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Via een videoboodschap roept Tom Waes
de Belgische bevolking op zich achter de
Warrelniet- campagne te scharen. Die eist
een onmiddellijk verbod op het recreatieve
gebruik van kieuw- en warrelnetten aan de
Belgische kust.

Ook in 2007 stelde de EU ons land reeds formeel in
gebreke na jarenlange inertie van de Vlaamse
regering. De klacht werd geseponeerd na opstelling
van een Belgisch Soortenbesluit en de belofte
hiermee een Soortbeschermingsplan uit te werken
voor de bruinvis. Maar hoewel het Soortenbesluit
ondertussen al in voegen is sinds 2009, werd het
beschermingsplan nooit opgestart.
Bovendien suggereerde Vlaams minister Joke
Schauvliege (CD&V) – bevoegd voor Natuur en
Visserij in de nieuwe Vlaamse regering – slechts
enkele maanden geleden nog, dat onder haar
bevoegdheid het Soortbeschermingsplan weinig
impact zou hebben op de bruinvis; omdat andere
soorten voor haar prioritair in aanmerking komen
voor een beschermingsstatus (Bron: notulen Vlaams
Parlement Commissievergadering
2/7/2013). Minister Schauvliege heeft twee maanden
de tijd om te reageren op de nieuwe klacht van de
EU, die verschillende sancties voor België tot gevolg
kan hebben waaronder boetes en het inhouden van
subsidies voor België.

De “Warrelniet” campagne werd geïnitieerd door
Sea Shepherd Belgium en BlueShark en bijgetreden
door Natuurpunt en Sea First België. Op 1 mei
laatstleden werd het initiatief gelanceerd met een
strandhappening te Nieuwpoort. Tom Waes was ook
daar van de partij naast Pol Goossen en Guy
Swinnen (The Scabs). Op zaterdag 16 augustus
organiseerden de natuurbeschermingsorganisaties
in Nieuwpoort nog een symbolische wake, om alle
zeezoogdieren te herdenken die reeds het
slachtoffer werden van de warrelnetten.

Op 5 april 2014 redde de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) te Katwijk
twee bruinvissen uit een recreatief warrelnet, toen die op het punt stonden te verdrinken

De campagnewebsite www.warrelniet.be
identificeert naast de problematiek rond
bruinvissen nog tien andere belangrijke
ecologische en veiligheidsredenen voor een
onmiddellijk verbod van de warrelnetten.
Ook de petitie wordt op deze website
teruggevonden. Tot op heden
ondertekenden reeds meer dan 14.000
personen de online- of printpetitie. Later dit
jaar leggen de organiserende verenigingen
de campagneresultaten voor aan minister
Joke Schauvliege.
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