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Aanloop naar verduurzaming

• Achteruitgang aalstand op Europese schaal
• Europese Aalverordening (2007)
• Nederlands Aalbeheerplan (2009), inclusief 

instelling gesloten tijd (1 sep. – 1 dec.)
• Verkenning haalbaarheid aalbeheer met 

regiospecifieke invulling (Decentraal aalbeheer)
• Eerste pilot decentraal aalbeheer in Friesland

• Hoe verder?
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Wat is decentraal aalbeheer?

• Ontwikkeld als 
• werkwijze voor regionale invulling van het 

aalbeheer
• vervanging voor landelijk ingestelde maatregel 

(gesloten tijd)

• Aalstand, aalvisserij en omgeving zijn immers niet 
overal hetzelfde

• Landelijk alternatief voor aalbeheer dat rekening 
houdt met regiospecifieke kenmerken 

• Dus het is geen Fries hobbyproject!
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Decentraal aalbeheer

Basis van decentraal aalbeheer:
• link tussen intrek en uittrek 
• hoeveel vangstruimte is er nog over bij 

reservering van 40% van de aal voor uittrek?

Onderzoeksvraag pilot Friesland
• is een decentraal ingericht aalbeheer praktisch 

en economisch haalbaar en werkbaar?
• voor beantwoording van deze vraag zijn 

gebiedsspecifieke gegevens nodig



710 november 2011

Decentraal aalbeheer

+ intrek / uitzet glasaal en pootaal (aanwas)
+ groei 
– natuurlijke sterfte (incl. predatie) 
--------------------------------- =
productie aan rode aal en schieraal

+ productie 
– antropogene sterfte (o.a. vervuiling en gemalen) 
– verplichte uittrek (≥ 40% van productie schieraal)
--------------------------------- =
oogstbare ruimte
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Decentraal beheer

bepaling intrek

groeionderzoek

bepaling sterfte bepaling uittrek

randvoorwaarden voor 
decentraal aalbeheer
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Decentraal beheer

• randvoorwaarden:
• goedkeuring Brussel

• sluitend registratie- en 
controlesysteem

• economisch haalbaar

• aanpassing visserij-
organisatie

bepaling intrek

groeionderzoek

gereguleerde 
visserij bepaling uittrek
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Hoe nu verder?

• uitvoering pilot in 2010/2011
• rapportage begin 2012
• daarna verslag aan Brussel over NL 

Aalbeheerplan, inclusief:
• evaluatie 3 maanden sluiting aalvisserij
• bevindingen decentraal aalbeheer Friesland

• vervolg?

• bij goedkeuring mogelijk ‘uitrol’ decentraal 
aalbeheer binnen Nederland

• de sector heeft niet de tijd om op Brussel te 
wachten en moet vast verder kijken
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Initiatieven vanuit de aalsector

• Collectief doel:
• aalherstel met behoud van de visserijsector
• uittrek van voldoende schieralen

• 3 samenhangende initiatieven:
• Duurzaam aalbeheer op basis van 

balansberekeningen
• Groei en overleving van uitgezette glas- en 

pootaal
• Ontwikkeling geautomatiseerd 

vangstregistratiesysteem
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Projectopzet
• ‘Duurzaam aalbeheer o.b.v. balansberekeningen’

• projectdoel: 
• verkennen van mogelijkheden voor verdere 

verduurzaming van visserij en kweek 

• onderdelen:
• inventarisatie mogelijkheden 

balansberekeningen in ‘open’ visserijgebieden
• ontwikkeling 0-balans palingkwekerijen
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Verduurzaming van palingvisserij

• hoe kan decentraal ingericht aalbeheer in andere 
gebieden worden vormgegeven?

• verkenning voor 3 voorbeeldregio’s:
• NW-Overijssel
• IJsselmeer-Markermeer
• Grevelingen
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Verduurzaming van palingvisserij

+ intrek / uitzet glasaal en pootaal (aanwas)
+ groei 
– natuurlijke sterfte (incl. predatie) 
--------------------------------- =
productie aan rode aal en schieraal

+ productie 
– antropogene sterfte (o.a. vervuiling en gemalen) 
– verplichte uittrek (≥ 40% van productie schieraal)
--------------------------------- =
oogstbare ruimte
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Verduurzaming van palingvisserij

• Centrale vragen:
• hoe ziet de visserij er uit? 
• wat weten we van in- en uittrek?
• hoeveel productie is er obv de intrek en uitzet 

te verwachten?
• met welke sterftefactoren moeten we 

rekening houden? 
• hoe groot is de 40% die gereserveerd moet 

worden voor de uittrek?
• hoeveel kan er maximaal gevangen worden? 
• hoe kunnen we visserij reguleren?
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Verduurzaming van palingkweek

• inkoop glasaal
• uitzet glasaal in kweek
• oogst aal bij uiteenlopende sortering

• Welke mogelijkheden zijn er voor verduurzaming 
in de kweek?
• via gedachtegoed decentraal aalbeheer
• streven naar 0-balans
• geen netto effect van kwekerijen op natuurlijk 

aalbestand, kan dat?
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Verduurzaming van palingkweek

• Mogelijke bijdrage kwekerijen aan aalherstel:
• uitzet van glasaal
• uitzet van pootaal
• uitzet van (ingekochte) schieraal
• praktische of financiële bijdrage mogelijk

• Onderzoeken mogelijkheden balans
• wat zijn effecten van mogelijke bijdragen?
• hoe effectief is het?
• ook hier is kennis nodig van o.a. groei, sterfte 

en mogelijke ‘uittrek’!
• kwekerij als katalysator voor aalherstel?
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Palingvisserij en –kwekerij samen op weg 
naar aalherstel door verduurzaming
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tel  0570 69 79 11
fax 0570 69 73 44
www.witteveenbos.nl

Deventer Den Haag
Almere Heerenveen 
Amsterdam Maastricht
Breda Rotterdam

België (Antwerpen) 
Indonesië (Jakarta)
Kazachstan (Aktau, Almaty, Atyrau)
Letland (Riga)
Rusland (St. Petersburg)
Vietnam (Ho Chi Minh City)
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Verduurzaming van palingkweek

+ uitzet glasaal
+ groei 
– natuurlijke sterfte (geen predatie) 
--------------------------------- =
productie aan aal

– oogst 
+ uitzet glasaal, pootaal of schieraal 
--------------------------------- =
netto geen effect op populatie (??)


