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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)  -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 ©  



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 

van Bek en Verburg. Overig op 
 

Bek & Verburg  
0223-633118 
CIV  
0223-670670 

van Bek & Verburg.  

Bilgeboot 
06-29510724 
ISD  
085-4867222 

Op aanvraag via bilgeboot: Bram 
Sluis of vacuüm wagen  

Depot  
06-29510722 
ISD  
085-4867222 

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

 

 0223-623534   

VERWERKER OPSLAG/OPHALEN VOORZIENING SOORT 

   LEVERING VAN BIG BAGS  

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL 
DEN HELDER



 0227-511303   

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-  

 
0251-263848 

 

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-  
088-4721180  

 
0227-512144 

 
06-  

 

CIV 
0227-512144 

 

 
0227-512144 

 
085-4867222 

 

 
0227-512144 

 
085-4867222 

 
 

 

 0227-512144  

VERWERKER OPSLAG/OPHALEN VOORZIENING SOORT 

   LEVERING VAN BIG BAGS  

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL 
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.  

 

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-
050-3168888 

 

VERWERKER OPSLAG/OPHALEN VOORZIENING SOORT 

   LEVERING VAN BIG BAGS  

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL 
EEMSHAVEN

 –  -seaports.com Groningen Seaports 



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  

 

      LEVERING VAN BIG BAGS  

A. Koornstra (Port of Harlingen)  0517-723332   

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. 

-  

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 

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 

mogelijk op de Trawlerkade) 

Bilgeboot  
06-13604965 
ISD 
085-4867222 

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) 

 

VERWERKER OPSLAG/OPHALEN VOORZIENING SOORT 

Voor alle -  

   LEVERING VAN BIG BAGS  

 EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL 

 
opruimkosten in rekening te brengen bij de vervuiler.  

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

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 

 

 

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

VERWERKER OPSLAG/OPHALEN VOORZIENING SOORT 

   LEVERING VAN BIG BAGS  

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL 
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 

 

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

VERWERKER OPSLAG/OPHALEN VOORZIENING SOORT 

   LEVERING VAN BIG BAGS  

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

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 

door Dhr. Pronk  

 

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



Erik de Jong (UFA) 06-22445722  

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 

 

voor gescheiden afval. In het schema hieronder staat aangegeven hoe dit in Stellendam is geregeld. 

 
0111-463626  

Bek & Verburg 
010-4287744 
 

 

 

Bek & Verburg 
010-4287744 

 

 
 

 
06-10949186 

 
085-4867222 

-6772682 

 
085-4867222 

 

 

 0187-763001  

VERWERKER OPSLAG/OPHALEN VOORZIENING SOORT 

   LEVERING VAN BIG BAGS  

TELEFOON EMAIL CONTACT (ORGANISATIE) 

VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL 
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 

 

Bek & Verburg 
010-4287744 

 
pluiszakken. Opgehaald van de 
kade door Marinisse of  
vismijnpersoneel 

 
0113-672210 -  

 

 
0113-672210 

-

-
 

 

   LEVERING VAN BIG BAGS  

 06-20400441 aluijk@vlissingen.nl  

VISSERIJVOOREENSCHONEZEE.NL 
VLISSINGEN



Regels voor deelname

 
 komt, wordt door de vissers niet terug-   

  Deelname is voor de deelnemers 
 geheel kosteloos.

  De verstrekte big-bags alleen

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

  De big-bags nooit

 visserijsector en havenautoriteiten.

 Afval wordt van het terrein afgevoerd door de afvalinzamelaar.

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



Deelnameformulier

Visserijnummer:

Thuishaven(s):

Naam eigenaar:

Postcode-Plaats:

Tel.nr.:

Mob.nr.:

E-mail:

Indien anders dan eigenaar:

Postcode-Plaats:

Tel.nr.:

Mob.nr.:

E-mail:



Deelnameformulier

vouwlijn

KIMO Nederland en België
Postbus 325
1940 AH  BEVERWIJK



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
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