovatiedagen 
voor de Visserij- en Schaal- en 
Schelpdiersector aan Minister 
Schouten aangeboden. Aandacht 
voor dit belangrijke project en de 
inspanningen van de partners is 
namelijk gewenst tot aan het hoogste 
politieke niveau.

Naast activiteiten in Nederland heeft 
het projectsecretariaat presentaties 
over Fishing for Litter gegeven in 
Duitsland, Thailand en voor de 

Foto 1: Minister Carola Schouten (LNV) 
neemt jaarverslag Fishing for Litter van 
projectsecretaris Mike Mannaart in ontvangst.

Contactinformatie secretariaat Fishing for Litter  
Contactpersoon: Jan Joris Midavaine / Mike Mannaart
Emailadres: jmidavaine@odijmond.nl / mmannaart@odijmond.nl
Telefoon: 06 - 55 00 22 00 / 0251 - 26 38 48

Fishing for Litter genomineerd voor 
de Ocean Awards 2017

Tijdens de uitreiking op 11 januari 
in Londen werd het project Fishing 
for Litter tweede in de categorie 
“zeevaarders”. Dit is een geweldige 
internationale erkenning voor alle 
projectdeelnemers!

Foto 2: Promotie van Fishing for Litter door Jan 
Joris Midavaine tijdens de Innovatiedag voor de 
Visserij- en Schaal- en Schelpdiersector.


