
Op eigen kracht zijn de vijf centi-
meter langs aaltjes vanuit de Sar-
gassozee (daar zijn althans sterke
aanwijzingen voor) naar Europa
gekomen, om in zoet water op te
groeien. ,,Een afstand van bijna
6000 kilometer, die ze in een half
jaar tot een jaar afleggen’’, zegt
projectleider Magnus van der
Meer, die de dozen achterin zijn
auto naar Westzaan meenam.
,,116, 117, 118…’’ Rik Beentjes van
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) telt de
glasaaltjes die hij vanuit een maat-
beker bij molen De Schoolmeester
te water laat. ,,Deze zijn al wat
ouder’’, zegt hij. ,,Kijk maar, niet
glazig meer.’’ De maatbeker is
gewogen. Zo weten de onderzoe-
kers dat ze hier ongeveer 89.000

uitzetten.
Op nóg drie locaties in Nederland
gebeurt hetzelfde: het Markie-
zaatsmeer (tussen Zeeland en Bra-
bant), de Vinkeveense Plassen en de
Suderpolder in Friesland. Hoe
doen ze het in deze gebieden?
Hoeveel overleven er? En hoe snel
groeien ze? Dat zijn de onder-
zoeksvragen.
Jeroen Los vaart weer verder. Piep-
schuim zorgt ervoor dat het water
van de glasaal koel blijft. Zo’n
graad of zeven. ,,Dit is het midden
van de polder’’, zegt hij. ,,Daarom
doen we het hier.’’ Na vijf minuten
laat de visserman de inhoud van
een doos in het water glijden. Een
ruk aan het koord van de aanhang-
motor en hij zet hij koers richting
overkant. ,,Waarom ik niet alles in
een keer overboord zet? Als je
toevallig een school schele posten
treft, is het hap, hap, hap en ben je
ze allemaal weer kwijt.’’
Van der Meer: ,,We zetten niet op
alle locaties evenveel glasaal uit. De
aantallen zijn afhankelijk van de
oppervlakte van het binnenwater.

Per hectare moeten het ongeveer
dezelfde hoeveelheid zijn.’’
Vroeger wist glasaal op eigen
kracht het zoete binnenwater te
bereiken, om na een jaar of tien als
geslachtsrijpe schieraal weer terug

te zwemmen naar zee. Maar water-
keringen maakten dat steeds lasti-
ger. Een vangstverbod dat dan van
kracht is, biedt geslachtsrijpe pa-
ling gelegenheid om te migreren.
Het gaat om de maanden septem-

ber, oktober en november. Los: ,,De
geslachtsrijpe schieraal die weer
naar zee wil, weet precies waar dat
kan.’’ In de herfst zoeken ze slui-
zen en gemalen op en wachten
daar hun kans af. ,,Bij een gemaal
zonder voorzieningen voor vismi-
gratie, worden ze stuk gemalen.
Daarom helpt hij de Stichting
Dupan (Duurzame Palingsector
Nederland) in die periode schieraal
over de dijk te zetten.’’ 

Gehoorsteentje
Of zo’n ‘gesloten periode’ bijdraagt
aan verbetering van de palingstand
is ook een van de onderzoeksvra-
gen. Van der Meer: ,,We willen
weten welke vorm van beheer het
meest effectief is om de palings-
tand te vergroten. Hoeveel jonge
paling slaagt er nog in op eigen
kracht de Nederlandse binnenwa-
teren te bereiken?’’ Om daar een
indruk van te krijgen is de uitge-
zette glasaal voorzien van een
gekleurd gehoorsteentje. ,,Aan dat
gehoorsteentje kun je ook zien hoe
oud ze zijn, zoals je bij een boom

de ringen telt.’’
De beroepsvissers moeten de pa-
ling straks weer vangen en de tel-
en meetgegevens dan doorsturen.
Los: ,,Van een paling die 70 centi-
meter lang is, weet je dat het een
vrouwtje is (mannetjes zijn veel
kleiner) en dat ze al een jaar of tien
in de binnenwateren rondzwemt.’’ 
,,Deze glasaal als kleine paling
weer terugvangen, dat is een uitda-
ging’’, zegt Van der Meer. ,,Want de
aan het project meewerkende be-
roepsvissers hebben daar geen
affiniteit mee. Zij zijn gericht op
het vangen van bovenmaatse pa-
ling.’’ Er zijn verschillende moge-
lijkheden, volgens hem. ,,Te den-
ken valt bijvoorbeeld aan kistjes
met aas waar ze in zwemmen of
elektrisch vissen, waardoor ze
verdoofd raken.’’
Jeroen Los heeft ervaring met elek-
trisch vissen en gaat ook gebruik
maken van aaskistjes. ,,Die werken
net als een fuik’’, zegt hij. ,,Ze
zwemmen door een gat naar bin-
nen en kunnen er niet meer uit.
Verschil is dat de mazen in het

kistje veel kleiner zijn dan die van
een fuik.’’
Het is de bedoeling dat in de herfst
alweer enkele van de uitgezette
glasaal in de polder Westzaan
wordt teruggevangen.

Visser Jeroen Los zet glasaal uit. Op de achtergrond is molen De Schoolmeester te zien. FOTO’S WIM EGAS

Glasaal met een kleurtje het water in
Koos Reitsma

Beroepsvisser Jeroen Los vaart met
zes dozen glasaaltjes de Westzaner
polder in. De jonge paling is voor de
kust van Frankrijk gevangen en nog
dezelfde dag naar Nederland ge-
bracht.

DAK
Wetenschappers, water-
schappen, Dupan en net-
VISwerk werken samen in
dit onderzoeksproject:
Duurzaam Aalbeheer door
Kennis (DAK). De Neder-
landse overheid verstrekt
subsidie, via het Europees
Fonds voor Maritieme
Zaken en Visserij. Betrok-
ken onderzoeksinstituten
zijn: Wageningen Marine
Research, Wageningen
Economic Research en het
Nederlands Instituut voor
Onderzoek der Zee.

In het piepschuim wordt de glasaal op ongeveer zeven graden gehouden.Jeroen Los en de onderzoekers Magnus van der Meer en Han Walder.

Landsmeer ✱ Vanaf het Bezoe-
kerscentrum Ilperveld vertrekt
op maandag 22 april een boot
naar het Paaseiland in het Il-
perveld. De passagiers lopen
over trilveen, sluipen door het
riet, en gaan op zoek naar paas-
eieren. Voor de kleintjes die
niet kunnen zwemmen, is een
zwemvest verplicht.
De vaartocht duurt van 13:30
tot 15:30 uur. Verzamelen op de
parkeerplaats van Bezoekers-
centrum Ilperveld, Kanaaldijk
32A, 1121 NX Landsmeer. Reser-
veren kan via www.gaat-
umee.nl.

Varen naar het
Paaseiland

De excursieboot. FOTO KLAAS ROS

ZATERDAG 20 APRIL

Voor de ringslang
Zin in een dagje werken in de
natuur? Sluit dan aan bij de Rings-
langwerkgroep Waterland Oost. De
werkgroep gaat dan broeihopen
voor ringslangen aanleggen tussen
Waterland en Marken.
Een broeihoop is een hoop natuur-
lijk materiaal uit de omgeving
waarin de ringslang eieren kan
afzetten. Het vrouwtje legt per
keer tien tot veertig eieren. De
ringslang is een beschermde dier-
soort die op de Rode Lijst staat. Hij
is herkenbaar aan twee gele en
zwarte vlekken achter de kop. De
ringslang is ongevaarlijk. Met de
aanleg van broeihopen helpt u de
ringslang om zich voort te kunnen
planten.
Startpunt is Stadswerken, Volen-
dammerweg 310, 1027 EA in Am-
sterdam. Om 8.45 uur is de inloop
met koffie en thee en om 16 uur is
de afsluiting met een hapje en
drankje. Tussen de middag staat er
een lekkere lunch klaar voor alle
deelnemers. Hiervoor moet u zich
van te voren even aanmelden bij
Fred Haaijen: f.haaijen@amster-
dam.nl.

ZONDAG 21 APRIL

Paasfeest in het Darwinpark
Op zondagmiddag 21 april viert de
stadsboerderij in het Darwinpark
niet alleen het Paasfeest, maar ook
de verjaardag van de beroemdste
kip in Zaanstad: tante Clara. In de
loop van 40 jaar hebben naar schat-
ting al 150.000 schoolkinderen de
boerderijles meegemaakt, waarin
Clara de hoofdrol speelt.
Op deze middag zijn er allerlei
kinderactiviteiten. Er is een dieren-
knuffelhoek, met uiteraard tante
Clara, bezoekers kunnen broodjes
bakken, een mooi voorjaarsbloem-
potje versieren, eieren schilderen
en nog meer. Voor een aantal activi-
teiten wordt een bescheiden bijdra-
ge gevraagd (geen pin aanwezig).
Deze activiteiten starten om 13 uur
en eindigen om 16 uur.
Bij de boerderij zijn ook haaientan-
den, mammoetfossielen, barnsteen
en allerlei andere prachtige stenen
te koop. Deze worden vanaf 11 uur
aangeboden door geologische
vereniging Amathysta. 
Meer info op
zaansnatuurmilieucentrum.nl of
de facebookpagina van de stads-
boerderij. Het adres van de boerde-
rij: De Weer 31 1504 AH in Zaan-
dam. 

ZATERDAG 5 MEI

Bijenmarkt in Westbeemster
Op het Kerkplein in Westbeemster
wordt tussen 9 en 15 uur de jaar-
lijkse bijenmarkt gehouden voor
bijenhouders en andere belangstel-
lenden. 
Imkers vertellen over het gedrag
van de bijen en er zijn kramen met
drachtplanten, korfvlechten, biolo-
gische producten, insectenhotels
en natuurlijk imkermaterialen en
andere bijen gerelateerde produc-
ten. Locatie: De Kerckhaen.
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