
Schoon schip maken 
in een afvalpark?
Deze regels helpen je daarbij.

Afvalpark voor binnenvaart
In het Antwerpse havengebied zijn verschillende afvalparken waar 
binnenschippers hun scheepsbedrijfsafval kunnen afgeven.

Het afvalpark is uitsluitend voor  
binnenschippers.

Het olie-afgifteboekje en de ECO-kaart heb je 
nodig als identificatie voor het recht op afgifte.

Er kan slechts één schip tegelijk in het afvalpark. 
Wacht jouw beurt af. 

Meld je bij de parkwachter met je 
ECO-kaart. Kopieën of foto’s zijn niet 
toegelaten.

Wacht op toestemming van de afvalparkwachter 
om je afval in de containers te deponeren. 

Deponeer het afval zelf in de correcte 
afvalcontainers. Volg daarbij de instructies van 
de parkwachter nauwlettend op.

Dien de afvalstoffen gesorteerd aan. Indien je 
niet correct sorteert, kan de afvalparkwachter 
je vragen om het afval eerst nog aan boord te 
sorteren.

Sorteren en verkleinen van afval doe je aan boord van het 
schip en niet in het afvalpark of op de kade.

Verpak gevaarlijk afval volgens de geldende 
overheidsvoorschriften: lekdicht en voorzien van een 
afsluitdop.

Afvalstoffen mag je niet mengen.

De afvalparkwachter vult het afgiftebewijs in, 
ondertekent het en geeft het mee. Ook jij ondertekent dit 
bewijs.

Je kan je afvalstoffen enkel tijdens de openingsuren van 
de afvalparken (7.30u-15.15u op weekdagen) afgeven. Het 
deponeren van afvalstoffen buiten de openingsuren is 
sluikstorten en wordt beboet.

De afvalparkwachter heeft het recht om afvalstoffen die 
je niet correct aanbiedt te weigeren.

Bij escalaties of situaties die de veiligheid 
en werking van het afvalpark in het gedrang 
brengen kan de parkwachter bijstand van de 
havenautoriteiten inroepen (Port Authority 
Officer of de Scheepvaartpolitie).

De afvalparken staan onder 
cameratoezicht.

Volg de richtlijnen en 
sorteringsborden in de 
afvalparken.

KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
Aanmelden met geel boekje en ECO-kaart.

Contact
Porth Authority Supervisors/Officers: 
+32 3 229 67 33 · pas@portofantwerpbruges.com
Scheepvaartpolitie (SPN):
+32 478 50 09 05
Afvalparken Antwerps havengebied: 
K75 · +32 3 229 77 27
K601 · +32 3 229 77 28 
K1552 · +32 3 229 73 27

Nuttige links
Afvalparken binnenvaart 
en ophaling bilgewater
Port of Antwerp-Bruges

Openingsuren
Maandag tot vrijdag van 7.30u tot 15.15u

Verven en solventen
ook potten met verfresten, doeken met 
verfresten, plakband, schuurpapier

Lege verpakkingen van gevaarlijke 
stoffen, zepen en oliën en spuitbussen

Met olie besmeurde materialen
zoals poetsdoeken, karton of busjes olie. 
Oliedarmen kort je in tot maximum 1 meter.

Filters
alle soorten filters

Volgende afvalstromen behoren tot KGA en sorteer je apart:

De sorteerregels van alle afvalstromen vind je op 
www.veolia.be/nl/over-ons/partner-van-bedrijven/
sorteerregels.

Tariefverordening
Port of Antwerp-Bruges

Binnenvaartservices 
Vlaamse overheid

Scheepsafvalstoffenverdrag
CDNI

Scheepsafval van de binnenvaart in Vlaanderen
OVAM

https://www.portofantwerp.com/nl/news/wijzigingen-tariefverordeningen-voor-2021

