
Het Havenbedrijf en de havengemeenschap hechten veel belang aan een propere en duurzame ha
ven. In ons dagelijks ondernemen willen we de mens, het milieu en de economie zoveel mogelijk met 
elkaar verzoenen. Samen met u werken we iedere dag aan een propere, veilige en efficiënte haven.

    
Als Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen zijn wij verantwoordelijk voor de inzameling van scheeps

afval voor de binnenvaart. Het Havenbedrijf Antwerpen voorziet daarvoor twee mogelijkheden van 
afgifte: de bilgeboot op Rechteroever en de afvalparken op Linker en Rechteroever. 

De ophaaltermijnen van bilgewater zijn gewijzigd. Vanaf nu kunt u de bilgeboot oproepen van 9u00 
tot 17u00.  Daarnaast opent het Havenbedrijf Antwerpen in het najaar van 2012 een nieuw afval
park op kaai 601: het Lillopark. Dit nieuwe afvalpark zal u alle mogelijkheden bieden om uw afval te 
sorteren en veilig af te leveren.

Samen voor een propere 
en veilige haven
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BiLGeBOOt eNkeL Op ReCHteROeveR

Oproep bilgeboot 
(Martens Cleaning in opdracht van Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen)
T. +32 3 229 73 33
VHF ch. 82

Ophaaltermijnen:
• maandag - vrijdag van 9u00 tot 17u00
 ► aanvraag voor 10u00 = ophaling zelfde dag 
 ► aanvraag na 10u00 = ophaling volgende werkdag voor 14u00 

Bilgeboot algemeen: 
• gratis afgifte mogelijk vanaf 1000 tot 6000 liter bilgewater

Bilgeboot in kattendijk-, Hout-, Asia- & kempisch dok: 
• gratis afgifte mogelijk vanaf 2000 tot 6000 liter bilgewater
• ophaling binnen 14 dagen na aanvraag

AFvALpARkeN

Locaties:
➊  K75 – Noordkasteelpark (Rechteroever)
➋  K1103 – Kallopark (Linkeroever)
➌  K601  Lillopark open najaar 2012 (Rechteroever)

Openingsuren:
• huisvuil en niet gevaarlijk afval: 24/7
• olie- en vethoudend afval:  

maandag tot vrijdag van 7u30 tot 15u30,  
niet op feestdagen

• divers gevaarlijk afval:  
maandag tot vrijdag van 7u30 tot 15u30,  
niet op feestdagen 

Meer info:
• www.havenvanantwerpen.be/afvalbeleid 
• T.+32 3 205 24 03
• milieu@haven.antwerpen.be
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