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Geachte heer/mevrouw,
Het Fishing for Litter project is in het voorjaar van 2007 in Vlissingen officieel van start gegaan.
In de afgelopen 10 jaar hebben vanuit de haven in Vlissingen dan ook veel vissersschepen zich
ingezet voor het Fishing for Litter project maar jammer genoeg is dit in de afgelopen paar jaar
enigszins in het slop geraakt en wij moeten er met ons allen weer de schouders onderzetten om
het Fishing for Litter project nieuw leven in te blazen.
Daarom nodigt KIMO u dan ook van harte uit om mee te doen of terug mee te gaan doen aan dit
waardevolle project. Het Fishing for Litter project heeft ten doel de bestaande verontreiniging
van de zee terug te dringen en zoveel als mogelijk nieuwe vervuilingen te voorkomen. Als
zeevisser kunt u hieraan veel bijdragen. Het schoonmaken en schoonhouden van de zee is een
eerste vereiste om verse en gezonde vis aan wal te brengen. Het kost u niets en de opbrengst
voor huidige en latere generaties mensen en zeedieren is van onschatbare waarde!
In het Fishing for Litter project krijgen deelnemende schepen Big Bags aan boord waarin zij het afval
deponeren dat zij tijdens het vissen in hun netten krijgen. In de haven wordt de Big Bag op de kade
geplaatst vanwaar het opgehaald wordt door de lokale vismijn of havendienst en opgeslagen in een
container van een afvalinzamelaar.
Op dit ogenblik doen alle Nederlandse vissershavens mee aan het Fishing for Litter project. U kunt uw Big
Bag dan ook in alle havens kwijt. Ook als u niet op uw thuishaven vaart. Het Fishing for Litter afval wordt
ook gemonitord en gewogen door de afvalverwerker om zo een beeld te krijgen wat er uit de zee gehaald
wordt en wat het gewicht bedraagt. Dit wordt gedaan om te zien of u met z’n allen kunt meehelpen het afval
in de zee te verminderen.

Hoe minder afval in zee hoe beter de kwaliteit van de vis. Steeds meer consumenten zijn zich bewust van
het plastic probleem in zeeën en oceanen. Door uw inzet en deelname aan het Fishing for Litter project
kunnen we laten zien dat de visserij helpt met het schoonhouden van de Noordzee en de vis die erin leeft
gezond is.
KIMO Nederland en België zet zich al vele jaren in voor een schone Noordzee. En wij zijn trots te kunnen
melden dat in 2017 tegen eind december 91 schepen hebben meegedaan aan het Fishing for Litter project.
Om samen met u het Fishing for Litter project in Vlissingen weer nieuw leven in te blazen hebben al
verschillende gesprekken plaatsgevonden. De voorzieningen om te starten zijn er. U kunt dus direct
beginnen, maar hoe gaat alles in zijn werk? Om meer uitleg te geven over het project willen we graag een
bijeenkomst organiseren.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdagochtend, 17 maart 2018
Inloop: 9.30 uur met koffie/thee
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Kantine van de Zeeuwse Visveiling
Eerste Binnenhavenweg 11
4382 NT Vlissingen
We willen u vragen of u zich voor deze bijeenkomst kunt aanmelden. Graag willen we een goed overzicht
krijgen van de gegevens van de (toekomstige) deelnemers, zodat we u bijvoorbeeld ook via e-mail op de
hoogte kunnen houden. Bijgesloten vind u een deelnameformulier dat u kunt invullen en retourneren. Ook
kunt u zich online aanmelden op de website www.kimonederlandenbelgie.nl/contact
Wij hopen dat wij in de toekomst op uw steun kunnen rekenen en er met z’n allen voor zorgen dat wij
minder afval uit zee halen en het liefst geen afval.
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