
Maatregelen COVID-19 Duitsland en Denemarken
(Garnalen)visserij

HAVEN VAN BÜSUM (DU)
De bemanning mag maximaal 72 uur aanwezig zijn in de haven. Na 72 uur dient het visvaartuig 
de haven weer te verlaten of dient de bemanning onderweg te zijn naar Nederland;

Een visvaartuig dient zich vooraf aan te melden bij de havenmeester, waarna een ligplaats wordt 
toegewezen. Aanmelding wordt dringend geadviseerd, omdat het momenteel druk is in de 
haven. Een aanmelding kunt u doen via Hafenmeisterei Büsum, Jan Lembser (Tel: +49 48 34 36 07)

Reisadvies Duitsland: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/duitsland/reizen/reisadvies 

HAVEN VAN CUXHAVEN (DU)
De bemanning mag maximaal 72 uur aanwezig zijn in de haven. Na 72 uur dient het visvaartuig 
de haven weer te verlaten of dient de bemanning onderweg te zijn naar Nederland;

Een visvaartuig dient zich vooraf aan te melden bij de haven via het marifoonkanaal VHF 69 of 
hafenmeisterei-cux@nports.de. Contactgegevens Havenmeester: Port Authority Cuxhaven – 
Christoph Lehmann (Tel: +49 47 21 50 01 51).

Reisadvies Duitsland: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/duitsland/reizen/reisadvies

HAVEN VAN HOOKSIEL (DU)
In de haven van Hooksiel geldt geen maximale aanwezigheidsduur.

Een visvaartuig dient zich vooraf aan te melden bij Port Office WHV via: Tel. +49 17 17 24 10 88 
of hafenaufsicht-whv@nports.de;

Mocht een schip onbeheerd in de haven worden achtergelaten, dan dient er een 
telefoonnummer te worden geregistreerd bij Port Office WHV die 24 uur per dag te bereiken is.

Verder geldt er in de haven van Hooksiel dat het schip niet mag worden verlaten voor 
recreatiedoeleinden als de bemanning langer dan 48 uur in Nederland is geweest. Het is voor de 
bemanning wel mogelijk om per auto/busje te reizen van de haven direct naar Nederland en 
omgekeerd.

HAVEN VAN HAVNEBY (DK)
Er gelden geen specifieke maatregelen in de haven zelf, maar houd rekening met de algemene 
maatregelen rondom COVID-19 die in Denemarken gelden;

Een visvaartuig dient zich vooraf aan te melden bij de haven via: tel. +45 74 75 52 45 of 
info@portromo.dk;

Personen die via de weg Denemarken in en uit reizen voor werkgerelateerde activiteiten, dienen 
dit te kunnen bewijzen als de Deense politie hierom vraagt. Een bewijs in de vorm van een 
monsterboekje en bemanningslijst zal naar verwachting voldoen;

De Deense autoriteiten/politie adviseren om SafeSeaNet (SSN) te gebruiken om de 
bemanningslijst door te geven. Via SSN kan de politie informatie over aankomst en bemanning 
verkrijgen. Wanneer u meer informatie wilt ontvangen over SSN dan kunt u contact opnemen 
met het secretariaat van de Nederlandse Vissersbond.
 
Reisadvies Denemarken: 
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/denemarken/reizen/reisadvies 

VERKLARING REIZEN VOOR VISSERS

Wordt er bij de landsgrens gevraagd naar het doel van uw reis? Dan kunnen vissers 
die op weg zijn van of naar hun kotter deze ‘verklaring reizen voor vissers’ tonen 
samen met hun monsterboekje (ook te vinden op www.vissersbond.nl). 

RICHTLIJN VERVOER

Tenslotte wijzen we u op de richtlijn voor het vervoer dat plaatsvindt van en naar het 
vissersvaartuig in een (buitenlandse) haven. Via deze link vindt u de betreffende richtlijn: 
https://www.vissersbond.nl/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-vervoer-.pdf. 


