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NIEUWS UIT WARRELNETLAND : 

VERBOD WARRELNETTEN GOEDGEKEURD !

Op 23 oktober 2014 overhandigden milieuorganisaties Natuurpunt, Sea Shepherd Belgium, Blueshark, Sea 

First België, West-Vlaamse Milieufederatie samen met Tom Waes, 22.600 handtekeningen aan Minister van 

Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. De coalitie voert al zes maanden campagne voor een 

Vlaams verbod op het recreatieve gebruik van kieuw- en warrelnetten op Belgische stranden. 

Eindelijk een algemeen verbod

Tijdens de overhandiging belooft de Minister dat er een 

verbod komt en dat het regeerakkoord zal uitgevoerd 

worden. Slechts een tweetal weken later, op 7 november, 

keurt het Vlaams parlement het voorstel voor een 

verbod op kieuw- en warrelnetten op de laagwaterlijn 

principieel goed. In Oostende en De Haan was er reeds 

een gemeentelijk verbod. 

Na jaren van onduidelijkheid, een soortenbesluit 

(2009) dat alsnog niet werd opgestart, interpellaties in 

het parlement en zelfs een ingebrekestelling door de 

Europese Commissie, komt er nu eindelijk een algemeen 

Vlaams verbod.

Recreatieve vissers kunnen echter nog steeds hun 

hobby uitoefenen. Er bestaan immers verschillende 

alternatieve en milieuvriendelijkere vismethoden voor 

de hobbyvisser, zoals platnetten of  fuiken met een 

keerwand.

Tevreden, maar nog niet helemaal voldaan

De Vlaamse regering keurde het verbod principieel goed 

op 7 november 2014. 

Natuurpunt, Sea Shepherd België, BlueShark, Sea First 

België en de West-Vlaamse Milieufederatie zijn tevreden 

met het verbod maar benadrukken dat de ‘Warrelniet’ 

campagne actief  blijft tot het verbod effectief  van kracht 

is. Ze beklemtonen ook dat een strikte handhaving op 

de stranden cruciaal zal zijn, om te vermijden dat het 

verbod een slag in het water wordt voor de bruinvis.

De organisaties pleiten daarenboven om een soortbesch

ermingsprogramma uit te werken voor de bruinvis. Door 

een zuidwaartse verplaatsing van de populatie komt deze 

kleinste dolfi jnachtige van de Noordzee steeds talrijker 

voor aan onze kust. De verantwoordelijkheid om deze 

tandwalvissen te beschermen in onze Belgische wateren 

wordt hierdoor steeds groter. 
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