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Kokkelpopulatie in W esterschelde bedreigd door wilde kokkelvisserij.

Het ontbreken van een overeenkomst tussen de Belgische en Nederlandse 
Ministeries van Landbouw is er de oorzaak van dat de kokkelvisserij in de 
Westerschelde momenteel nog niet gereglementeerd is. In de Oosterschelde, de 
Voordelta en de Waddenzee zijn er wel zones waar niet op kokkels mag gevist worden 
en dienen de kokkelvissers over een vergunning te beschikken. In de Westerschelde zijn 
kokkels dus volledig "vogelvrij". De Zeeuwse Milieu Federatie heeft bij de Minister van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij dringende maatregelen geëist om de kokkelvisserij 
aan banden te leggen. Ook de Zeeuwse vissers, verenigd in "Zevibel" wensen een 
vergunningstelsel voor de Westerschelde, gezien de wilde kokkelvissers de "officiële" 
vissers een slechte naam bezorgen. De Nederlandse Minister beloofde dat er nog dit jaar 
besprekingen zouden plaats hebben met zijn Belgische collega om tot afspraken te 
komen over visserijzaken, waaronder de kokkelvisserij.

De Belgische Minister van Landbouw draagt in deze zaak dus een grote 
verantwoordelij kheid.

Het voorbestaan van de kokkelpopulatie in de Westerschelde hangt inmiddels aan 
een zijden draadje.
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Aminal opteert voor vogeleiland ter hoogte van Zeebrugge. o

Al lang gonsde het van de geruchten over de bouw van een eiland of schiereiland 
langs één van de strekdammen van de voorhaven van Zeebrugge. Het idee is eigenlijk 
afkomstig van het Wereld Natuurfonds dat aan het Instituut voor Natuurbehoud 
opdracht gaf een rapport op te stellen. Met de bouw van dit eiland beoogt men de 
momenteel nog in de voorhaven aanwezige broedkolonies van grote stem, dwergstem en 
visdiefje veilig te stellen. Aminal afd. Natuur heeft zich nu achter de voorstellen van het 
WWF geschaard. De Dienst der Kusthavens zou principieel geen bezwaren hebben 
tegen de aanleg van dit natuureiland. Voor de realisatie van het eiland zou gebruik 
kunen worden gemaakt van de baggerspecie afkomstig uit de toegangsgeulen van de 
Zeebmgse haven.
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