
 “Fishing for litter leeft onder de vissers. Het 

betekent dat ze zonder extra kosten het 

visserijgebied opschonen. Wat ze meenemen 

naar de haven zien ze niet meer terug”  

(Martien Keppel, Havenmeester Den Oever). 

“Het zit er in, dus waarom zou je het weer 

overboord gooien? Je kunt zien dat wij en onze 

collega’s die rotzooi meenemen. Dat het 

schoon wordt” (Sander Meijer, visser). 

Uitnodiging  
Help mee aan voortzetting van een succesvol project  

 
Het is nog donker, de matroos werpt in een geoefende beweging zijn lijn rond een bolder. De 

scheepsmotoren worden in hun achteruit gezet. Na een week op zee arriveren de kotters met het 
ruim vol tong, tarbot, schol en andere vis. Op het dek staat een gevulde stinkende big bag met afval. 

Ons afval. 
 
Geachte genodigde,    
 
Iedere week vlak voor het weekend worden in 12 havens in Nederland big bags aangeleverd met 
afval uit zee. Jaarlijks gaat het om een hoeveelheid van iets meer dan 300 ton. Dit afval wordt 
verzameld tijdens het vissen door de bemanning van meer dan 100 kotters. Op deze manier wordt de 
Noordzee schoner, maar spoelt het afval ook niet aan op de stranden. 
 
Fishing for Litter is een zeer succesvol project. Het initiatief is in 2000 lokaal begonnen op Texel en in 
Den Helder, waarna het is uitgegroeid tot een internationaal geaccepteerde aanpak van afval op de 
zeebodem. Per 1 januari gaat echter de financiering van het project veranderen en zijn nieuwe, 
duurzame bronnen nodig om het project draaiende te houden. Graag nodigen we u als onderdeel van 
een select gezelschap uit om gezamenlijk richting te geven aan de toekomstige financiering van het 
project. Op de volgende pagina vindt u de agenda. KIMO hoopt op een positieve input van uw kant. 



“Er blijft 10 procent over als restafval. 

Gemiddeld 90 procent wordt gerecycled tot 

van alles en nog wat” (Harm van Vliet, 

Afvalverwerker Bek & Verburg).  

“De Noordzee is dichtbij de bron, dichtbij 

rivieren. Hoe langer stukken plastic in zee 

drijven hoe moeilijker het wordt om het er 

weer uit te halen” (Jan Joris Midavaine, KIMO). 

Agenda  14 september 2018  

10:00-13:00 uur (incl. lunch) | KIMO, Stationsplein 48-b, 1948 LC BEVERWIJK 

  
1) Welkom en opening door de heer Mannaart, secretaris KIMO Nederland/België 
2) Voorstelronde 
3) Stand van Zaken 
  a.  Verloop uitvoering van het project en internationale ontwikkelingen 

  b.  Huidige budget krimpt aanzienlijk op 31/12/18 

  c.  De financieringsbehoefte van het project 

  d.  Consequenties van het niet vinden van voldoende financiering 

4) Aanpak 
  a.  Samen vormgeven aan de toekomstige financieringsbehoefte 

    - Ziet u voor uw organisatie een rol als financier? 

    - Welke mogelijke andere partijen als financiers? 

  b.  Welke rol wilt u spelen en in welke vorm? 

    - Is een Fishing for Litter Fonds de oplossing ? 

5) Vervolgafspraken 
6) Rondvraag en sluiting  

 
Graag vernemen we van u of u aanwezig bent bij de bijeenkomst. Meldt u zich hiervoor aan bij het 
secretariaat: mevr. Joke van Dijk, email: jdijk@odijmond.nl, telefoonnummer: 06-44307275 
Meer informatie over het project Fishing for Litter vindt u op: http://www.kimonederlandbelgie.org/ 


