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Duurzaam Aalbeheer door Kennis (DAK)

Opties voor ecologisch en economisch aalbeheer
WAGENINGEN – Wat zijn
de opties voor beter ecologisch en economisch
aalbeheer in Nederland?
Om dat te onderbouwen
hebben de belangenorganisaties netVISwerk en
DUPAN het DAK-project
opgestart: Duurzaam Aalbeheer door Kennis, gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Maritieme
Zaken en Visserij en door
het ministerie van LNV.
Samen met beroepsvissers
wordt onderzoek gedaan
in het Markiezaatsmeer,
de Vinkeveense Plassen,
de polder Westzaan en de
Suderpolder bij Franeker.
Projectleider Magnus van
der Meer geeft een update
van het 3-jarige onderzoeksproject.

H Peter Kooistra en medewerker zijn de vangst aan het tellen, meten
en wegen (Markiezaatsmeer).

H Vissen met kistjes was eigenlijk alleen in de Friese Suderpolder een succes: visser Paul
Boersma aan het werk in de
stromende regen.

H Joep de Leeuw is pittags aan het aanbrengen in de Suderpolder
onder toeziend oog van Karen Schilder (beiden WMR).

H Het controleren van de vangst op het Markiezaatsmeer op paling
met een pittag.

H Uitzet van glasaal in Noord-Holland: overleg tussen medewerkers
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en projectmedewerker Han Walder.
H De uitzet van glasaal uit
Frankrijk op 19 april 2019 in
alle vier de DAK-gebieden: de
temperatuur van de glasaal
wordt tijdens transport en uitzet
regelmatig gecontroleerd.

H Schieraalvisserij in de Suderpolder. Op de foto Minne
Boersma, samen met controleurs
van Sportvisserij Fryslan.

H Jaap van Eeuwijk (Vinkeveense Plassen) ziet toe hoe Tim Pelsma
van Waternet de schieraalvangsten bij gemaal De Ruiter registreert.

H Jeroen Los (polder Westzaan)
en een controleur van Hengelsport Vereniging Zaanstad zijn
samen de paling over de dijk
aan het zetten bij gemaal Overtoom.

H Paling over de dijk: schieraal uit het Markiezaatsmeer wordt uitgezet in de Oosterschelde.

,,Het DAK-project is gestart in
april 2018. Dit project is bedoeld
om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor duurzaam
aalbeheer in Nederlandse wateren. Het onderzoek in de vier
geselecteerde gebieden wordt uitgevoerd door de beroepsvissers,
Wageningen Marine Research
(WMR) en Wageningen Economic Research (WEcR). Zij worden
daarbij ondersteund door de waterbeheerders, vrijwilligers van
sportvisserij, terreinbeheerders en
eigenaren.
De uit het onderzoek naar
voren komende opties voor aalbeheer die zowel ecologisch als
economisch haalbaar zijn, kunnen verdere uitrol van decentraal
aalbeheer buiten Friesland (waar
decentraal aalbeheer al wordt toegepast) ondersteunen. Het doormeten van de vangsten van beroepsvissers, het verzamelen van
otolieten (gehoorsteentjes) van
palingen voor het bepalen van

de leeftijd en het overzetten van
schieraal (PODD, paling-overde-dijk) werden na het startjaar
allemaal voortgezet. Nieuwe activiteiten vorig jaar waren onder
andere het uitzetten van glasaal
in april en het merken van rode
aal met pittags.
Nu, begin 2020, is in alle vier
onderzoeksgebieden al veel data
over de palingstand verzameld.
Gebleken is dat het vangen van
de allerkleinste aal (onder de 20
cm) minder resultaat opleverde
dan gehoopt. Daarom heeft men
het onderzoek naar intrekkende
glasaal laten vervallen. Daarentegen wordt juist meer aandacht
besteed aan het vangen van jonge
rode aal vanaf 20 cm tot wanneer
ze schier worden.
Wel wordt in 2020 in alle gebieden nog met elektro gevist op
ook de allerkleinste aaltjes, vooral
om een zo hoog mogelijk aantal
in 2019 uitgezette glasaaltjes te
kunnen bemonsteren. Voor het

Markiezaatsmeer is er goede hoop
dat dat gaat lukken; voor de andere drie gebieden lijkt dat nog
een hele uitdaging te worden.
Het monitoren van schieraal is
in 2019 soepeltjes verlopen. Naast
monitoring van de schieraal heeft
het DAK-project ook als doel

H Taggen van rode aal in Vinkeveen door Wageningen Marine
Research.

H Paul Boersma heeft het aanbrengen van pittags al snel onder de knie.

om een bijdrage te leveren aan
het vergroten van de uittrek van
schieraal. In 2018 is uit drie gebieden (polder Westzaan zat toen
nog niet in het project) ruim 600
kilo schieraal over-de-dijk gezet;
in 2019 was dat uit vier gebieden
ruim 1.000 kilo.

H Niet alle aal groeit uit tot grote vrouwelijke schieraal: hier een klein
mannelijk schieraaltje uit het Markiezaatsmeer.

H Wouter Patberg (ecoloog van Wetterskip Fryslan) bezig met het
uitzetten van glasaal in de Suderpolder.

Rond maart 2020 krijgen we
de gegevens uit het otolietenonderzoek van enkele tientallen palingen per gebied. Experts in Zweden zijn op dit moment bezig de
verzamelde otolieten te onderzoeken om aan de hand van de jaarringen de leeftijden vast te stellen.
Met de gegevens van lengte, gewicht en leeftijd kan waarschijnlijk worden vastgesteld in hoeverre groeisnelheid en de leeftijd bij
uittrek als schieraal verschillen
tussen de vier gebieden. Dit soort
onderzoek aan de palingstand is
uniek voor Nederland en de resultaten ervan – als het onderzoek
slaagt – kunnen een grote bijdrage leveren, ook voor toekomstig
onderzoek naar de palingstand in
andere gebieden.
Komend voorjaar en (vroege)
zomer moet er door de vissers
nog stevig doorgewerkt worden
aan de bemonstering van rode aal
met fuiken, elektro en kistjes. Direct daarna moet WMR dan aan

de slag met het modelleren van de
palingstand op basis van de drie
scenario’s voor aalbeheer: vissen
op aal zoals nu gebruikelijk met
drie maanden sluiting; vissen met
een quotum zoals nu gebruikelijk
in Friesland; alleen vissen voor
aalbeheer (wel monitoring, geen
onttrekking van aal). Vervolgens
gaan Wim Zaalmink en collega’s van WEcR aan de slag om
de economische aspecten van de
drie genoemde scenario’s door te
rekenen.
Begin dit jaar zal er weer een
bijeenkomst zijn van alle betrokken vissers en onderzoekers voor
het plannen van de DAK-activiteiten in 2020. In de loop van het
jaar zal er ook een platform worden opgericht waarin vissers en
wetenschappers de gezamenlijke
activiteiten en de (voorlopige) resultaten van het project bespreken. De uiteindelijke resultaten
worden gepresenteerd op een
symposium voorjaar 2021.’’

