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Het was ook een spannend jaar. Het containerschip MSC 
Zoë verloor tijdens slecht weer 342 containers boven de 
Waddeneilanden. Hierdoor kregen de vissers daar veel meer 
afval in de netten. Dit leverde enorme uitdagingen op, en we 
zien de effecten tot op de dag van vandaag. 

Geweldig nieuws is dat alle EU-kustlidstaten ons Nederlandse 
Fishing for Litter-programma overnemen in het kader van de 
herziene Havenontvangstrichtlijn. Nederland is hierbij het 
inspirerende voorbeeld, dat nu dus Europees brede navolging 
krijgt. Dit is te danken aan de geweldige inzet van u allemaal in 
de afgelopen jaren. Samen gaan we voor een schone kust en 
zee, in Nederland én in Europa.

Sebastian Dinjens
Voorzitter
KIMO Nederland en België

Fishing for Litter is sinds 2001 de parel in de werkzaamheden van KIMO, samen 
met u: vissers, havens, afvalinzamelaars en financiers. In 2019 is er weer veel werk 
verzet. Maar liefst 134 schepen deden aan het programma mee, een historisch 
groot aantal. Dankzij uw inzet is er in 2019 
een record hoeveelheid van 546.690 kilo 
afval uit zee gehaald.

1 Van de voorzitter

KIMO Fishing for Litter 2019/20204



Een schone Noordzee dankzij de visserij
De Noordzee is één van de drukst bevaren én meest 
benutte zeeën ter wereld. Nederlandse zeehavens zijn 
knooppunten in internationale transportketens. Het drukke 
scheepvaartverkeer verloopt via de in totaal 3.600 km2 aan 
scheepvaartroutes, aanloopgebieden en clearways. De visserij, 
oppervlaktedelfstofwinning en recreatievaart maken gebruik 
van de Noordzee en er zijn gebieden aangewezen voor olie- en 
gaswinning en voor het vestigen van windparken. 

Helaas veroorzaakt het intensieve gebruik ook afval. 
Bijvoorbeeld doordat schepen hun afval niet altijd meenemen 
naar de aanloophaven. In 2009 is door de OSPAR na onderzoek 
vastgesteld dat jaarlijks ruim twintig miljoen kilo afval in zee 

wordt gedumpt. Een andere bron van vervuiling is met name 
plastic, onderzoekers gaan er van uit dat meer dan 80% van dit 
afval via rivieren in de zeeën en oceanen terechtkomt. 

Het afvalprobleem oplossen in de zeeën en oceanen is niet 
eenvoudig. Daar zijn vele organisaties, overheden en zee- (of 
maritieme) gerelateerde bedrijven bij nodig. De vastgestelde 
Europese Mariene Strategie bied in Europa een basis om de 
zeeën in goede conditie te brengen. De Nederlandse vissers, 
havens en afvalinzamelaars helpen samen met KIMO en haar 
sponsors om de zee schoner te maken. Dit doen zij door 
deelname aan Fishing for Litter. 

Olietonnen, jerrycans, verpakkingen, vuilniszakken, boeien, plastic en volle en 
lege verfblikken. Het is onvoorstelbaar maar het ligt in grote hoeveelheden op de 
bodem van de zee. In het project Fishing for Litter vraagt KIMO aandacht voor deze 
vervuiling.

2 Fishing for Litter 
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Miljoenen kilo’s afval ingezameld  
Het Fishing for Litter project is relatief een eenvoudig project. 
Bodem- en garnalenvissers krijgen tijdens het vissen naast 
vis ook veel afval in hun netten dat eerder in zee terecht is 
gekomen. Normaal gaat dit afval tijdens het sorteren van de vis 
weer terug de zee in. In dit project nemen de vissers Big Bags 
mee aan boord en wanneer aan boord de vis wordt gesorteerd, 
wordt het mede gevangen afval in de Big Bags gedeponeerd. Bij 
terugkomst in de haven, plaatsen de vissers de
zak vervolgens op de kade vanwaar het door afvalinzamelaars 
wordt verwijderd en verwerkt.

In Nederland nemen momenteel 134 vissersschepen deel 
aan dit project. Vissers nemen belangeloos deel aan het 
Fishing for Litter project. Op deze manier wordt het afval op 
zee teruggedrongen, waarmee bovendien voorkomen wordt, 
dat steeds hetzelfde zwerfvuil wordt opgevist of op stranden 
aanspoelt. Zes keer per jaar wordt dit afval gemonitord. 

In Nederland vindt sinds het begin van de 21st eeuw het 
Fishing for Litter project plaats. In de begin tijd was dit beperkt 
tot enkele vissershavens, maar vanaf 2015 kan in iedere 

vissershaven in Nederland een vissersschip haar Fishing for 
Litter afval afgeven. Sinds het begin van het project is op deze 
wijze al meer dan 4.000.000 kg uit de Noordzee verwijderd.

Ook ver buiten de Nederlandse grenzen
Europees bestaat er veel belangstelling voor het Fishing for 
Litter project. Het project wordt op meerdere plaatsen in 
Europa op verschillende manieren uitgevoerd. Verschillende 
KIMO-netwerken verzorgen het project in Zweden, Engeland, 
Schotland en Noorwegen. Maar ook in Duitsland, Ierland en 
Spanje zijn goedlopende projecten. Op deze manier kunnen 
vissers uit Nederland en België hun Big Bags ook kwijt in 
niet Nederlandse havens. Om het overzicht te bewaren en 
vissers en havens te kunnen faciliteren wordt er binnen KIMO 
internationaal gewerkt aan de Fishing for Litter HUB. Een 
website met informatie over alle Europese Fishing for Litter 
projecten. 
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De recordvangst van 2019
In totaal hebben de deelnemers aan Fishing for Litter in 2019 
ruim 567 ton afval ingezameld. Dit is een stijging van 78% ten 
opzichte van het 10 jarig gemiddelde. Onderstaande grafieken 
laten een paar interessante gegevens zien. Dat het aantal 
tonnen per haven verschilt, is voor een deel afhankelijk van 
het aantal schepen dat daar aanvoert. Het kan ook een andere 
verklaring hebben. In Harlingen is de hoeveelheid afval in 2019 
bijvoorbeeld drie keer zo hoog als gemiddeld. 

Zeer waarschijnlijk  is hier een link met het afval van de MSC 
Zoë. De lichte stijging ten opzichte van vorig jaar bij de helft 
van de havens kan een gevolg zijn van de overschakeling van 
pulsvisserij naar boomkor en het groeiend aantal deelnemende 
vissers. Zo is de vloot van Vlissingen in 2018 herstart met het 
project en zijn in Stellendam meer vissers aangesloten.

Binnen het Fishing for Litter project wordt volop gemonitord. Er wordt gemeten 
hoeveel schepen er in welke haven meedoen en hoeveel gewicht afval er wordt 
opgehaald. Ook heeft KIMO afspraken gemaakt met de afvalinzamelaars om te 
monitoren op item niveau. 

3 Monitoring 

Figuur 1. Opgehaald Fishing for Litter afval noordelijke havens (2010-2019) in kilogram per jaar per haven. Havens van links naar rechts cumulatief aflopend 
naar de hoeveelheid afval. Opvallend is de piek van 177 ton afval in Harlingen van 2019, het MSC Zoë incident als mogelijke oorzaak.

Opgehaald Fishing for Litter afval Noordelijke havens (2010-2019)
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Figuur 2. Opgehaald Fishing for Litter afval zuidelijke havens (2010-2019) in kilogram per jaar per haven. Havens van links naar rechts cumulatief aflopend naar 
de hoeveelheid afval. Opvallend is de enorme toename in opgehaald afval in Vlissingen. Hier besloot de vloot unaniem voor een herstart in april 2018. Ook in 
Stellendam en IJmuiden is in dat jaar het deelnemersaantal gestegen.  

Ook voor 2020 wordt een record verwacht
Analyse van de hoeveelheid opgehaald Fishing for Litter-afval 
in de eerste 6 maanden van 2020 laat ook voor dit jaar een 
record zien. Wanneer de huidige lijn wordt voortgezet wordt in 

2020 een totaal verwacht van 517 ton afval. Dit is procentueel 
ongeveer 70% meer ten opzichte van het 10 jarig gemiddelde 
tussen 2009 en 2018. 

Tabel 1. Weergave van de hoeveelheid per jaar opgehaald Fishing for Litter-afval per haven in aantal ton; van het 10-jarig gemiddelde (2009-2018), de resultaten 
van 2019 en de prognose voor 2020. 

Opgehaald Fishing for Litter afval Zuidelijke havens (2010-2019)
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Afvalmonitoring naar items
Koelkasten, verfblikken, touwen, stukken hout, er zit van alles 
in de Big Bags. Om ook inzicht te krijgen in de omvang en de 
samenstelling van het afval van de bodem van de zee wordt er 
steekproefsgewijs gemonitord op items. In de regel wordt de 
inhoud van 15 Big Bags van één haven met de hand nauwkeurig 
geanalyseerd. 

De uitkomsten worden genoteerd op de Europese OSPAR 
formulieren waarop onderscheid gemaakt wordt in 5 
hoofdgroepen (plastic, metaal, hout, rubber en textiel) en 226 
afvalitems. In de loop van de jaren is op deze wijze een grote 
hoeveelheid informatie verzameld. 

Bij analyse van de gegevens van afgelopen 10 jaar (2008-2019) 
ontstaat dan het volgende figuur.

Figuur 3. Fishing for Litter-afval opgesplitst naar materiaal in procenten van het totaal over de periode 2008-2019. Voor de monitoring is gebruik gemaakt van 
de OSPAR-methodiek. Het betreft hier tellingen op basis van hoeveelheid items en niet naar gewicht. Meer dan de helft (60%) van de aangetroffen items zijn 
plastic. 

Afbeelding 1. Monitoring

Fishing for Litter opgesplitst naar materiaal
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Afvalmonitoring naar gewicht
Vanaf 2015 tot en met 2019 is het opgehaalde Fishing for Litter 
afval van de TH5 in de haven van Colijnsplaat ook gemonitord 
op basis van gewicht. 

Iedere aangelande Big Bag is door Martens Cleaning nauwkeurig 
gescheiden en gecategoriseerd. 
Hiervoor is hetzelfde OSPAR-format gebruikt, maar in plaats 
van de items te tellen zijn de afzonderlijke items gewogen. 

De TH5 bracht per jaar ongeveer 5 gevulde Big Bags aan met 
een totaal jaarlijks gewicht van gemiddeld 844 kg. 

Gegevens van 1 kotter zijn niet representatief voor de hele 
Fishing for Litter vloot, maar deze monitoring geeft wel een 
aanvullend beeld ten opzichte van monitoring op basis van 
hoeveelheid items zoals afgebeeld in figuur 3.  

Figuur 4. Afvalsamenstelling Fishing for Litter Colijnsplaat (in kilogram) uitgedrukt in percentages van het totaal opgehaalde Fishing for Litter afval in Colijnsplaat 
in de periode 2015 – 2019. 

Afbeelding 2. De opbrengst van een week vissen op de Noordzee. Naast 
platvis wordt er ook veel afval aangetroffen op de bodem. Dit komt in de 
netten, gaat niet meer terug over boord, maar netjes in Big Bags naar de 
haven waar het kosteloos kan worden afgegeven. 

Afvalsamenstelling Fishing for Litter Colijnsplaat
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Wij jutten afval (op Ameland) 
De Juttersvereniging Ameland organiseert al 27 jaar het KIMO 
project  “Wij jutten afval”, een jaarlijkse opruimactie waarbij 
ruim 20 kilometer strand schoongemaakt wordt. Tijdens de 
dag maken de leden van de Juttersvereniging, partners, gasten 
en leerlingen van de BWS (maatschappelijke stage) in ploegen 
verdeeld over Zuid West en de badstranden van Hollum, Ballum 
en Buren het strand systematisch schoon. 

Met behulp van trekkers en wagens wordt het vuil verzameld 
en naar een container op het strand bij Ballum gebracht. Ook de 
Strandexpress doet mee aan de actie zodat er ook verderop op 
het strand gejut kan worden. Op uitnodiging van de gemeente 
Ameland had het Dagelijks Bestuur van KIMO in de zomer van 
2019 de eer om het schone strand van Ameland te bezoeken. 

Figuur 5. Opgehaald strandafval Ameland (in kilogram). Ieder jaar organiseert de Juttersvereniging Ameland het KIMO project “Wij jutten afval”. Op één dag 
wordt dan een enorme hoeveelheid afval ingezameld. 

Afbeelding 3. 
Het Dagelijks bestuur van KIMO (2019) met vlnr: de heer S. Dinjens 
(wethouder te Velsen en voorzitter van KIMO ), mevrouw E. Bruins 
Slot (wethouder te Ameland),  de heer K. Visser (wethouder te Den 
Helder), mevrouw. T. Both (wethouder te Goeree-Overflakkee), de 
heer J.C. Knape (wethouder te Katwijk en 1ste vicevoorzitter van 
KIMO ), mevrouw J. van Dijk (secretariaat van KIMO ), de heer 
G. Post (wethouder te Urk) en J.J. Midavaine (adjunct-secretaris 
van KIMO  en projectleider Fishing for Litter). Ontbrekend op deze 
groepsfoto zijn: mevrouw E. de Ruijter (wethouder te Vlieland) en 
de heer M. Mannaart (secretaris van KIMO ).  

Opgehaald strandafval Ameland (2010-2019)
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In 2018 is een nieuw ontwerp gemaakt voor de Big Bags en 
zijn bestellingen geplaatst bij zowel Bek & Verburg als bij SUEZ. 
De levering van de Big Bags duurt lang (12-16 weken). Er zijn 
daarom  3700 Big Bags besteld. Daarnaast zijn er naar wens van 
de vissers op kleinere kotters ook 950 kleinere Big Bags besteld. 
Deze zijn als proef verspreid onder de havens. De ervaringen 
waren wisselend en er is daarom ook besloten het bij deze ene 
proef te houden. 

In juli 2019 is een nieuwe voorraad Big Bags besteld: 5 pallets 
met in totaal 1450 Big Bags. In maart 2020 werden 2100 Big 
Bags besteld voor Vlissingen, Stellendam, IJmuiden, Den Helder, 
Harlingen, Eemshaven en Urk en in juni 2020 is een bestelling 
uitgegaan van 1200 nieuwe Big Bags voor Lauwersoog, 
Harlingen en Den Oever. Per jaar worden er ongeveer 2600 Big 
Bags gebruikt. Vanaf 2018 zijn dat er zelfs 9400.  

Zonder Big Bags geen opgehaald afval. Voor goede inzameling van afval uit zee is 
aanvoer van nieuwe Big Bags cruciaal. Vanuit KIMO monitoren we de voorraad in de 
havens om op tijd te bestellen. Deelnemende vissers krijgen de Big Bags uitgereikt 
door havenmeesters en personeel van de visveilingen. 

4. Big Bags 

Afbeelding 4. Een verzameling Big Bags in de container van de haven van Harlingen. Vooral de vissers van deze haven haalden in 2019 een recordhoeveelheid 
afval op. 
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Een ramp voor de zeebodem en het wad 
Op 2 januari 2019 voltrok zich een containerramp voor de 
kust van de Waddeneilanden. Dit veroorzaakte blijvende 
milieuschade aan het gebied. De stranden lagen vol afval wat 
allemaal ingezameld is door vrijwilligers en zelfs het leger. 
Vissers zijn in het weekend van de ramp direct afval gaan 
vissen en hebben toen zeker 18.000 kg afval opgevist. Er 
hebben daarna verschillende bergingsacties plaatsgevonden 
waaronder ook Hot Spot Net Catching. 

Het meeste afval zinkt. Ook nu de berging formeel is afgerond, 
zal er nog afval worden gevonden. Evenmin kan worden 
uitgesloten dat een deel van de lading die bij de bergingsoperatie 
niet is gevonden, de komende jaren nog aanspoelt op de 
Nederlandse kust of opgevist wordt door vissers. Berekeningen 
door Rijkswaterstaat laten zien dat er nog ongeveer 800 ton 
afval niet teruggevonden is. 

De containerramp met de MSC Zoë heeft aanzienlijk effect gehad op het werk van 
de projectleiding van Fishing for Litter en KIMO als organisatie. Er wordt nog steeds 
intensief gewerkt aan oplossingen en lobby voor aanvullende oplossingen. 

5. Afhandeling MSC Zoë ramp 

Afbeelding 5. De kenmerkende, jasjes en BMW speelgoedauto’s als MSC Zoë vangst in Lauwersoog.
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Compensatie in de gemaakte kosten
Het Fishing for Litter project heeft, door diverse brieven 
aan Minister van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Tweede 
Kamerleden, de aandacht bij het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat. Er wordt meegedacht aan oplossingen voor een 
vergoeding van MSC voor de extra gemaakte kosten als gevolg 
van de containerramp. De gevolgen van het incident voor 
Fishing for Litter zijn besproken in debat en tijdens Algemeen 
Overleg Maritiem en het Wadden Overleg. Door de lobby 

van KIMO, inspanningen van Rijkswaterstaat en betrokken 
Tweede Kamerleden besloot de Minister in december 2019 
KIMO een voorschot te verlenen op de claim richting MSC en 
de extra afvalverwerkingskosten over 2019 van 52.051 euro 
te vergoeden. Dankzij een aangenomen motie van Kamerlid 
Kröger zijn voor 2020 vergelijkbare afspraken gemaakt. 
Hiervoor is KIMO erkentelijk. 

Afbeelding 6. In juli en augustus 2019 hebben de vissersschepen LO28 en de Friendship in opdracht van Rijkswaterstaat met versterkte netten actief naar Zoë-
afval gevist. Het zogenaamde Hot Spot Net Catching. Dit heeft in totaal 15.000 kilo aan MSC Zoë-afval opgeleverd.
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Met gemak op de goede plek 
Integrale afvalinzameling betekent om afvoer van afval voor 
de vissers zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het gaat dan om 
integrale inzameling van netten, vispluis, kombuisafval, Fishing 
for Litter-afval, oliehoudend afval en klein gevaarlijk afval 
(KGA). 

Een mooi voorbeeld hiervan is de website: 
www.visserijvooreenschonezee.nl. 

Deze toont het afvalspoorboekje per haven. Zo kunnen vissers 
en havens op een gemakkelijke manier terugzien waar je met 
welk soort afval terecht kunt. 

Groei van het Fishing for Litter is ook één van de doelstellingen en sterke basis van 
de Green Visserij voor een Schone Zee. Deze samenwerking van 22 partijen geeft 
invulling aan het verbeteren en waarborgen van een goede milieutoestand van onze 
Noordzee. Een andere doelstelling is het bevorderen van integrale afvalinzameling. 

6. De Green Deal 

Afbeelding 7. Tijdens de Dag van de Garnaal 2019 in Lauwersoog werden kinderen uitgenodigd te dansen in de containerdisco van de Green Deal Visserij voor 
een Schone Zee. Ook werd deze dag het afvalspoorboekje van de haven gepresenteerd. 

Visserij voor een Schone Zee 
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Samenwerken richting een schone Noordzee 
Ook worden met de Green Deal centrale overleggen 
georganiseerd waar kennis wordt uitgewisseld. Er zijn diverse 
activiteiten, zoals de “Vishack” op Urk en “Strategic Doing” in 
onder andere de havens van Harlingen, Den Helder, Lauwersoog 
en IJmuiden. Daarnaast heeft in september 2019 het symposium 
“Visserij voor een Schone Zee” plaatsgevonden in Rotterdam. 

Dit werd georganiseerd door KIMO en Bek & Verburg en was 
speciaal bedoeld voor de deelnemers aan de Green Deal en 
Fishing for Litter. Verschillende sprekers schetsten een goed 
beeld van de zaken die met afval in zee en de aanpak hiervan 
te maken hebben. Ook was er een markt met aansprekende 
voorbeelden van het hergebruiken van afval. 

Afbeelding 8.  In 2019 ondertekenden ook de gemeente Texel en CIV Texel de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. De haven van Oudeschild is een 
schoolvoorbeeld hoe integraal afvalbeheer georganiseerd kan worden. 
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Afbeelding 9. In september 2019 organiseerde KIMO en Bek & Verburg samen met de partners van de Green Deal Visserij voor een Schone Zee een symposium 
op locatie.
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Afbeelding 10. KIMO was regelmatig aanwezig bij de diverse workshops, presentaties en experts meetings in Brussel om input te leveren voor de herziende 
HOV-richtlijn en SUP-richtlijn. 

Fishing for Litter Europees ondersteund 
KIMO heeft in de context van de richtlijnen aan verschillende 
overleggen deelgenomen en ook presentaties mogen 
verzorgen. Zowel in Nederland als in Brussel. De Single Use 
Plastics richtlijn (SUP) richt zich op een breed scala aan plastic 
artikelen voor eenmalig gebruik maar ook op visnetten, dit 
omdat het in de top 10 van afvalitems op de stranden in OSPAR 
gebied zit. Er is daarom in de richtlijn een apart hoofdstuk 
geschreven over visnetten en lidstaten worden gevraagd een 
systeem op te zetten voor Extended Producer Responsibility 
(EPR). 
Daarnaast is er de herziende Havenontvangstrichtlijn (HOV). 

Deze vraagt de lidstaten in iedere vissershaven een voorziening 
te treffen zodat vissers opgevist afval kosteloos af kunnen 
geven. Een enorme stap richting het schoner maken van de 
Europeese zeeën. Er is in de richtlijn opgenomen dat Fishing 
for Litter projecten in de verschillende lidstaten alternatieve 
financiering mogen organiseren om het kosteloos afgeven van 
opgevist afval mogelijk te maken. In Nederland wordt al een 
aantal jaren gekeken naar structurele financiering vanuit de 
koopvaardijhavens. De havens: Groningen Seaports, Port of 
Amsterdam, Port of Rotterdam en North Sea Ports ondersteunen 
het project inmiddels met een jaarlijks sponsorbedrag. 

Er zijn twee nieuwe Europese richtlijnen goedgekeurd in de zomer van 2019: de SUP-
richtlijn en de herziende HOV-richtlijn. De inhoud van beide richtlijnen heeft effect 
op het werk van KIMO en op het project Fishing for Litter. We werken gezamenlijk 
toe naar minder afval in zee en een solide structurele financiering van het Fishing 
for Litter project. 

7. Fishing for Litter 

nu en in de toekomst
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Afbeelding 10. Internationaal wordt er ook hard aan de weg getimmerd om Fishing for Litter projecten op te zetten, uit te breiden en te professionaliseren. 
Tijdens een KIMO International Board meeting in 2019 werd het project ook herstart in de havens van de Shetlands. Vijfde van links mevrouw F. McLellan 
coördinator van Fishing for Litter UK naast voormalig voorzitter van  KIMO International de heer R. te Beest.   

Fishing for Litter HUB
Fishing for Litter is een groot succes, zowel in Nederland als 
daarbuiten. Sinds 2001 laten de Nederlandse vissers zien hoe 
het kan. In 2004 werd het project door KIMO UK opgestart 
in Schotland en Engeland en de laatste jaren lijken overal 
initiatieven te ontstaan. Het is natuurlijk erg handig als je 
als Nederlandse Visser een keer in Duitsland of bijvoorbeeld 
Denemarken bent ook daar je gevulde Big Bags kwijt kunt en 
lege terugkrijgt. 

Om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen is de website 
www.fishingforlitter.org gelanceerd en werken we samen 
met KIMO Internationaal aan een Fishing for Litter HUB. Een 
digitale plek waar de informatie van alle Europese Fishing for 
Litter projecten wordt verzameld. Want ook in Ierland loopt het 
project goed, in België wordt sinds 2019 opnieuw geïnvesteerd 
in Fishing for Litter door VVC-Equipment en de Redercentrale 
en ook in Spanje en Italië gebeurt van alles. 
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Stijgende kosten 
Meer deelnemers betekent meer afval en hogere kosten 
voor afvalverwerking. Er is meer aanvoer als gevolg van het 
incident met de MSC Zoë, met de boomkorvisserij wordt 
veel meer afval opgevist in vergelijking met pulsvisserij en de 
afvalverwerkingskosten zijn fors omhoog gegaan. Voor Fishing 
for Litter Nederland met een deelnemersaantal van 134 en 
gemiddeld 3 ton opgehaald afval per jaar per deelnemer is 
jaarlijks ca €250.000,- euro nodig. 

Tot nu toe was jaarlijks een bedrag van €150.000,- tot 
€160.000,- beschikbaar. Dit is dekkend voor afvalopslagen en 
verwerking maar niet voor de inzet van personeel. Tevens werd 
in 2019 niet 3 ton afval opgehaald per deelnemer, maar 4,2 
ton. Dat is goed voor een schone zee, maar de kosten voor 
afvalverwerking drukken daardoor aanzienlijk op de inzet 
van personeel waardoor groei van het project wordt beperkt. 
Kortom aanvullende financiering is noodzakelijk.

Door succesvolle werving van deelnemers is het aantal deelnemende schepen 
gestegen van 87 in 2017 naar 134 in 2020. Dit is positief voor het project, maar heeft 
ook geleid tot een toename van kosten. Er wordt daarom gezocht naar oplossingen 
vanuit de markt en ook de implementatie van de Europese Havenontvangstrichtlijn 
biedt kansen. 

8. Financieel 

Figuur 6. De uitgaven van KIMO aan het Fishing for Litter Project. Uitgaande van het 10-jarig gemiddelde (2010-2019) aan opgehaald afval per deelnemer 
wordt 53% van het jaarlijkse budget besteed aan afvalverwerking. Naast kantoorkosten (30%) en de aanschaf van Big Bags (5%) wordt er budget besteed aan: 
promotiemateriaal (<1%), transportkosten (6%), monitoring (5%) en het jaarverslag (<1%). 

Fishing for Litter financieel
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Mogelijk structurele financiering van 2021
De betrokken sectoren (visserij, havens maar ook 
afvalverwerkers) investeren aanzienlijke hoeveelheden tijd 
en geld in het project. Het ministerie van I&W/RWS draagt 
€90.000,- bij, de rest moet uit de markt komen. Hiervoor is een 
verandering noodzakelijk die in 2017 reeds is ingezet. Er zijn 
de afgelopen twee jaar diverse overleggen geweest met nauw 
betrokken partners en bestaande en potentiële financiers 
van het project. Partners hebben toegezegd aanvullende 
financiering te verstrekken. Een deel doet dit semi-structureel 
een ander deel ad hoc. 

Een solide financieringsstructuur die vaststaat voor langere 
tijd bestaat er echter nog niet. Door de nieuwe Europese 
Havenontvangstrichtlijn zal dit gaan veranderen. Omdat opslag 
en verwerking van passief opgevist afval (Fishing for Litter-
afval) financiering binnen EU-lidstaten geregeld moet gaan 
worden. Samen met de koopvaardijhavens en de Ministeries 
van I&W en LNV wordt nu onderzocht hoe dit voor de zomer 
van 2021 kan worden georganisereerd. Een solide, meerjarige 
financiering is essentieel voor een gedegen aanpak van afval op 
de Noordzee, dat in nauwe samenwerking met u. 
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 “Een schone zee levert  
   iedereen meer op” 

Fishing for Li�er wordt gesponsord door:  

“North Sea Port werkt  

aan een schone Zee.  

U ook?”  

  

  

Fishing for Li�er wordt gesponsord door:  



 “Een schone zee levert  
   iedereen meer op” 

Fishing for Li�er wordt gesponsord door:  

“North Sea Port werkt  

aan een schone Zee.  

U ook?”  

  

  

Fishing for Li�er wordt gesponsord door:  



24/7

Contact +31(0)20 - 486 76 40 (24/7)

 +31(0)10 - 428 77 44 (24/7)

email info@bek-verburg.nl
internet www.bek-verburg.nl

ColleCting & Handling   SHiPPing waSte
Carried out by speCialists

Specialist in: maritime waste collecting, removal of all types cargo residues,  damaged  cargo solutions, cleaning/sweeping barges

Bek & Verburg is gespecialiseerd in het 
inzamelen en verwerken van alle 
soorten scheepsafval in de Nederlandse 
zeehavens. En is onderscheidend en 
vooruitstrevend op haar vakgebied.

In de havens van Amsterdam, Rotterdam, 
IJmuiden, Scheveningen, Den Helder en 
Eemshaven beschikt Bek & Verburg over 
multi-functionele recyclingdepots die volle-
dig zijn goedgekeurd voor de behandeling 
van een breed scala aan afvalstromen. 
Bek & Verburg biedt een servicedesk voor 
alle vereiste administratieve procedures en 
coördinatie met de lokale haven-
autoriteiten, alsmede alle vereiste milieu-
diensten; alle volledig in overeenstem-
ming met de Nederlandse en internatio-
nale wetgeving. 



AFVALSPOORBOEKJES

VAN 13 HAVENS

DELFZIJL DEN OEVER

HARLINGEN

SCHEVENINGEN

LAUWERSOOG

STELLENDAM

DEN HELDER

EEMSHAVEN

BRESKENS

IJMUIDEN

OUDE SCHILD

COLIJNSPLAAT

VLISSINGEN
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VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL 

Hoe lang hee� u meegedaan met het Fishing for Li�er project?  

Vanaf het begin dat Breskens met Fishing for Li�er begon waren wij aangesloten. Big Bags waren in voor-
raad bij de visafslag en de havenmeester. Toen het minder werd met de schepen in Breskens hebben wij 
de vis naar IJmuiden gebracht en in IJmuiden laten veilen. Vanaf dat moment kwamen de Big Bags mee 
met de vrachtwagen van de firma Van Duyn uit IJmuiden. 

Wat is de reden dat u uw schip hee� verkocht? 

De  hoofdreden is dat de puls weg moest. Zonder puls was het voor ons niet echt haalbaar meer. De vis-
serij verplaatst zich nu erg naar het noorden. Dit is veel vaar�jd heen en terug. Ook worden de visgron-
den minder en weten wij niet of wij nog in Engelse wateren kunnen blijven vissen na de BREXIT.  

Een interview met Dhr. Fenijn over de visserij in Breskens 

   

Voor de haven van Breskens is door beperkte aanlanding en transi�e rich�ng een haven met appartementen besloten 
geen afvalspoorboekje meer samen te stellen. Voor vragen kunt u contact openmen met de gemeente Sluis.   

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

J. Vader (gemeente Sluis) 06-53193208 jvader@gemeentesluis.nl  

“Ik ben van mening dat er in de loop der jaren een stuk minder 
afval was in de zee. Wij hebben dan ook al�jd met plezier 

meegedaan aan het Fishing for Li�er project.” 

Wat vindt u van het Fishing for Li�er project?  

Het Fishing for Li�er project vind ik een heel mooi project en wij hebben daar al�jd ac�ef aan deelgeno-
men. Ook de bemanning stond geheel achter het Fishing for Li�er project. Alles wat de vissers meene-
men komt niet meer terug. En ik wil toch ook wel even meedelen dat dit merkbaar is als wij naar bepaal-
de visgronden gaan waar veel gevist wordt; het is daar veel schoner in vergelijking met nog onbekende 
visgronden waar wij veel meer afval in de ne�en hebben.  

Hoe ziet u de toekomst? 

In plaats van schipper te zijn of walschipper werk ik nu drie dagen in de week bij een visgroothandel in 
Breskens. Op de haven worden woningen gebouwd. Er zijn nog wat garnalen ko�ers over. Af en toe wat 
Euroko�ers en ook enkele Belgen. Er zijn plannen voor een nieuwe afslag en een visserijmuseum. Er zal in 
Nederland al�jd visserij blijven, maar de vloot zal verder inkrimpen. Er zijn vele discussies gaande, maar 
voor de vissers wordt het toch minder. Ik mis het leven op zee af en toe wel en val daarom in als er een 
bemanningslid tekort komt.  

BRESKENS 



1 deelnemend schip:   

BR 141  

De haven van Breskens is in een transitie. In 2019 werd de BR 14 verkocht, maar de haven is nog springlevend 
en plannen voor de bouw van een nieuw viscentrum en vismijn zijn in gevorderd stadium. Breskens belooft de 
komende jaren meer kotters aan te trekken en het centrum van de internationale garnalenhandel te worden 
voor Nederland, België en Frankrijk.  

De afgelopen jaren werd afvalbeheer gecoördineerd door de Firma Heijmans Infra. Netafval werd apart gehou-
den en naar Vlissingen gebracht voor recycling. In 2019 is de haven overgegaan van Rijkswaterstaat naar ge-
meente Sluis en vervolgens een projectontwikkelaar voor de ontwikkeling van Pharos Residence. Begin 2020 is 
er vanuit gemeente Sluis een nieuwe havenmeester aangesteld voor de handelskade van Breskens.  

In september 2019 is de BR 14 verkocht aan de heer van Duijn en omgenummerd naar de KW 14 “Jolissa”. We 
zijn de heer Fenijn dankbaar voor de trouwe deelname aan Fishing for Litter en verwelkomen graag de nieuwe 
schipper die zal gaan varen vanuit IJmuiden.  

Vissershaven wordt volledig vernieuwd 
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1 In 2019 verkocht en omgenummerd naar KW 14; 
het afgebeelde schip is niet de BR 14, maar mogelijk 
een toekomstig museumschip 

BRESKENS 
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Op de foto: Nico Eversdijk, stuurman op de TH 5, met een mand vol Fishing for Li�er afval  

   

Voor de haven van Colijnsplaat is door beperkte aanlanding en transi�e rich�ng een haven met appartementen besloten 
geen afvalspoorboekje meer samen te stellen. Voor visserijgerelateerde informa�e kunt u contact openmen met de UFA.   

Carlo van Stee (Martens)  0113-672210 carlo@martenscleaning.nl  

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

Erik de Jong (UFA) 06-22445722 dejong@unitedfishauc�ons.nl  

“Wij doen mee omdat afval 
niet in zee hoort; ook vaar je je 

ne�en stuk wanneer je het     
teruggooit en weer opnieuw 

opvist.” (Dhr. Bout, TH 5) 

De bemanning van de TH 5 hebben al vele jaren van alles opgevist: van lege olievaten,             
wasmachines, accu’s , ver�likken waardoor heel de vangstverwerking onder de verf zat, tot   
oliefilters, plas�c afval, schoeisel, poetsdoeken, frisdrankblikjes en lege wijnflessen. Elders in 
deze brochure lees je meer over de samenstelling van het opgehaalde afval.  

COLIJNSPLAAT 



In het verleden een druk bezochte vissershaven, is Colijnsplaat nu een jachthaven en landen er slechts enkele 
schepen hun vangsten. Dit zijn dan vooral garnalenkotters, waaronder de TH 5. Al ruim 30 jaar brengt de schip-
per, de heer Bout, opgevist afval mee naar de wal. Gevulde big bags worden achter de loods geplaatst en koste-
loos opgehaald en verwerkt door Martens Cleaning. Gevangen vis gaat op een vrachtwagen naar de afslag van 
Scheveningen en garnalen na het zeven direct op contract naar de handel.  

“Met de deelname aan Fishing for Litter willen we een goed signaal afgeven naar de maatschappij dat de visse-
rijsector moeite doet opgevist afval aan wal te brengen. We moeten op een verantwoorde manier met de natuur 
(schepping) omgaan, daarom doen we ook mee met het Fising for litter project.” (de heer Bout, TH 5) 

De gebouwen en loodsen van de visveiling zijn onteigend en er zullen in de toekomst appartementen worden 
gerealiseerd. Momenteel is slechts een klein deel nog in gebruik voor de opslag van kratten ten behoeve van de 
garnalenvangst. De grootste loods wordt verhuurd aan Kingfish, een nieuw bedrijf voor kweekvis. 

Verantwoorde omgang met de schepping 
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1 deelnemend schip:   

TH 5 

COLIJNSPLAAT 

In het verleden een druk bezochte vissershaven, is Colijnsplaat nu een jachthaven en landen er slechts enkele 
schepen hun vangsten. Dit zijn dan vooral garnalenko�ers, waaronder de TH 5. Al ruim 30 jaar brengt de schip-
per, de heer Bout, opgevist afval mee naar de wal. Gevulde big bags worden achter de loods geplaatst en koste-
loos opgehaald en verwerkt door Martens Cleaning. Gevangen vis gaat op een vrachtwagen naar de afslag van 
Scheveningen en garnalen na het zeven direct op contract naar de handel.  

“Met de deelname aan Fishing for Li�er willen we een goed signaal afgeven naar de maatschappij dat de visse-
rijsector moeite doet opgevist afval aan wal te brengen. We moeten op een verantwoorde manier met de natuur 
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De gebouwen en loodsen van de visveiling zijn onteigend en er zullen in de toekomst appartementen worden 
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garnalenvangst. De grootste loods wordt verhuurd aan Kingfish, een nieuw bedrijf voor kweekvis. 
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VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL 

   

De afvalvoorzieningen kunnen wijzigen. Bezoek visserijvooreenschonezee.nl voor het meest actuele overzicht. Klopt het 
overzicht niet meer of ondervindt u problemen? Meldt dit dan bij de contactpersoon en bij KIMO Nederland en België.  

  

Welkom in de haven van Delfzijl. De haven is in het beheer van Groningen Seaports In de haven zijn voorzieningen voor 
gescheiden afval. In het schema hieronder staat aangegeven hoe dit in Delfzijl is geregeld. 

Havendienst 
0596-640477 
 

Containers bij de oploop van de 
drijvende Steiger in de Handels-
haven en in de Farmsumerhaven 

  

  

  

  

 

 0596-640477 (24/7)  operations@groningen-seaports.com 

VERWERKER OPSLAG/OPHALEN VOORZIENING SOORT 

   LEVERING VAN BIG BAGS  

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

Gemeentelijke 
reinigings-
dienst 

Plaats de big bag op de kade 

CIV  
0596-748010 

Geen aparte opslag, neem  
contact op met CIV Eemshaven  
  

CIV 
0596-748010 

Geen aparte opslag, neem  
contact op met CIV Eemshaven 

Bilgeboot 
06-29510717 
ISD  
085-4867222 

Op aanvraag afgehaald.   
Bilgeboot: Gerrie Stuut of Reym: 
0598-659500 of Jongen b.v.: 078
-6356406  

Depot 
06-29510717 
ISD 
085-4867222 

SFAV lid: in SFAV zakken of, 
Jongen b.v. of Bek & Verburg 
0596-745027, of SUEZ: 0598-
696633 of Renewi: 050-3168888 

   

Groningen Seaports 

DELFZIJL 

Google Maps ©  



Groningen Seaports is snel, na het “uitrollen” van het Fishing For Litter project in Nederland, een van de belang-
rijke en trouwe sponsoren van het project geworden. In de loop van de jaren is deze organisatie zelfs nog ge-
groeid in deze rol. Naast financiële bijdragen worden ook mankracht en expertise geleverd aan het project.  

Zoals van een haven die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft mag worden verwacht, zijn de kades in Delfzijl 
schoon en de voorzieningen ruim voldoende. De meeste vissers maken gebruik van de faciliteiten van Eemsha-
ven, maar ook in Delfzijl kunnen vissers hun afval goed kwijt. Groningen Seaports denkt voortdurend na over 
het verbeteren van de inzamelstructuren, zodat door een laagdrempelig systeem, dat aansluit op de behoeftes 
van de vissers, geen afval meer in zee hoeft te verdwijnen.   

Net als verschillende andere visserijhavens heeft Groningen Seaports een Visserij Haven Afval Plan online be-
schikbaar. De Waddenzeehavens zijn hierin echt voorloper in Nederland. En dat voorlopen blijft niet alleen bij 
afval goed inzamelen. Groningen Seaports zet zich ook in om te werken aan de circulaire economie.   

Sponsor van het eerste uur  
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3 deelnemende schepen:   

UK 45*  UK 184*  UK 197* 

 

 

* Schip doet meerdere havens aan  

DELFZIJL 

Groningen Seaports is snel, na het “uitrollen” van het Fishing For Li�er project in Nederland, een van de belang-
rijke en trouwe sponsoren van het project geworden. In de loop van de jaren is deze organisa�e zelfs nog ge-
groeid in deze rol. Naast financiële bijdragen worden ook mankracht en exper�se geleverd aan het project.  

Zoals van een haven die duurzaamheid hoog in het vaandel hee� mag worden verwacht, zijn de kades in Delfzijl 
schoon en de voorzieningen ruim voldoende. De meeste vissers maken gebruik van de faciliteiten van Eemsha-
ven, maar ook in Delfzijl kunnen vissers hun afval goed kwijt. Groningen Seaports denkt voortdurend na over 
het verbeteren van de inzamelstructuren, zodat door een laagdrempelig systeem, dat aansluit op de behoe�es 
van de vissers, geen afval meer in zee hoe� te verdwijnen.   

Net als verschillende andere visserijhavens hee� Groningen Seaports een Visserij Haven Afval Plan online be-
schikbaar. De Waddenzeehavens zijn hierin echt voorloper in Nederland. En dat voorlopen blij� niet alleen bij 
afval goed inzamelen. Groningen Seaports zet zich ook in om te werken aan de circulaire economie.   
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Simon Slot (Port of Den Helder) 0223-613955  sslot@podh.eu  

De afvalvoorzieningen kunnen wijzigen. Bezoek visserijvooreenschonezee.nl voor het meest actuele overzicht. Klopt het 
overzicht niet meer of ondervindt u problemen? Meldt dit dan bij de contactpersoon en bij KIMO Nederland en België.  

Bek & Verburg  
0223-633118 
KIMO NL/B 
0251-263848 

In de daartoe bestemde  
container op de kade voor de 
visafslag t.h.v. steiger 41 

Welkom in de haven van Den Helder. De haven is in het beheer bij NV Port of Den Helder. In de haven zijn voorzieningen 
voor gescheiden afval. In het schema hieronder staat aangegeven hoe dit in Den Helder is geregeld.  

ISD  
085-4867222 

Kliko op de steiger voor de brug 
of kuub container op de kade 
achter de brug. Indien lossen op 
de visafslag: container visafslag  

CIV  
0223-670670 
ISD 
085-4867222 

Schone netten zijn gratis in te 
leveren bij de CIV in container 
van Bek en Verburg. Overig op 
aanvraag bij ISD  

Bek & Verburg  
0223-633118 
CIV  
0223-670670 

Pluis in pluiszakken is gratis in te 
leveren bij de CIV in container 
van Bek & Verburg.  

Bilgeboot 
06-29510724 
ISD  
085-4867222 

Op aanvraag via bilgeboot: Bram 
Sluis of vacuüm wagen  

Depot  
06-29510722 
ISD  
085-4867222 

SFAV lid: SFAV zakken in kuub 
container op de kade of contai-
ner visafslag. Geen SFAV lid: op 
aanvraag: ISD  

Fishing for Litter big bags zijn te verkrijgen bij de Visafslag Hollands Noorden en de havenmeester. 

Wim van Belzen (Visafslag) 0223-623534  wvanbelzen@visafslag.org  

VERWERKER OPSLAG/OPHALEN VOORZIENING SOORT 

   LEVERING VAN BIG BAGS  

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL DEN HELDER 



In 2000 startte de bemanning van 10 kotters, Rijkswaterstaat Directie Noordzee en afvalinzamelaar MAIN het 
Vuilvisproject in Den Helder. In 2004 maakte de pilot, inmiddels onder coördinatie van KIMO, de oversteek naar 
Groot Brittannië, waarmee ook de naam veranderende in het Fishing for Litter project.  

De havendienst van de Port of Den Helder werkt nauw samen met KIMO, de visserijsector en afvalinzamelaars 
om afvalmanagement nog beter te organiseren. Zo wordt vanaf 2019 sluikstort voorkomen door beter toezicht 
op de container door deze achter de hekwerken op de ISPS kade te plaatsen. Daarnaast is een magneetbord 
ontworpen zodat duidelijk is dat de Fishing for Litter container alleen bedoelt is voor opgevist afval.   

Voor het Nieuwediep zijn er nog betere afspraken gemaakt tussen de Port of Den Helder, de CIV en de afvalinza-
melaars Bek & Verburg en ISD. De havendienst van de Port of Den Helder coördineert en het toezicht wordt ge-
zamenlijk uitgevoerd. In de dienstauto wordt standaard een voorraad big bags meegenomen en na het lossen 
van Fishing for Litter  big bags wordt de afvalinzamelaar geïnformeerd zodat het afval direct wordt opgehaald.  

Vuilvissers van het eerste uur  
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18 deelnemende schepen:    

BRA 2 BRA 5 BRA 7 HD 3 

HD 4 HD 27 HD 29 HD 30 

TX 1 TX 3 TX 14 TX 19 

TX 29 TX 381 TX 43 TX 68 

TX 94 UK 33 
* Schip doet meerdere havens aan  
1 In 2020 verkocht naar Arnemuiden 

DEN HELDER 



Martien/Hans (havenmeesters) 0227-511303  havendenoever@hollandskroon.nl 

De afvalvoorzieningen kunnen wijzigen. Bezoek visserijvooreenschonezee.nl voor het meest actuele overzicht. Klopt het 
overzicht niet meer of ondervindt u problemen? Meldt dit dan bij de contactpersoon en bij KIMO Nederland en België.  

SUEZ  
020-4076161  
KIMO NL/B 
0251-263848 

In de daartoe bestemde licht-
groene container op de kade 

Welkom in de haven van Den Oever. De haven is in eigendom en beheer van gemeente Hollands Kroon. In de haven zijn 
voorzieningen voor gescheiden afval. In het schema hieronder staat aangegeven hoe dit in Den Oever is geregeld.  

GP-Groot 
088-4721180 

2500 liter containers op vier 
plaatsen op de haven 

CIV  
0227-512144 
Healthy Seas 
06-27888883  

Inleveren bij de nettenmakerij 
van de CIV. Opslag in container 
op de Oostkade  

CIV 
0227-512144 

Inleveren bij de nettenmakerij 
van de CIV. Opslag in container 
op de Oostkade  

CIV  
0227-512144 
ISD  
085-4867222 

Inleveren bij ponton van de CIV  

CIV  
0227-512144 
ISD  
085-4867222 

In SFAV zak inleveren bij de  
bunkerboot van de CIV  

Big bags voor deelname aan Fishing for Litter zijn te verkrijgen bij de havenmeesters. 

CIV Den Oever U.A.  0227-512144 info@civ.nl 

VERWERKER OPSLAG/OPHALEN VOORZIENING SOORT 

   LEVERING VAN BIG BAGS  

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL DEN OEVER 



Dat oude visnetten geen afval is, bewijst het initiatief ‘Healthy Seas, a Journey from Waste to Wear’. Het project 
is opgezet om met name visnetten uit de zeeën te verwijderen en te recyclen tot textielproducten. Healthy Seas 
is actief in heel Europa en naast de Noordzee, ook op de Adriatische Zee en de Middellandse Zee. 

Den Oever is een van de havens waarmee Healthy Seas al vanaf de start in 2013 samenwerkt. Via CIV Den Oever 
levert de hele vloot haar end-of-life netwerk in voor recycling. Ingezameld materiaal wordt verwerkt door Ny-
lonproducent Aquafil tot ECONYL®-garen, een hoogwaardige grondstof voor het maken van nieuwe producten.  

Afvalinzamelaar Bek & Verburg werkt samen met Healthy Seas om ervoor te zorgen dat ook ingezamelde vis-
netten in andere Nederlandse havens zoveel mogelijk worden gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Daarnaast 
werkt Heathy Seas samen met Stichting Ghost Diving en Duikteam Zeester, twee gespecialiseerde duikgroepen 
om scheepswrakken schoon te maken. Zo werken de vissers en CIV van Den Oever samen met duikers en afval-
inzamelaars mee aan de circulaire economie en het beschermen van onze planeet.  

Oude visnetten uit Den Oever worden sokken 
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20 deelnemende schepen:    

HD 32 N 350  WR 2   WR 3 

WR 18 WR 19  WR 20   WR 22 

WR 23 WR 27  WR 29   WR 57 

WR 67 WR 108* WR 111   WR 123 

WR 213 WR 226   WR 244  WR 274 

* Schip doet meerdere havens aan  

DEN OEVER 

Dat oude visne�en geen afval is, bewijst het ini�a�ef ‘Healthy Seas, a Journey from Waste to Wear’. Het project 
is opgezet om met name visne�en uit de zeeën te verwijderen en te recyclen tot tex�elproducten. Healthy Seas 
is ac�ef in heel Europa en naast de Noordzee, ook op de Adria�sche Zee en de Middellandse Zee. 

Den Oever is een van de havens waarmee Healthy Seas al vanaf de start in 2013 samenwerkt. Via CIV Den Oever 
levert de hele vloot haar end-of-life netwerk in voor recycling. Ingezameld materiaal wordt verwerkt door Ny-
lonproducent Aquafil tot ECONYL®-garen, een hoogwaardige grondstof voor het maken van nieuwe producten.  

Afvalinzamelaar Bek & Verburg werkt samen met Healthy Seas om ervoor te zorgen dat ook ingezamelde vis-
ne�en in andere Nederlandse havens zoveel mogelijk worden gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Daarnaast 
werkt Heathy Seas samen met S�ch�ng Ghost Diving en Duikteam Zeester, twee gespecialiseerde duikgroepen 
om scheepswrakken schoon te maken. Zo werken de vissers en CIV van Den Oever samen met duikers en afval-
inzamelaars mee aan de circulaire economie en het beschermen van onze planeet.  

Oude visne�en uit Den Oever worden sokken 
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20 deelnemende schepen:    

HD 32 N 350  WR 2   WR 3 

WR 18 WR 19  WR 20   WR 22 

WR 23 WR 27  WR 29   WR 57 

WR 67 WR 108* WR 111   WR 123 

WR 213 WR 226   WR 244  WR 274 

* Schip doet meerdere havens aan  

DEN OEVER 



Reinder Dijkema (Bek & Verburg) 0596-745027 info@bek-verburg.nl  

De afvalvoorzieningen kunnen wijzigen. Bezoek visserijvooreenschonezee.nl voor het meest actuele overzicht. Klopt het 
overzicht niet meer of ondervindt u problemen? Meldt dit dan bij de contactpersoon en bij KIMO Nederland en België.  

Bek & Verburg 
0596-745027 
KIMO NL/B 
0251-263848 

Plaats de big bag op de kade. 
Stuur een WhatsApp naar 06-
23664324. Dit bericht komt per  
e-mail binnen bij de planning.  

Welkom in de Eemshaven. De haven is in het beheer van Groningen Seaports. In de haven zijn voorzieningen voor ge-
scheiden afval. In het schema hieronder staat aangegeven hoe dit in de Eemshaven is geregeld. 

Bek & Verburg 
0596-745027 

Containers op de: Bulkkade, De 
Terminals Wagenborg, Sealane 
Coldstorage en Beatrixhaven 

CIV  
0596-748010 

Geen aparte opslag, neem  
contact op met de CIV.  
Gedumpte netten worden op 
kosten van de visser verwijderd.  

CIV 
0596-748010 

Geen aparte opslag, neem  
contact op met de CIV  

Bilgeboot 
06-29510717 
ISD  
085-4867222 

Op aanvraag afgehaald.  
Bilgeboot: Gerrie Stuut of Reym: 
0598-659500 of Jongen b.v.: 078-
6356406  

Depot 
06-29510717 
ISD 
085-4867222 

SFAV lid: in SFAV zakken of  
Jongen b.v. of Bek & Verburg of 
SUEZ: 0598-696633 of Renewi: 
050-3168888 

Big bags voor deelname aan Fishing for Litter zijn te verkrijgen bij Bek & Verburg. 

VERWERKER OPSLAG/OPHALEN VOORZIENING SOORT 

   LEVERING VAN BIG BAGS  

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL EEMSHAVEN 

 0596– 640477 (24/7)  operations@groningen-seaports.com Groningen Seaports 



De kades van Eemshaven zien er opgeruimd uit. Groningen Seaports heeft Bek & Verburg gevraagd om speciale 
containers te ontwerpen voor huisvuil, zodat er minder zwerfafval op de kades terecht komt. Er werden vijf con-
tainers van 1,5 kuub geplaatst. 

Op de containers staat de tekst “samen voor een schone Eemshaven” en in het Engels “Together for a clean 
Eemshaven”. Met deze teksten hopen de initiatiefnemers een groepsgevoel te creëren gebaseerd op de geza-
menlijke verantwoordelijkheid om de Eemshaven schoon te houden. 

Elke week worden de containers door Bek & Verburg Groningen, vanuit de eigen in 2019 opgeleverde vestiging 
in Eemshaven geleegd, en de inhoud gesorteerd en verwerkt. Door de handmatige uitsortering heeft 93% van 
het ingezamelde afval een nuttige toepassing. 

Een grote pluim, want dit is uitstekend voorbeeld waarom havens, vissers, gemeenten en andere partijen sa-
menwerken in de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. Samen voor een schone Eemshaven!  

Duurzaamheid en innovatie 
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6 deelnemende schepen:    

UK 45*  UK 87  UK 158* 

UK 284*  UQ 21  Z 525* 

* Schip doet meerdere havens aan  

EEMSHAVEN 

De kades van Eemshaven zien er opgeruimd uit. Groningen Seaports hee� Bek & Verburg gevraagd om speciale 
containers te ontwerpen voor huisvuil, zodat er minder zwerfafval op de kades terecht komt. Er werden vijf con-
tainers van 1,5 kuub geplaatst. 

Op de containers staat de tekst “samen voor een schone Eemshaven” en in het Engels “Together for a clean 
Eemshaven”. Met deze teksten hopen de ini�a�efnemers een groepsgevoel te creëren gebaseerd op de geza-
menlijke verantwoordelijkheid om de Eemshaven schoon te houden. 

Elke week worden de containers door Bek & Verburg Groningen, vanuit de eigen in 2019 opgeleverde ves�ging 
in Eemshaven geleegd, en de inhoud gesorteerd en verwerkt. Door de handma�ge uitsortering hee� 93% van 
het ingezamelde afval een nu�ge toepassing. 

Een grote pluim, want dit is uitstekend voorbeeld waarom havens, vissers, gemeenten en andere par�jen sa-
menwerken in de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. Samen voor een schone Eemshaven!  

Duurzaamheid en innova�e 
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6 deelnemende schepen:    

UK 45*  UK 87  UK 158* 

UK 284*  UQ 21  Z 525* 

* Schip doet meerdere havens aan  

EEMSHAVEN 



Willem Mulder (Visveiling Urk) 0517-413011 / 06-13808954 willemmulder1959@gmail.com  

De afvalvoorzieningen kunnen wijzigen. Bezoek visserijvooreenschonezee.nl voor het meest actuele overzicht. Klopt het 
overzicht niet meer of ondervindt u problemen? Meldt dit dan bij de contactpersoon en bij KIMO Nederland en België.  

Bek & Verburg 
0223-633118 
KIMO NL/B 
0251-263848 

Visveiling verzamelt big bags op 
visserijsteigers. Bij weekendplek 
aan Industriekade vervoer aan-
vragen 

Welkom in de haven van Harlingen. De haven is in eigendom van Port of Harlingen. In de haven zijn voorzieningen voor 
gescheiden afval. In het schema hieronder staat aangegeven hoe dit in Harlingen is geregeld. 

Visser ATR 
0517-418552 

Grijze rolcontainers: visserijstei-
gers, Visserskade t.h.v. HOV en 
Industriekade t.h.v. BDS en Daal-
impex (alle drie bij ISPS-hek) 

SUEZ  
020-4076161  
KIMO NL/B 
0251-263848 

Schoon netwerk in lichtgroene 
zeecontainer. Bij grote klussen 
zelf container bestellen bij Visser 
ATR (0517-418552) 

Bilgeboot 
06-29510715 
ISD  
085-4867222 

Op aanvraag per bilgeboot:  
Marco Boersma (VHF 11) 

ISD  
085-4867222 

Groene SFAV-zak o.v.v. visserij-
nummer in de stalen bak. Geen 
SFAV-lid: op aanvraag via ISD  

Big bags voor deelname aan Fishing for Litter en pluiszakken zijn te verkrijgen bij Visveiling Urk. 

      LEVERING VAN BIG BAGS  

A. Koornstra (Port of Harlingen)  0517-723332  haven@portofharlingen.nl  

VERWERKER OPSLAG/OPHALEN VOORZIENING SOORT 

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL 

Maak voor scheep gebonden bedrijfsafval een ophaalafspraak met de visveiling en laat het afval 
niet onbeheerd achter op kade/steiger. Bij grote klussen zelf een container bestellen bij Visser ATR. 

Visveiling Urk (locatie Harlingen) verzorgt het afvalmanagement. Voor vragen bel: 0517-413011  

HARLINGEN 



Harlingen is met 38 deelnemende schepen de grootste Fishing for Litter haven van Nederland. En dat hebben 
we geweten: in 2019 werd maar liefst 176 ton afval opgehaald. Mogelijk is dit te verklaren in enthousiastere 
deelname of de omschakeling van puls- naar boomkor. Maar, met een opbrengst die drie keer zo veel is, wordt 
ook gedacht aan afval afkomstig van de MSC Zoë.  

Begin januari 2019 verloor de MSC Zoë tijdens een storm 345 containers in de zuidelijke vaarroute boven de 
Waddeneilanden. In debat met Kamerleden noemde Minister van Nieuwenhuizen Fishing for Litter herhaaldelijk 
als oplossing voor het borgen van het langjarig opvissen van achtergebleven afval, echter waren er geen financi-
ële toezeggingen om dit te bekostigen.  

Met de gegevens van Harlingen is vanuit KIMO de lobby voortgezet voor meer financiële ruimte als gevolg van 
het MSC Zoë incident en de keuze van het kabinet om een geschatte 800 ton afval op de zeebodem te laten lig-
gen. En met succes. De extra kosten voor de Waddenzeehavens over 2019 en 2020 worden vergoed.  

176 ton afval in 1 jaar: dat loopt in de papieren 
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37 deelnemende schepen:   
 

E 104  FD 283 GY 127 H 225  
OD 1* PD 43 PD 105 PH 63 
PW 447 PZ 657 RN 1  SC 25  
SC 35  SC 45  SCH 63* ST 27  
UK 34 UK 45* UK 64 UK147  
UK148 UK149 UK150 UK151 
UK 152 UK 153 UK 158* UK 160 
UK161 UK 184* UK 195 UK 197* 
UK 205       UK 272  UK 284* Z 41*   
Z 525* * Schip doet meerdere havens aan  

HARLINGEN 



Eric van der Steen (Zeehaven) 06-52588455 ericvandersteen@zeehaven.nl 

De afvalvoorzieningen kunnen wijzigen. Bezoek visserijvooreenschonezee.nl voor het meest actuele overzicht. Klopt het 
overzicht niet meer of ondervindt u problemen? Meldt dit dan bij de contactpersoon en bij KIMO Nederland en België.  

Bek & Verburg 
020-4867640 
KIMO NL/B 
0251-263848 

Big bags worden opgehaald van 
de kade door de havendienst en 
opgeslagen bij het afvalstation 
aan de Westerduinweg 

Welkom in de haven van IJmuiden. De haven is in het beheer van Zeehaven IJmuiden. In de haven zijn voorzieningen voor 
gescheiden afval. In het schema hieronder staat aangegeven hoe dit in IJmuiden is geregeld. 

Havendienst 
0255-547025 
Bek & Verburg 
020-4867640 

Afgemeerd aan de Halkade in 
afsluitbare kombuisafval big 
bags, aan de Trawlerkade in de 
kliko’s.  

Bek & Verburg 
020-4867640 
 

Tot 1m3 los op de kade. Bij meer 
dan 1m3: container bestellen bij 
Bek & Verburg (afgifte alleen 
mogelijk op de Trawlerkade) 

Bilgeboot  
06-13604965 
ISD 
085-4867222 

Ook voor afgifte beperkte ver-
pakte hoeveelheid uit bijvoor-
beeld machinekamer 

Havendienst 
0255-547025 
ISD  
085-4867222 

In de SFAV zak. Noteer het  
visserijnummer op de zak en 
melden bij de havendienst  
(VHF 12) 

Fishing for Litter en kombuisafval big bags zijn te verkrijgen bij personeel van Zeehaven IJmuiden. 

VERWERKER OPSLAG/OPHALEN VOORZIENING SOORT 

Voor alle afvalstoffen: melden bij de havendienst: 0255-547025 en VHF 12 

   LEVERING VAN BIG BAGS  

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL 

Bij onjuiste afgifte van afval is Zeehaven IJmuiden genoodzaakt om de  
opruimkosten in rekening te brengen bij de vervuiler.  

Harm van Vliet (Bek & Verburg) 020-4867640 info@bek-verburg.nl 

IJMUIDEN 



In 2019 is de vloot van IJmuiden uitgebreid met twee onderzoeksschepen van Rijkswaterstaat: de Tridens en 
Luctor. De schepen worden ingezet voor meetwerkzaamheden, water-, bodem- en visserijonderzoek. Ook op 
deze schepen wappert nu de Fishing for Litter vlag. Het zichtbaar voeren van de vlag helpt de bemanning van 
andere vissersschepen te stimuleren om ook big bags aan boord te nemen om opgevist afval mee te nemen 
naar de wal. 

Er wordt in IJmuiden gestart met het verbeteren van de afvalvoorzieningen. Verschillende keren zijn medewer-
kers van Zeehaven IJmuiden, Bek & Verburg, KIMO Nederland en België, Rijkswaterstaat en VisNed bij elkaar 
gekomen om plannen te maken. Deze plannen hebben in ieder geval al drie resultaten opgeleverd: een speciale 
big bag voor huisvuil om zwerfafval op de kades te voorkomen, het ontwerpen van een afvalspoorboekje en het 
plaatsen van huisvuilrolcontainers aan de Trawlerkade. Het idee is deze goede ontwikkelingen door te zetten en 
ook in 2020 te werken aan verbeterde afvalvoorzieningen en communicatie.  

Verbeterde afvalvoorzieningen in IJmuiden 
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18 deelnemende schepen:   

GO 22 GO 26 GO 48* KW 5 

KW 34 KW 45 KW 88 KW 145 

LT 34 LT 36 LT 43 Luctor 

Tridens TX 36 UK 1 UK 22 

UK 95 UK 197*   

* Schip doet meerdere havens aan  

IJMUIDEN 



Sikke Westra (Visafslag) 06-53716121 s.westra@visafslaglauwersoog.com 

De afvalvoorzieningen kunnen wijzigen. Bezoek visserijvooreenschonezee.nl voor het meest actuele overzicht. Klopt het 
overzicht niet meer of ondervindt u problemen? Meldt dit dan bij de contactpersoon en bij KIMO Nederland en België.  

SUEZ 
0598-696633  
KIMO NL/B 
0251-263848 

In de big bags op de kade.  
Opslag in een container SFAV  
depot. Niet los op kades of  
steiger 

Welkom in de haven van Lauwersoog. In de haven zijn voorzieningen voor gescheiden afval. In het schema hieronder 
staat aangegeven hoe dit in Lauwersoog is geregeld. 

NNRD 
0512-334334 

Half ondergrondse containers 
staan rondom de haven. Vissers 
zijn zelf verantwoordelijk afval in 
de bakken te doen 

Havendienst  
0519-439023 

Netwerk wordt opgehaald in 
overleg met de havenmeester. 
Pluis behandelen als restafval of 
netafval. Opslag in SFAV depot.  

Samen houden we de haven schoon.  
Het is niet toegestaan om afval onbeheerd  

achter te laten op de steigers of kade.  

Wenau  
0513-657900 
CIV 
0519-349291 

Bilge in jerrycan/blikken met vis-
serijnummer zelf aanleveren bij 
SFAV depot. Bilge pompen via 
CIV: info@civ-lauwersoog.nl  

Van Vliet  
010-4414414 

KGA in SVAF-zak zelf aanleveren 
bij SVAF depot. Vergeet niet het 
visserijnummer op de zak te 
zetten!  

Big bags voor deelname aan Fishing for Litter zijn te verkrijgen bij visafslag Lauwersoog. 

Jaap Dijkstra (havenmeester) 0519-349023 info@havenlauwersoog.nl 

VERWERKER OPSLAG/OPHALEN VOORZIENING SOORT 

   LEVERING VAN BIG BAGS  

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL LAUWERSOOG 



Het incident met de MSC Zoë bezorgde de vissers van Lauwersoog een druk 2019. Direct na de ramp werd in 
nog geen dag tijd 18 ton afval opgevist. Ook deden de LO 28 en de Friendship in opdracht van Rijkswaterstaat 
mee aan de pilot Hot Spot Net Catching, waarin in juli en augustus met versterkte netten actief op afval werd 
gevist. Beide acties aanvullend op Fishing for Litter en geen onderdeel van de statistieken.  

Tijdens de Dag van de Garnaal in 2019 bemande KIMO Nederland en België een stand om voorlichting te geven 
over de Green Deal Visserij voor een Schone Zee, Fishing for Litter en de afhandeling van de containerramp. Er 
was zelfs een heuse containerdisco! Deze was geplaatst in de buurt van de kotter van Sander Meijer (NG 21) die 
voor de gelegenheid vier goed gevulde bigbags op de kade had geplaatst. De ‘oogst’ van 1 week!   

Mede door de gevolgen van het incident met de MSC Zoë ondertekenden Visserijvereniging Ons Belang en Vis-
serijvereniging Hulp in Nood de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. Om deel te nemen aan Fishing for 
Litter en bij te dragen aan oplossingen voor vervuiling van de Noordzee.  

Koning afvalvissen komt uit Lauwersoog 
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9 deelnemende schepen:   

LO 28  NG 21  Raaf 

SC 28  UK 268  WR 7  

WR 108* Z 41*  Z 181 
  

* Schip doet meerdere havens aan  

LAUWERSOOG 

Het incident met de MSC Zoë bezorgde de vissers van Lauwersoog een druk 2019. Direct na de ramp werd in 
nog geen dag �jd 18 ton afval opgevist. Ook deden de LO 28 en de Friendship in opdracht van Rijkswaterstaat 
mee aan de pilot Hot Spot Net Catching, waarin in juli en augustus met versterkte ne�en ac�ef op afval werd 
gevist. Beide ac�es aanvullend op Fishing for Li�er en geen onderdeel van de sta�s�eken.  

Tijdens de Dag van de Garnaal in 2019 bemande KIMO Nederland en België een stand om voorlich�ng te geven 
over de Green Deal Visserij voor een Schone Zee, Fishing for Li�er en de a�andeling van de containerramp. Er 
was zelfs een heuse containerdisco! Deze was geplaatst in de buurt van de ko�er van Sander Meijer (NG 21) die 
voor de gelegenheid vier goed gevulde bigbags op de kade had geplaatst. De ‘oogst’ van 1 week!   

Mede door de gevolgen van het incident met de MSC Zoë ondertekenden Visserijvereniging Ons Belang en Vis-
serijvereniging Hulp in Nood de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. Om deel te nemen aan Fishing for 
Li�er en bij te dragen aan oplossingen voor vervuiling van de Noordzee.  

Koning afvalvissen komt uit Lauwersoog 
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9 deelnemende schepen:   

LO 28  NG 21  Raaf 

SC 28  UK 268  WR 7  

WR 108* Z 41*  Z 181 
  

* Schip doet meerdere havens aan  

LAUWERSOOG 



VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL 

Niels Hars (CIV Texel) 0222-312771 inkoop@civtexel.nl 

De afvalvoorzieningen kunnen wijzigen. Bezoek visserijvooreenschonezee.nl voor het meest actuele overzicht. Klopt het 
overzicht niet meer of ondervindt u problemen? Meldt dit dan bij de contactpersoon en bij KIMO Nederland en België.  

Bek & Verburg 
0223-633118 
KIMO NL/B 
0251-263848 

In de haven van Den Helder in de 
daartoe bestemde container op 
de kade voor de visafslag t.h.v. 
steiger 41 

Welkom in de haven van Oudeschild. De haven is thuishaven van de Texelse vloot en in het beheer van gemeente Texel. 
In de haven zijn voorzieningen voor gescheiden afval. In het schema hieronder staat aangegeven hoe dit is geregeld.  

Havendienst 
0222-312710 
HVC 
0800-0700 

In containers die uitsluitend  
bedoelt zijn voor huisvuil van de 
scheepvaart en worden geleegd 
door gemeente Texel 

Bek & Verburg 
0223-633118 
 

Schoon netwerk los in open  
container op de haven  

Bek & Verburg 
0223-633118 

In de rode pluiszakken in open 
container op de haven 

CIV Texel 
0222-312771 
ISD 
085-4867222 

Afvaldepot CIV Texel in de stalen 
bakken. Melden in de winkel 

CIV Texel 
0222-312771 
ISD 
085-4867222 

KGA zakken met visserijnummer 
zelf bij het afvaldepot brengen 

Fishing for Litter big bags zijn te verkrijgen in Den Helder en kunnen opgevraagd worden bij CIV Texel 

Havendienst Texel  0222-312710 en VHF 12 havendienst@texel.nl  

VERWERKER OPSLAG/OPHALEN VOORZIENING SOORT 

   LEVERING VAN BIG BAGS  

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

OUDESCHILD 



LAUWERSOOG 
10 deelnemende schepen1: 

TX 1 TX 3 TX 14 TX 19 

TX 29 TX 36 TX 382 TX 433 

TX 68 TX 94 

Oudeschild is zowel vissershaven als passantenhaven als toeristische trekpleister. Verschillende functies zijn in 
de haven met elkaar verweven wat het extra belangrijk maakt dat de haven schoon is. In 2019 ondertekenden 
de CIV Texel en Gemeente Texel daarom de Green Deal Visserij voor een Schone Zee.  

Bijzonder is de intensieve samenwerking. Alle scheepvaart kan het huisvuil in één en dezelfde container kwijt. 
Het afvalstation bij de CIV maakt een zeer keurige indruk. Afvalvoorzieningen zijn voorzien van borden met tele-
foonnummers. Dit zorgt voor een overzichtelijk geheel en bevorderd goede inzameling van afvalstoffen. 

Uniek voor schepen in de haven van Texel is een systeem waarbij vissers- en andere schepen vanaf de ligplaats 
zwavelvrije dieselolie kunnen tanken en vuilwater, oude olie en oliehoudend water (bilge) af kunnen pompen. 
Daarnaast investeerde de CIV recentelijk in 1100 zonnepanelen voor duurzame energieopwekking. Tenslotte, 
werkt de CIV samen met IGES en FinCo Fuel Nederland in een pilotproject Plastics2Fuel om niet-recyclebaar 
plastic afval uit de Noordzee te verzamelen en te verwerken tot dieselbrandstof voor de Texelse vissersvloot. 

Texel ondertekend Green Deal  
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1 De Texelse vloot land in Den Helder  
2 In 2020 verkocht naar Arnemuiden 
3 Thuishaven wordt Den Helder  

OUDESCHILD 



Dirk Pronk  06-51829893 d-pronk@dirkdeduiker.nl 

De afvalvoorzieningen kunnen wijzigen. Bezoek visserijvooreenschonezee.nl voor het meest actuele overzicht. Klopt het 
overzicht niet meer of ondervindt u problemen? Meldt dit dan bij de contactpersoon en bij KIMO Nederland en België.  

Bek & Verburg 
010-4287744 
KIMO NL/B 
0251-263848 

Big bags worden op vrijdag van 
de kade naar de container  
gebracht  

Welkom in de haven van Scheveningen. De haven is in het beheer van gemeente Den Haag. In de haven zijn voorzienin-
gen voor gescheiden afval. In het schema hieronder staat aangegeven hoe dit in Scheveningen is geregeld.  

Bek & Verburg 
010-4287744 

Kombuisafval en overig bedrijfs-
afval in de blauwe rolcontainers. 
Gebruikelijk opgehaald op don-
derdag, vrijdag en maandag.  

Bek & Verburg  
010-4287744 
 

Los in de blauwe rolcontainers 

Bek & Verburg 
010-4287744 

Gescheiden aanleveren in rode 
zakken voor pluis in de blauwe  
rolcontainers 

ISD 
085-4867222 
Vacuümwagen 
022-3632177 

Kleine verpakte hoeveelheden 
opgehaald door Dhr. Pronk.  
Voor bilge: vacuümwagen op 
aanvraag.  

ISD 
085-4867222 

In SFAV zakken. Vergeet niet uw 
visserijnummer op de zak te 
zetten. Opgehaald van de kade 
door Dhr. Pronk  

Fishing for Litter big bags zijn te verkrijgen bij Dirk Pronk. Zakken voor pluis bij Jaczon.  

Dhr. Leemans (Havenbedrijf) 06-21583150 edwin.leemans@denhaag.nl 

VERWERKER OPSLAG/OPHALEN VOORZIENING SOORT 

   LEVERING VAN BIG BAGS  

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL SCHEVENINGEN 



In 2018 besloot ook Rederij Jaczon, dochteronderneming van Cornelis Vrolijk, mee te doen aan het Fishing for 
Litter Project. Met de deelname werden nog eens 13 schepen toegevoegd aan de vloot.  

Idee achter de deelname is dat de vis die gevangen wordt zich het beste ontwikkelt in een schone en gezonde 
omgeving. Ook de vissers van het internationale visserijbedrijf nemen daarom hun verantwoordelijkheid. Ze 
houden de Noordzee schoon en voorkomen zo ook dat de stranden vervuild raken met afval uit zee. 

Het afval wordt van de kade opgehaald door Dirk Pronk van Westkust Havenservice. De heer Pronk geeft vissers 
een bewijs van afgifte en rijdt de big bags en overig afval naar de Haven Ontvangst Voorziening. Het oude net-
werk wordt apart ingezameld. Cornelis Vrolijk werkt samen met Bek & Verburg en Healthy Seas zodat dit mate-
riaal omgezet kan worden in hernieuwbare nylon garen.  

Het afvalmanagement wordt verder beheerd door het Havenbedrijf Scheveningen van de gemeente Den Haag. 
KIMO is gemeente Den Haag dankbaar voor deze betrokkenheid bij Fishing for Litter.  

Rederij Jaczon doet mee aan Fishing for Litter 
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16 deelnemende schepen:   
CC 622598 CC 545762 GO 37* 

GO 38*  H 225  OD 1* 

OD 17  SCH 18*  SCH 33* 

SCH 45*   SCH 63*  SCH 65  

SCH 135  SL 9   TH 7   

Z 99 
* Schip doet meerdere havens aan  

SCHEVENINGEN 



Erik de Jong (UFA) 06-22445722 dejong@unitedfishauctions.com  

De afvalvoorzieningen kunnen wijzigen. Bezoek visserijvooreenschonezee.nl voor het meest actuele overzicht. Klopt het 
overzicht niet meer of ondervindt u problemen? Meldt dit dan bij de contactpersoon en bij KIMO Nederland en België.  

Bek & Verburg 
010-4287744 
KIMO NL/B 
0251-263848 

In de KIMO big bag en wordt op 
vrijdagen door de veiling van de 
kade gehaald 

Welkom in de haven van Stellendam. De haven is in het beheer van United Fish Auctions. In de haven zijn voorzieningen 
voor gescheiden afval. In het schema hieronder staat aangegeven hoe dit in Stellendam is geregeld.  

Renewi 
(voorheen ASZ) 
0111-463626 

Zelf naar de container brengen. 
Vuilcontainers staan vrijdag op 
de kade, andere dagen binnen 

Bek & Verburg 
010-4287744 
 

Los in de Fishing for Litter  
container. Netwerk wordt op 
vrijdagen door de visveiling van 
de kade gehaald 

Bek & Verburg 
010-4287744 

Rode plastic zakken voor pluis  
los in Fishing for Litter container. 
Door pluis te scheiden is  
recycling mogelijk  

Bilgeboot 
06-10949186 
ISD 
085-4867222 

Depot/bilgeboot: Jan Flikweert. 
En Geo b.v. 078-6772682 

ISD 
085-4867222 

Gele SFAV zakken met visserij-
nummer. Wordt op vrijdag van 
de kade gehaald 

Fishing for Litter big bags en pluiszakken liggen opgeslagen in de garnalen loods. Contact: visveiling.  

Hans Juch (Visserijver. Zuidwest) 0187-763001 j.j.juch@johnpdewit.nl  

VERWERKER OPSLAG/OPHALEN VOORZIENING SOORT 

   LEVERING VAN BIG BAGS  

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL STELLENDAM 



De vissers met als thuishaven Stellendam zijn al jaren trouw deelnemer aan het Fishing for Litter project. In 2017 
kreeg het deelnemersaantal een impuls door het weer beschikbaar stellen van big bags en verschillende bezoe-
ken van de nieuwe projectleider Fishing for Litter van KIMO Nederland en België aan de haven.  

Er wordt door de Stellendamse-vloot volop geëxperimenteerd, zoals het testen van alternatieven voor vispluis 
aan boord van de TH 6 en GO 48. Wanneer een succesvol alternatief gevonden wordt, zal dit tot minder vervui-
ling van de zee zorgen. Tot die tijd worden er ook in Stellendam speciale pluiszakken beschikbaar gesteld om 
pluis apart in te zamelen.  

Ambassadeur in het scheiden van pluis is de familie van Jaap Tanis. In de schuur wordt het pluis van het oude 
netwerk gesneden en in de rode pluiszakken gestopt. Dit is heel waardevol, want pluis is gemaakt van HDPE2 
een relatief eenvoudig te recyclen plastic. Wanneer het apart wordt ingezameld, wordt het door de afvalverwer-
ker apart gehouden en omgezet tot grondstof voor nieuwe producten.  

Vispluis gaat apart voor nieuwe producten 
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10 deelnemende schepen:  

GO 91  GO 20  GO 23   
GO 37*   GO 38*  GO 48* 
OD 6  SCH 18*  SCH 45* 
TH 10  

* Schip doet meerdere havens aan  
1 Uit de vaart en mogelijk verkocht 

STELLENDAM 



VERWERKER OPSLAG/OPHALEN VOORZIENING 

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

Erwin van Belzen (vismijn) 0118-468464 vismijnerwin@gemvis.nl 

De afvalvoorzieningen kunnen wijzigen. Bezoek visserijvooreenschonezee.nl voor het meest actuele overzicht. Klopt het 
overzicht niet meer of ondervindt u problemen? Meldt dit dan bij de contactpersoon en bij KIMO Nederland en België.  

SOORT 

Bek & Verburg 
010-4287744 
KIMO NL/B 
0251-263848 

In KIMO big bag. Opgehaald van 
de kade door vismijnpersoneel 
en Marinisse (06-11232230) 

Welkom in de haven van Vlissingen. Een gedeelte van de haven valt onder het beheer van de Zeeuwse Visveiling Vlissin-
gen B.V.. Er zijn hier voorzieningen voor gescheiden afval. In onderstaand schema staat aangegeven hoe dit is geregeld.  

Wielemaker 
0118-656565 

Kombuisafval big bag. Opgehaald 
van de kade door Marinisse en 
deels vismijnpersoneel 

Bek & Verburg 
010-4287744 
 

Opgehaald van de kade door  
Marinisse, van de Ven of  
vismijnpersoneel. Los in Fishing 
for Litter container 

Bek & Verburg 
010-4287744 

Gescheiden aanleveren in  
pluiszakken. Opgehaald van de 
kade door Marinisse of  
vismijnpersoneel 

Martens  
0113-672210 

Inname door Martens op vrijdag 
tussen 8:00-9:00 met  
vrachtwagen bij vismijngebouw 

Martens  
0113-672210 

SFAV zakken met visserij-
nummer. Inname door Martens 
op vrijdag tussen 8:00-9:00 met 
vrachtwagen bij vismijngebouw 

Fishing for Litter, kombuisafval big bags en pluiszakken zijn verkrijgbaar bij personeel van de vismijn.  

   LEVERING VAN BIG BAGS  

Adriaan Luijk (havenmeester) 06-20400441 aluijk@vlissingen.nl  

VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL VLISSINGEN 



Op zaterdag 17 maart 2018 organiseerde KIMO Nederland en België een bijeenkomst over Fishing for Litter in 
Vlissingen. Bijna alle kotters van Vlissingen waren vertegenwoordigd en besloten (weer) mee te doen. Onder-
staande cijfers laten zien hoe succesvol de Vlissingse vloot sindsdien is in het inleveren van opgevist afval. Hier 
werd in Visserijnieuws en door lokale media (de PZC en Omroep Zeeland) volop aandacht aan besteed.  

Daarnaast is het afvalmanagement in de haven aanzienlijk verbeterd: er zijn nu big bags voor Fishing for Litter 
en huisvuil en speciale zakken voor pluis. Medewerkers van de Zeeuwse Visveilingen en Marinisse dragen zorg 
dat de verschillende afvalstromen in de daartoe behorende zakken worden aangeleverd en in de juiste contai-
ners terecht komen.  

De bedrijven en instellingen rond de haven zijn zeer betrokken bij een schone visserij. Regelmatig organiseren 
Doe Mee Verlos de Zee, Hogeschool Zeeland, AMELS en gemeente Vlissingen schoonmaakacties. Ook is Vlissin-
gen de eerste Nederlandse visserijhaven met Seabins: prullenbakken waarin drijvend afval wordt verzameld.  

Vlissingse vloot maakt indrukwekkende herstart 
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22 deelnemende schepen:  
ARM 7 ARM 15* ARM 18 ARM 20*  

ARM 22* ARM 251 ARM 332* ARM 44 

ARM 46 SCH 18* SCH 45* TH 6  

YE 138 YE 139 YE 238 VLI 7  

VLI 25 VLI 27 Z 45*  Z 56   

Z 296* 

Z 431* 

* Schip doet meerdere havens aan  
1 In 2020 verkocht naar Zoutkamp 
2 Omgenummerd naar SCH 33 

VLISSINGEN 



Regels voor deelname

  Het afval dat tijdens het vissen in de netten   
 komt, wordt door de vissers niet terug-   
 geworpen in zee, maar in de big-bag gedaan.

  Deelname is voor de deelnemers 
 geheel kosteloos.

  Deelname geschiedt op vrijwillige basis zonder financiële compensatie.

  Big-bags kunnen aan boord worden gehouden totdat er sprake is van 
 een substantiële inhoud.

  De verstrekte big-bags alleen gebruiken voor het opgeviste zwerfafval.

  De big-bags niet gebruiken voor het aan boord gegenereerde huis- of bedrijfsafval.

  De big-bags nooit gebruiken voor opslag van oliehoudende producten, munitie of KGA.

  Aanlanding/afgifte van de big-bag(s) met afval vindt plaats in de haven.

  Deelnemers plaatsen de big-bag zelf of in overleg met de visafslag in de container 
 die op het terrein staat opgesteld.

  De opgestelde container uitsluitend gebruiken voor de big-bags.

  Bij afgifte zal de deelnemer worden voorzien van vervangende big-bag(s).

Regels organisatie

 De vissersschepen worden geselecteerd in overleg met de 
 visserijsector en havenautoriteiten.

 De vissersschepen krijgen wekelijks big-bag(s) aan boord.

 Bij aankomst in de haven wordt de big-bag(s) in overleg in de container geplaatst.

 Afval wordt van het terrein afgevoerd door de afvalinzamelaar.

 Het afval wordt door de afvalinzamelaar voorbereid voor verwerking en gemonitord.

 De visserijschepen doen belangeloos mee aan dit project.

 Eens per jaar worden de schepen geïnformeerd over de resultaten.

 Deelname heeft voor de visserijsector een positieve uitstraling.

 
 
 
 Het afval dat tijdens het vissen in de netten komt, wordt door de vissers niet teruggeworpen in 

zee, maar in de big-bag gedaan. 
 Deelname is voor de deelnemers geheel kosteloos. 
 Deelname geschiedt op vrijwillige basis zonder financiële compensatie. 
 Big-bags kunnen aan boord worden gehouden totdat er sprake is van een substantiële inhoud. 
 De verstrekte big-bags alleen gebruiken voor het opgeviste zwerfafval. 
 De big-bags niet gebruiken voor het aan boord gegenereerde huis- of bedrijfsafval. 
 De big-bags nooit gebruiken voor opslag van oliehoudende producten, munitie of KGA. 
 Aanlanding/afgifte van de big-bag(s) met afval vindt plaats in de haven. 
 Deelnemers plaatsen de big-bag zelf of in overleg met de visafslag in de container die op het ter-

rein staat opgesteld. 
 De opgestelde container uitsluitend gebruiken voor de big-bags. 
 Bij afgifte zal de deelnemer worden voorzien van vervangende big-bag(s). 

Regels voor deelname 

 

 
 De vissersschepen worden geselecteerd in overleg met de visserijsector en havenautoriteiten. 
 De vissersschepen krijgen wekelijks big-bag(s) aan boord. 
 Bij aankomst in de haven wordt de big-bag(s) in overleg in de container geplaatst. 
 Afval wordt van het terrein afgevoerd door de afvalinzamelaar. 
 Het afval wordt door de afvalinzamelaar naar voorbereid voor verwerking en gemonitord. 
 De visserijschepen doen belangeloos mee aan dit project.   
 Eens per jaar worden de schepen geïnformeerd over de resultaten. 
 Deelname heeft voor de visserijsector  
 een positieve uitstraling. 
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Visserijnummer:  
Naam van het schip: 
Thuishaven(s):  
 
Naam eigenaar: 
Adres/Postbus: 
Postcode-Plaats: 
 
 
Tel.nr.: 
Mob.nr.: 
E-mail: 
 
Opmerkingen: 
 

 
 
 
 
Indien anders dan eigenaar: 
Naam schipper:  
Adres/Postbus: 
Postcode-Plaats: 
 
 
Tel.nr.: 
Mob.nr.: 
E-mail: 
 
 

Regels organisatie 

Deelnameformulier 

 
 
 
 Het afval dat tijdens het vissen in de netten komt, wordt door de vissers niet teruggeworpen in 

zee, maar in de big-bag gedaan. 
 Deelname is voor de deelnemers geheel kosteloos. 
 Deelname geschiedt op vrijwillige basis zonder financiële compensatie. 
 Big-bags kunnen aan boord worden gehouden totdat er sprake is van een substantiële inhoud. 
 De verstrekte big-bags alleen gebruiken voor het opgeviste zwerfafval. 
 De big-bags niet gebruiken voor het aan boord gegenereerde huis- of bedrijfsafval. 
 De big-bags nooit gebruiken voor opslag van oliehoudende producten, munitie of KGA. 
 Aanlanding/afgifte van de big-bag(s) met afval vindt plaats in de haven. 
 Deelnemers plaatsen de big-bag zelf of in overleg met de visafslag in de container die op het ter-

rein staat opgesteld. 
 De opgestelde container uitsluitend gebruiken voor de big-bags. 
 Bij afgifte zal de deelnemer worden voorzien van vervangende big-bag(s). 

Regels voor deelname 

 

 
 De vissersschepen worden geselecteerd in overleg met de visserijsector en havenautoriteiten. 
 De vissersschepen krijgen wekelijks big-bag(s) aan boord. 
 Bij aankomst in de haven wordt de big-bag(s) in overleg in de container geplaatst. 
 Afval wordt van het terrein afgevoerd door de afvalinzamelaar. 
 Het afval wordt door de afvalinzamelaar naar voorbereid voor verwerking en gemonitord. 
 De visserijschepen doen belangeloos mee aan dit project.   
 Eens per jaar worden de schepen geïnformeerd over de resultaten. 
 Deelname heeft voor de visserijsector  
 een positieve uitstraling. 
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Visserijnummer:  
Naam van het schip: 
Thuishaven(s):  
 
Naam eigenaar: 
Adres/Postbus: 
Postcode-Plaats: 
 
 
Tel.nr.: 
Mob.nr.: 
E-mail: 
 
Opmerkingen: 
 

 
 
 
 
Indien anders dan eigenaar: 
Naam schipper:  
Adres/Postbus: 
Postcode-Plaats: 
 
 
Tel.nr.: 
Mob.nr.: 
E-mail: 
 
 

Regels organisatie 

Deelnameformulier 

 
 
 
 Het afval dat tijdens het vissen in de netten komt, wordt door de vissers niet teruggeworpen in 

zee, maar in de big-bag gedaan. 
 Deelname is voor de deelnemers geheel kosteloos. 
 Deelname geschiedt op vrijwillige basis zonder financiële compensatie. 
 Big-bags kunnen aan boord worden gehouden totdat er sprake is van een substantiële inhoud. 
 De verstrekte big-bags alleen gebruiken voor het opgeviste zwerfafval. 
 De big-bags niet gebruiken voor het aan boord gegenereerde huis- of bedrijfsafval. 
 De big-bags nooit gebruiken voor opslag van oliehoudende producten, munitie of KGA. 
 Aanlanding/afgifte van de big-bag(s) met afval vindt plaats in de haven. 
 Deelnemers plaatsen de big-bag zelf of in overleg met de visafslag in de container die op het ter-

rein staat opgesteld. 
 De opgestelde container uitsluitend gebruiken voor de big-bags. 
 Bij afgifte zal de deelnemer worden voorzien van vervangende big-bag(s). 

Regels voor deelname 

 

 
 De vissersschepen worden geselecteerd in overleg met de visserijsector en havenautoriteiten. 
 De vissersschepen krijgen wekelijks big-bag(s) aan boord. 
 Bij aankomst in de haven wordt de big-bag(s) in overleg in de container geplaatst. 
 Afval wordt van het terrein afgevoerd door de afvalinzamelaar. 
 Het afval wordt door de afvalinzamelaar naar voorbereid voor verwerking en gemonitord. 
 De visserijschepen doen belangeloos mee aan dit project.   
 Eens per jaar worden de schepen geïnformeerd over de resultaten. 
 Deelname heeft voor de visserijsector  
 een positieve uitstraling. 
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Visserijnummer:  
Naam van het schip: 
Thuishaven(s):  
 
Naam eigenaar: 
Adres/Postbus: 
Postcode-Plaats: 
 
 
Tel.nr.: 
Mob.nr.: 
E-mail: 
 
Opmerkingen: 
 

 
 
 
 
Indien anders dan eigenaar: 
Naam schipper:  
Adres/Postbus: 
Postcode-Plaats: 
 
 
Tel.nr.: 
Mob.nr.: 
E-mail: 
 
 

Regels organisatie 

Deelnameformulier 

 
 
 
 Het afval dat tijdens het vissen in de netten komt, wordt door de vissers niet teruggeworpen in 

zee, maar in de big-bag gedaan. 
 Deelname is voor de deelnemers geheel kosteloos. 
 Deelname geschiedt op vrijwillige basis zonder financiële compensatie. 
 Big-bags kunnen aan boord worden gehouden totdat er sprake is van een substantiële inhoud. 
 De verstrekte big-bags alleen gebruiken voor het opgeviste zwerfafval. 
 De big-bags niet gebruiken voor het aan boord gegenereerde huis- of bedrijfsafval. 
 De big-bags nooit gebruiken voor opslag van oliehoudende producten, munitie of KGA. 
 Aanlanding/afgifte van de big-bag(s) met afval vindt plaats in de haven. 
 Deelnemers plaatsen de big-bag zelf of in overleg met de visafslag in de container die op het ter-

rein staat opgesteld. 
 De opgestelde container uitsluitend gebruiken voor de big-bags. 
 Bij afgifte zal de deelnemer worden voorzien van vervangende big-bag(s). 

Regels voor deelname 

 

 
 De vissersschepen worden geselecteerd in overleg met de visserijsector en havenautoriteiten. 
 De vissersschepen krijgen wekelijks big-bag(s) aan boord. 
 Bij aankomst in de haven wordt de big-bag(s) in overleg in de container geplaatst. 
 Afval wordt van het terrein afgevoerd door de afvalinzamelaar. 
 Het afval wordt door de afvalinzamelaar naar voorbereid voor verwerking en gemonitord. 
 De visserijschepen doen belangeloos mee aan dit project.   
 Eens per jaar worden de schepen geïnformeerd over de resultaten. 
 Deelname heeft voor de visserijsector  
 een positieve uitstraling. 
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Visserijnummer:  
Naam van het schip: 
Thuishaven(s):  
 
Naam eigenaar: 
Adres/Postbus: 
Postcode-Plaats: 
 
 
Tel.nr.: 
Mob.nr.: 
E-mail: 
 
Opmerkingen: 
 

 
 
 
 
Indien anders dan eigenaar: 
Naam schipper:  
Adres/Postbus: 
Postcode-Plaats: 
 
 
Tel.nr.: 
Mob.nr.: 
E-mail: 
 
 

Regels organisatie 

Deelnameformulier 

 
 
 
 Het afval dat tijdens het vissen in de netten komt, wordt door de vissers niet teruggeworpen in 

zee, maar in de big-bag gedaan. 
 Deelname is voor de deelnemers geheel kosteloos. 
 Deelname geschiedt op vrijwillige basis zonder financiële compensatie. 
 Big-bags kunnen aan boord worden gehouden totdat er sprake is van een substantiële inhoud. 
 De verstrekte big-bags alleen gebruiken voor het opgeviste zwerfafval. 
 De big-bags niet gebruiken voor het aan boord gegenereerde huis- of bedrijfsafval. 
 De big-bags nooit gebruiken voor opslag van oliehoudende producten, munitie of KGA. 
 Aanlanding/afgifte van de big-bag(s) met afval vindt plaats in de haven. 
 Deelnemers plaatsen de big-bag zelf of in overleg met de visafslag in de container die op het ter-

rein staat opgesteld. 
 De opgestelde container uitsluitend gebruiken voor de big-bags. 
 Bij afgifte zal de deelnemer worden voorzien van vervangende big-bag(s). 

Regels voor deelname 

 

 
 De vissersschepen worden geselecteerd in overleg met de visserijsector en havenautoriteiten. 
 De vissersschepen krijgen wekelijks big-bag(s) aan boord. 
 Bij aankomst in de haven wordt de big-bag(s) in overleg in de container geplaatst. 
 Afval wordt van het terrein afgevoerd door de afvalinzamelaar. 
 Het afval wordt door de afvalinzamelaar naar voorbereid voor verwerking en gemonitord. 
 De visserijschepen doen belangeloos mee aan dit project.   
 Eens per jaar worden de schepen geïnformeerd over de resultaten. 
 Deelname heeft voor de visserijsector  
 een positieve uitstraling. 
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Visserijnummer:  
Naam van het schip: 
Thuishaven(s):  
 
Naam eigenaar: 
Adres/Postbus: 
Postcode-Plaats: 
 
 
Tel.nr.: 
Mob.nr.: 
E-mail: 
 
Opmerkingen: 
 

 
 
 
 
Indien anders dan eigenaar: 
Naam schipper:  
Adres/Postbus: 
Postcode-Plaats: 
 
 
Tel.nr.: 
Mob.nr.: 
E-mail: 
 
 

Regels organisatie 

Deelnameformulier 

 
 
 
 Het afval dat tijdens het vissen in de netten komt, wordt door de vissers niet teruggeworpen in 

zee, maar in de big-bag gedaan. 
 Deelname is voor de deelnemers geheel kosteloos. 
 Deelname geschiedt op vrijwillige basis zonder financiële compensatie. 
 Big-bags kunnen aan boord worden gehouden totdat er sprake is van een substantiële inhoud. 
 De verstrekte big-bags alleen gebruiken voor het opgeviste zwerfafval. 
 De big-bags niet gebruiken voor het aan boord gegenereerde huis- of bedrijfsafval. 
 De big-bags nooit gebruiken voor opslag van oliehoudende producten, munitie of KGA. 
 Aanlanding/afgifte van de big-bag(s) met afval vindt plaats in de haven. 
 Deelnemers plaatsen de big-bag zelf of in overleg met de visafslag in de container die op het ter-

rein staat opgesteld. 
 De opgestelde container uitsluitend gebruiken voor de big-bags. 
 Bij afgifte zal de deelnemer worden voorzien van vervangende big-bag(s). 

Regels voor deelname 

 

 
 De vissersschepen worden geselecteerd in overleg met de visserijsector en havenautoriteiten. 
 De vissersschepen krijgen wekelijks big-bag(s) aan boord. 
 Bij aankomst in de haven wordt de big-bag(s) in overleg in de container geplaatst. 
 Afval wordt van het terrein afgevoerd door de afvalinzamelaar. 
 Het afval wordt door de afvalinzamelaar naar voorbereid voor verwerking en gemonitord. 
 De visserijschepen doen belangeloos mee aan dit project.   
 Eens per jaar worden de schepen geïnformeerd over de resultaten. 
 Deelname heeft voor de visserijsector  
 een positieve uitstraling. 
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Visserijnummer:  
Naam van het schip: 
Thuishaven(s):  
 
Naam eigenaar: 
Adres/Postbus: 
Postcode-Plaats: 
 
 
Tel.nr.: 
Mob.nr.: 
E-mail: 
 
Opmerkingen: 
 

 
 
 
 
Indien anders dan eigenaar: 
Naam schipper:  
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 De big-bags nooit gebruiken voor opslag van oliehoudende producten, munitie of KGA. 
 Aanlanding/afgifte van de big-bag(s) met afval vindt plaats in de haven. 
 Deelnemers plaatsen de big-bag zelf of in overleg met de visafslag in de container die op het ter-

rein staat opgesteld. 
 De opgestelde container uitsluitend gebruiken voor de big-bags. 
 Bij afgifte zal de deelnemer worden voorzien van vervangende big-bag(s). 

Regels voor deelname 

 

 
 De vissersschepen worden geselecteerd in overleg met de visserijsector en havenautoriteiten. 
 De vissersschepen krijgen wekelijks big-bag(s) aan boord. 
 Bij aankomst in de haven wordt de big-bag(s) in overleg in de container geplaatst. 
 Afval wordt van het terrein afgevoerd door de afvalinzamelaar. 
 Het afval wordt door de afvalinzamelaar naar voorbereid voor verwerking en gemonitord. 
 De visserijschepen doen belangeloos mee aan dit project.   
 Eens per jaar worden de schepen geïnformeerd over de resultaten. 
 Deelname heeft voor de visserijsector  
 een positieve uitstraling. 
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Visserijnummer:  
Naam van het schip: 
Thuishaven(s):  
 
Naam eigenaar: 
Adres/Postbus: 
Postcode-Plaats: 
 
 
Tel.nr.: 
Mob.nr.: 
E-mail: 
 
Opmerkingen: 
 

 
 
 
 
Indien anders dan eigenaar: 
Naam schipper:  
Adres/Postbus: 
Postcode-Plaats: 
 
 
Tel.nr.: 
Mob.nr.: 
E-mail: 
 
 

Regels organisatie 

Deelnameformulier 
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 De vissersschepen krijgen wekelijks big-bag(s) aan boord. 
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 De visserijschepen doen belangeloos mee aan dit project.   
 Eens per jaar worden de schepen geïnformeerd over de resultaten. 
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Visserijnummer:  
Naam van het schip: 
Thuishaven(s):  
 
Naam eigenaar: 
Adres/Postbus: 
Postcode-Plaats: 
 
 
Tel.nr.: 
Mob.nr.: 
E-mail: 
 
Opmerkingen: 
 

 
 
 
 
Indien anders dan eigenaar: 
Naam schipper:  
Adres/Postbus: 
Postcode-Plaats: 
 
 
Tel.nr.: 
Mob.nr.: 
E-mail: 
 
 

Regels organisatie 

Deelnameformulier 



Regels organisatie

Deelnameformulier

Visserijnummer:

Naam van het schip:

Thuishaven(s):

Naam eigenaar:

Adres/Postbus:

Postcode-Plaats:

Tel.nr.:

Mob.nr.:

E-mail:

Opmerkingen:

Indien anders dan eigenaar:

Naam schipper:

Adres/Postbus:

Postcode-Plaats:

Tel.nr.:

Mob.nr.:

E-mail:



Deelnameformulier

vouwlijn

Het ingevulde formulier kunt u opsturen in 
een gefrankeerde envelop naar:

KIMO Nederland en België
Postbus 325
1940 AH  BEVERWIJK

#
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Aantekeningen

Deelnameformulier



KIMO Nederland en België

KIMO Nederland en België is een vereniging van lokale overheden die haar doelstellingen in overleg
met andere overheden en organisates wil bereiken. Haar leden zijn verkozen volksvertegenwoordigers en

zullen altijd via democratische en parlementaire wegen haar doelen willen bereiken.
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