


13.30  Welkom door dagvoorzitter, Jelmer Vierstra, Schuttelaar & Partners 
13.35  Inleiding op het onderzoek, Erik van Dijk, Vereniging Kust & Zee 
13.45  Presentatie Visserij, Aart van der Waal, beroepsvisser, dr. Guus Kruitwagen, 

 Witteveen+Bos 
14.15  Presentatie Kwekerij, ir. Hans Boon, Aquaculture Experience 
 
14.45  Pauze 
 
15.00  Film “Paling Over De Dijk” 
15.15  Presentatie activiteiten DUPAN, Alex Koelewijn, voorzitter DUPAN 
15.30  Inleiding Paling in Europa, Andrew Kerr, Chairman Sustainable Eel Group 
15.45  Paneldiscussie 
16.30  Borrel en hapje 
 
17.30  Einde	  

PROGRAMMA 



De handen ineen voor de paling 

Dr. Erik van Dijk 
 

Coastal&Marine Union (EUCC) 
/ Vereniging Kust&Zee 



De cyclus van de paling 



Ooit abundante glasaal 



Opkomst en neergang 



Oorzaken neergang 

•  overbevissing (glasaal en volwassen paling) 

•  inpolderingen 

•  afsluiting van rivieren  

•  dioxines, PAK’s, PCB’s e.a. (immuunsysteem, 
voortplanting) 

•  onbekende oorzaken in mariene sfeer 
(golfstroming, predatie, …..) 



Migratie beperkt door dijken 



                                                  Poster Rijn 
2004 

 
                   Europese aanpak 

 
                   ….lange adem, 

doorzetten, 
                   doorpakken…… 



Maatregelen om paling te redden 

•  Verbetering waterkwaliteit 
•  Dioxine, PAK’s, PCB’s positief voor stand 
•  Voedingsstoffen (N, P) ook verlaagd 

•  Wegnemen migratie barrières 
•  Vistrappen, aalgoten, aalladders (EU KRW) 
•  Aanpassing gemalen 

•  Quotering visvangst 
•  Glasaal 
•  Volwassen paling 
 
 



Aalbeheerplan 2005 



Aanvullende maatregelen nodig 

•  Migratie niet tijdig hersteld, daarom voorlopig extra 
acties nodig: 

•  Volwassen schieraal actief naar zee brengen 
•  Niet alleen “gangbare” vistrappen 
•  Restocking in zoetwater systeem 

•  Uitzetten glasaal 
•  Uitzetten pootaal (na opkweken glasaal) 

•  Vragen:  
•  Wie betaalt?  
•  Wie heeft de kennis en ervaring? 
 
 



Voorbeeld: aalladder 



Aanvullende kennis nodig 

•  Afweging van kosten/baten opkweken van 
uit te zetten pootaal 

•  Adaptatie van pootaal na uitzetten 
•  Natuurlijk eetgedrag? 
•  Bescherming tegen predatie? 

•  Predatie op pootaal en schieraal 
•  Tegengaan stroperij 
•  Trekgedrag schieraal na restocking 



Aansluiten bij doelen EU 

•  Strenge quotering van vangst glasaal 
•  Normering restocking vanuit gevangen 

glasaal t.b.v. herstel palingstand 
•  Herstel uittrek schieraal naar zee (minimaal 

40% van historische hoeveelheid per rivier) 



Project balansberekeningen 

•  Kritische analyse van de palingvangst in drie 
voorbeeldgebieden (IJsselmeer, Noordwest Overijssel, 
Grevelingen) 

•  Kritische analyse van het gebruik van glasaal om op te 
kweken en opgekweekte pootaal deels te benutten voor 
restocking 

•  Resultaten analyses zeer relevant voor het beheer 
•  Publiekscommunicatie (Kust&Zee + DUPAN) 

•  Paling op de pier (Scheveningen) 2012-2013 
•  Kust&Zee Gids 2011-2014 (> 200.000 exemplaren) 
•  www.kustenzee.nl 

•  Discussie: Welk vervolg is nodig? Aanvullend onderzoek, 
concrete maatregelen. Wie doet wat? 



Paling op de Pier / Kust&Zee 



Paling op de Pier / Kust&Zee 



Paling op de Pier / Kust&Zee 





Samen sterk voor de paling! 



                                                               
 
 

Einddoel:  
Herstel van de cyclus 

 
 
 
 
 

                                            Dank voor uw aandacht! 
 
 



Palingvisserij in balans met de palingstand 

Guus Kruitwagen 

Aart van der Waal 

12 februari 2014 
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Tijdslijn 
September 2007:  Vaststelling EU Aalverordening 
Juli 2009:   NL Aalbeheerplan gereed 
Oktober 2009:  NL Aalbeheerplan in werking 
1 Oktober 2009:  start gesloten seizoen (2/3 mnd) 
2010:    Verkenning van haalbaarheid van                             

   decentraal aalbeheer 
2011:    Start pilot Fryslân 
2013/2014:   Evaluatie beheerplannen door EU 
 

12 februari 2014 



Waarom decentraal aalbeheer? 
NL aalbeheerplan: 
•  Generieke maatregelen voor herstel aalbestand 
•  Houdt geen rekening met regionale verschillen 
•  Zorgt voor ongelijkheid 
 
Decentraal aalbeheer:  
•  Regiospecifieke benadering 
•  Rekening houdend met regiospecifieke 

kenmerken van visstand en visserij 
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Duurzaamheid 
Brundtland (1987): 
•  Benutting is duurzaam als de behoeften van de 

huidige generatie worden vervuld, zonder dat dit 
de mogelijkheden voor toekomstige generaties 
om hun behoeften te vervullen aantast. 

Opgave EU aalverordening: 
•  Uittrek schieraal tenminste gelijk aan 40% van 

uittrek in de oorspronkelijke, onverstoorde situatie 

Decentraal aalbeheer:  
•  Tenminste 40% van de huidige productie aan 

schieralen moet uit kunnen trekken naar zee 
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Toegestane visserijdruk 
•  Onderscheid tussen rode aal en schieraal: 

•  Visserijdruk F voor rode aal 
•  Fractie schieraal die je weg vangt 

•  Voor 40% uittrek van schieralen: 
•  Bij vangst van schieraal max. F=0,05 
•  Hogere F alleen toegestaan zonder vangst 

van schieren en bij voldoende uittrek 
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Fryslân 
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Fryslân 
•  Friese Bond van Beroepsvissers 
•  Afgesloten boezem 

•  Start pilot in 2011 
•  Gericht op praktische haalbaarheid en 

uitvoerbaarheid 

•  Vangstregistratiesysteem voor aal: 
•  SMS met schatting van de vangst 
•  SMS met definitief vangstgewicht na aanlanding 
•  Toezicht door BOA’s Sportvisserij Fryslân 
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Fryslân 

NW-Overijssel 

IJsselmeer / 
Markermeer 

Grevelingen 
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Noordwest Overijssel 
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Noordwest Overijssel 
•  Bond van Noordwest Overijssel 
•  6 visserijbedrijven 
•  Visserijbedrijven met gemengde bedrijven: 

visserij, rietteelt, thuisverkoop, toerisme 

•  Afgesloten boezem, nauwelijks in- en uittrek 
•  2.800 ha 
•  Verhuur van visrecht door Natuurmonumenten 
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Noordwest Overijssel 

12 februari 2014 



Noordwest Overijssel 
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Noordwest Overijssel 
•  Voorspelling van vangsten na 2000 bij F = 0,1 

komt overeen met werkelijke vangst 

•  F = 0,1 (doelstelling F<0,05) 
•  NB: nu (vrijwel) geen uittrek 
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Noordwest Overijssel 
•  Visserij is afhankelijk van uitzet 
•  Zonder visserij, geen aal! 
•  Huidige visserijdruk is te hoog 
 
•  Natuurmonumenten stelt aalbeheerplan verplicht 

voor verlenging van overeenkomsten in 2016 

•  Mogelijke invulling van decentraal aalbeheer:  
•  Gequoteerde visserij 
•  schieraalvisserij op basis van uitzet, van elke 

10 schieralen 4 stuks ‘over de dijk’ zetten 
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Grevelingenmeer 
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Grevelingen 
•  6 visserijbedrijven 
•  Vereniging van Beroepsvissers de Grevelingen 
•  Bijzondere vorm van gemene weide visserij 
•  18 mm ringen 
•  Visserij op krab, mosselen, oesters 

•  Zeer open gebied door openstaande 
Brouwerssluis 

•  Tot 2007 jaarlijks 30 dagen sluiting op verzoek 
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Grevelingen 
•  In periode na 1 september ontsnapt 63% van de 

schieralen tijdens openstand van de sluizen 

<2008, dichte sluis 
<2008, sluis open 
>2008 
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Grevelingen – visserijdruk  
•  Schatting visserijdruk op basis van werkelijke 

rode aal vangst en schatting schieraaluittrek 
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Grevelingen – uittrek  
•  Visserij voldeed in 2002-2007 al aan: 

•  In 2002-2007 43% uittrek van schieren 
•  > 40% uittrek van actuele schieraalproductie 
•  F < 0,05 

•  Vanaf 2007 vergroting uittrek door: 
•  Einde 30-dagen regeling RWS 
•  Invoering gesloten tijd 

•  Wens visserij: 
•  Invoering decentraal aalbeheer 
•  Model ‘Fryslân’ met gequoteerde visserij 
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IJsselmeer en Markermeer 
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IJsselmeer en Markermeer 
•  70 vergunninghouders 
•  Visserij op aal en schubvis 
•  Visserij: 

•  Gemene weide  
•  Vaste vistuig 

•  Regulatie middels merken en certificaten 

•  Zeer open gebied 
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IJsselmeer 
•  Gebiedsspecifieke benadering door IMARES 

•  Gedetailleerde lengtefrequentieverdeling 
•  Specifieke verschieringsindex 
•  Groeisnelheid op basis van otolieten-onderzoek 
•  Visserijselectiviteit obv minimummaat van 28cm 

12 februari 2014 



IJsselmeer - visserijdruk 

12 februari 2014 



IJsselmeer - visserijdruk 

•  F IJsselmeer:     0,92          0,67       0,43    0,10 
•  F Markermeer:   0,55          0,33       0,47    0,30 
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IJsselmeer en Markermeer 
•  Visserijdruk in de pas brengen met natuurlijke 

productie 

•  Reductie F tov 2006-2010 nodig 

•  Onderling tot juiste balans tussen visserij op rode 
aal en schieraal komen 
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Opgave voor verduurzaming 

F rode aal = 0,05 
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Conclusies 
•  Project laat diversiteit aalvisserij zien 
•  Generieke maatregelen negeren verschillen 

•  Betere kansen voor verduurzaming én 
versterking van de aalsector bij 
gebiedsspecifieke benadering 

•  Open gebieden lastige opgave bij gebrek aan 
inzicht in in- en uittrek 

•  Uitrol naar een selectie van gebieden is wenselijk 
voor gezondheid van de aalvisserij 

12 februari 2014 



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

t  0570 69 79 11 
f  0570 69 73 44 
www.witteveenbos.nl 

Deventer  Den Haag 
Almere  Heerenveen  
Amsterdam  Maastricht 
Breda  Rotterdam 



Paling	  in	  de	  Polder	  in	  de	  Prak-jk	  



Hoeksche	  Waard	  
•  Polderlandschap	  
•  ±	  500	  ha	  water	  
•  Vooral	  kreken	  en	  

watergangen	  <	  25	  m	  
•  Eén	  meer	  (170	  ha)	  
•  Omringd	  door	  rivieren	  
•  Afgesloten	  dmv	  gemalen	  

met	  schroefpompen	  
•  Vruchtbare	  polderwater	  

met	  hoge	  visbiomassa’s	  
450	  kg/ha	  gemiddeld	  



Polders,	  a	  succes	  wai-ng	  to	  happen!!	  
•  Afgesloten	  wateren,	  makkelijk	  te	  

beheren	  
•  Geringe	  waterdiepte,	  snelle	  

opwarming	  en	  lang	  groeiseizoen	  dus	  
snellere	  groei	  aal	  

•  ‘Smalle’	  watergangen	  hebben	  
rela-ef	  veel	  oeverlengte,	  zeer	  
belangrijk	  voor	  aal	  

•  Eutrofe	  wateren	  door	  nalevering	  
landbouw/veeteelt	  

•  Door	  baggercyclus	  schone	  bodems	  
en	  dus	  ‘schone’	  aal	  

•  Lagere	  aalscholverdichtheid	  
•  Gebiedskennis	  is	  belangrijke	  factor	  
•  Goede	  samenwerking	  met	  partners	  

zoals;	  sportvisserij,	  waterschappen	  
en	  handhavers	  

•  Door	  plaatselijke	  ‘bekendheid’	  
controle	  makkelijk	  



Inzoomen	  
Binnenmaas	  NL	  19-‐01	  (170ha)	   Piershilsche	  Gat	  NL	  19-‐02	  (23,7ha)	  





Aaldata,	  meten	  is	  weten	  



Ander	  watertype	  andere	  schieraaltrek	  



Inzichten	  



PODD	  Samen	  de	  schouders	  eronder	  



Transi-e	  Binnenvisserij	  
•  Eén	  nieuwe	  organisa-e	  
•  De	  bakens	  verze^en	  
•  Data	  verzamelen	  aal	  
•  Duurzaam	  
•  Verantwoord	  
•  Samenwerken	  
•  Aalherstel	  
•  Dienstensector	  
•  Extensieve	  Aalteelt	  



Dank	  voor	  uw	  aandacht	  
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Nulbalans	  voor	  de	  kwekerij	  

	  
Project:	  Duurzaam	  Aalbeheer	  op	  basis	  van	  Balansberekeningen	  

(CollecBeve	  acBes	  in	  de	  visketen)	  	  
	  

DUPAN	  	  2011	  –	  2013	  
	  

Wageningen,	  12	  februari	  2014	  
	  
	  

Ir.	  Hans	  Boon	  -‐	  Aquaculture	  Experience	  
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Inhoud	  

	  
	  1.	  Scenario’s	  voor	  nulbalans	  voor	  de	  kweek	  
	  2.	  CompensaBeberekeningen	  	  	  
	  3.	  Vergelijking	  	  scenario’s	  in	  cijfers	  	  
	  4.	  Conclusies	  
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DefiniBe	  Nulbalans	  

	  
Kwekerij	  maakt	  gebruik	  van	  de	  glasaal	  voor	  het	  kweekproces	  maar	  dit	  heeZ	  

geen	  negaBeve	  gevolgen	  heeZ	  voor	  de	  palingstand	  in	  Europa	  en	  het	  
paaibestand	  in	  het	  bijzonder.	  

Die	  situa)e	  waarin	  de	  cumula)eve	  ster2e	  van	  glasaal	  tot	  schieraal	  
(spawner	  to	  recruit	  ra)o)	  niet	  nega)ef	  wordt	  beïnvloed	  door	  de	  

on<rekking	  van	  glasaal	  door	  de	  kwekerij.	  	  
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1.	  Scenario’s	  voor	  nulbalans	  voor	  de	  kweek	  
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1.	  Scenario’s	  nulbalans	  voor	  de	  palingkweeksector	  

	  
1.	  De	  kwekerij	  zet	  glasaal	  uit	  Europese	  vangstgebieden	  uit.	  
2.	  De	  kwekerij	  zet	  pootaal	  uit	  de	  kwekerij	  uit	  in	  de	  natuur.	  
3.	  De	  kwekerij	  zet	  schieraal	  over	  de	  dijk.	  
4.	  De	  kwekerij	  zet	  	  glasaal	  voor	  de	  Nederlandse	  kust	  over	  de	  dijk.	  
5.	  De	  kwekerij	  neemt	  alleen	  glasaal	  in	  van	  een	  duurzame	  glasaalvisserij.	  



68	  

	  
1.1.	  Scenario	  1	  -‐	  De	  kwekerij	  zet	  glasaal	  uit	  

	  
	  
	  

	  De	  on]rekking	  van	  door	  palingkwekerijen	  ingenomen	  glasaal	  wordt	  
gecompenseerd	  door	  het	  uitze]en	  van	  glasaal	  in	  gebieden:	  
• 	  	  ter	  verbetering	  van	  de	  aalstand	  
• 	  	  met	  goede	  ui]rekmogelijkheden	  
• 	  	  onvoldoende	  natuurlijke	  intrek	  van	  paling	  
• 	  	  huidige	  palingbeze_ng	  is	  lager	  dan	  de	  draagkracht	  voor	  aal	  
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	  1.1.	  Scenario	  1	  -‐	  De	  kwekerij	  zet	  glasaal	  uit	  	  

	  
	  Franse	  aalbeheerplan	  heeZ	  een	  quotasysteem	  voor	  glasaalvisserij	  

•  In	  2013	  is	  het	  voorlopig	  maximale	  percentage	  van	  60%	  bestemd	  voor	  	  	  
voor	  restocking.	  

•  De	  kwekerijen	  kunnen	  volgens	  	  dit	  zelfde	  principe	  ter	  compensaBe	  van	  het	  
glasaalgebruik	  in	  de	  kwekerij	  1.5	  kg	  glasaal	  uitze]en	  in	  de	  natuur.	  
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1.2.	  Scenario	  2	  -‐	  De	  kwekerij	  zet	  pootaal	  uit	  

	  
	  	  De	  on]rekking	  van	  door	  palingkwekerijen	  ingenomen	  glasaal	  wordt	  

gecompenseerd	  door	  het	  uitze]en	  van	  pootaal.	  
–  Kwekerijen	  zijn	  zeer	  succesvol	  in	  het	  opkweken	  van	  glasaal	  tot	  

pootaal.	  
–  Winst	  te	  halen	  voor	  de	  overleving	  van	  uitgeze]e	  glasaal	  	  

–  grootste	  intrek	  in	  Zuid	  Europa	  als	  watertemperatuur	  (natuurlijk	  
voedselaanbod)	  in	  Noord	  Europa	  nog	  heel	  laag	  is	  	  
–  >>>	  	  	  slechte	  overleving	  en	  groei.	  	  

–  Een	  kwekerij	  moet	  minimaal	  net	  zoveel	  pootaal	  uitze]en	  van	  bepaald	  
gewicht	  als	  die	  anders	  tot	  datzelfde	  gewicht	  in	  de	  natuur	  	  zou	  zijn	  
opgegroeid.	  
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1.3.	  Scenario	  3	  -‐	  
De	  kwekerij	  zet	  
schieraal	  over	  
de	  dijk 
	  



72	  

	  
1.3.	  Scenario	  3	  -‐	  De	  kwekerij	  zet	  schieraal	  over	  de	  dijk	  

	  
	  	  De	  on]rekking	  van	  door	  palingkwekerijen	  ingenomen	  glasaal	  wordt	  

gecompenseerd	  door	  het	  	  over	  de	  dijk	  ze]en	  van	  schieraal.	  
–  Een	  kwekerij	  zet	  net	  zoveel	  schieraal	  "over	  de	  dijk	  wordt	  gezet"	  als	  die	  

zouden	  ui]rekken	  als	  deze	  glasaal	  niet	  gevangen	  werd.	  	  
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1.4.	  Scenario	  4	  -‐	  De	  kwekerij	  zet	  	  glasaal	  voor	  de	  Nederlandse	  kust	  over	  de	  dijk	  	  

	  
	  Een	  kwekerij	  	  zet	  net	  zoveel	  "glasaal	  over	  de	  dijk“	  als	  die	  voor	  de	  kweek	  
wordt	  ingenomen.	  	  
–  	  Voorwaarde	  dat	  de	  geholpen	  glasaal	  zonder	  de	  "hulp"	  c.q.	  financiële	  

bijdrage	  van	  de	  kwekerij	  het	  Nederlandse	  binnenwater	  niet	  zal	  kunnen	  
bereiken.	  	  
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1.5.	  Scenario	  5	  -‐	  De	  kwekerij	  neemt	  alleen	  glasaal	  in	  van	  een	  duurzame	  

glasaalvisserij	  
	  
	  	  Glasaal	  wordt	  ingenomen	  van	  een	  duurzame	  glasaalvisserij	  (of	  

handelaar),	  uitgangspunten:	  	  
	  -‐	  vangst	  glasaal	  heeZ	  geen	  negaBeve	  invloed	  op	  het	  natuurlijk	  

	  aalbestand	  in	  het	  van	  brongebied	  
	  -‐	  	  40%	  "ontsnappingsdoel"	  (escapement	  target)	  wordt	  in	  dit	  	  	  	  	  	  

	  "vangstgebied"	  (catchment)	  gerealiseerd.	  	  
	  -‐	  kwekerij	  die	  SES	  gecerBficeerd	  is	  moet	  10%	  van	  de	  glasaalinname	  

	  uitze]en	  in	  de	  natuur.	  
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2.	  CompensaBeberekeningen	  	  	  
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2.	  CompensaBeberekeningen	  t.b.v.	  de	  verduurzaming	  	  van	  de	  	  

palingkweeksector	  

Uitgangspunten	  
•  Kwekerij	  maakt	  gebruik	  van	  de	  glasaal	  voor	  het	  kweekproces	  maar	  dit	  

heeZ	  	  geen	  negaBeve	  gevolgen	  heeZ	  voor	  de	  palingstand	  in	  Europa	  en	  het	  
paaibestand	  in	  het	  bijzonder.	  

•  ObjecBeve	  berekening	  van	  de	  hoeveelheid	  glasaal,	  pootaal,	  schieraal	  
welke	  uitgezet	  of	  geholpen	  wordt	  c.q.	  vaststelling	  van	  de	  financiële	  
bijdrage.	  

•  CompensaBe	  van	  door	  kwekerijen	  ingenomen	  glasaal	  vindt	  plaats	  op	  basis	  
van	  gegevens	  verzameld	  over	  de	  overleving	  	  (Z)	  en	  groei	  (SGR)	  van	  glasaal	  
naar	  pootaal	  en	  van	  glasaal	  naar	  schieraal	  in	  Engeland	  en	  Frankrijk.	  
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2.	  Stappen	  in	  berekeningen	  

2.1.	   	  Bepaling	  representaBeve	  instantane	  mortaliteit	  Z	  (sterZe	  per	  
	  Bjdseenheid)	  in	  de	  brongebieden	  van	  de	  glasaal	  

2.2.	   	  Vergelijking	  met	  door	  model	  berekende	  M	  (natuurlijke	  mortaliteit)	  
2.3.	   	  Bepaling	  van	  uitzetgewichten	  pootaal	  op	  basis	  van	  specifieke	  

	  groeisnelheid	  (SGR)	  
2.4.	   	  Berekening	  	  van	  de	  aantallen	  en	  kg	  overlevende	  glasaaltjes	  na	  1,	  2	  

	  en	  10	  jaar	  =	  UitzetverplichBng	  
2.5.	   	  Bepaling	  kosten	  pootaal	  	  per	  kg	  voor	  de	  kwekerij	  
2.6.	   	  Bepaling	  rendement	  glasaal	  tot	  palingfilet	  
2.7.	   	  Berekening	  compensaBe	  kwekerijen	  op	  basis	  van	  eindproduct	  
2.8.	   	  Berekening	  compensaBe	  vergeleken	  met	  model	  (natuurlijk	  

	  mortaliteit)	  	  
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2.7.	  Berekening	  compensaBe	  kwekerijen	  op	  basis	  van	  eindproduct	  

	  
Tabel	  7.	  Compensatie	  palingkwekerijen	  per	  100	  gram	  gerookte	  palingfilet

na	  één	  jaar na	  twee	  jaar na	  10	  jaar
Grootte	  pootaal	  en/of	  schieraal	  (over	  de	  dijk)	  in	  gram 2,5 5 700
Kosten	  van	  pootaal	  t.b.v.	  uitzetten	  of	  schieraal	  (om	  over	  de	  
dijk	  te	  zetten)	  per	  kg €	  79,00 €	  47,00 €	  10,00
Berekende	  Z	  (instantane	  mortaliteit) 2,30 1,61 0,36
Voorspeld	  aantal	  overlevende	  aaltjes	  op	  tijdstip	  t	  (Nt)	   330 132 90
Uitzetverplichting	  (U)	  palingkwekerijen	  in	  kg	  van	  de	  
aangegeven	  grootte	  per	  kg	  glasaalinname

0,82 0,66 63,12

Kosten	  van	  compensatie	  C	  (uitzet-‐verplichting)	  van	  de	  
pootaal	  of	  schieraal	  per	  kg	  ingenomen	  glasaal	  in	  €

€	  65,17 €	  31,02 €	  631,18

Opbrengst	  palingfillet	  in	  kg	  per	  kg	  glasaal 175 175 175
Compensation	  kosten	  of	  heffing	  per	  kg	  fillet €	  0,37 €	  0,18 €	  3,61
Compensation	  kosten	  of	  heffing	  per	  100	  gr	  fillet €	  0,04 €	  0,02 €	  0,36
Totaal	  benodigd	  kg	  pootaal	  of	  schieraal	  voor	  compensatie	  
van	  7000	  kg	  glasaalinname*

5.775 4.620 441.825

Totale	  bijdrage	  aan	  het	  "Duurzaam	  Paling	  Fonds" €	  456.225 €	  217.140 €	  4.418.246
*	  Totale	  hoeveelheid	  ingenomen	  glasaal	  door	  de	  Netherlandse	  kwekerijen	  bedraagt	  7000	  kg	  per	  jaar
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2.8.	  Berekening	  compensaBe	  vergelijk	  met	  model	  

	  Tabel	  8.	  Compensatie	  palingkwekerijen	  per	  100	  gram	  gerookte	  palingfilet	  in	  vergelijking	  met	  modelberekeningen
Bron Project	  data Project	  data Project	  data Bevacqua Bevacqua Bevacqua Bevacqua
Scenario Scenario	  2 Scenario	  2 Scenario	  3 Scenario	  2 Scenario	  2 Scenario	  2 Scenario	  2

Aktie

Kwekerij	  zet	  
pootaal	  uit	  
van	  2,5	  
grams

Kwekerij	  zet	  
pootaal	  uit	  
van	  5	  grams

Kwekerij	  zet	  
schieraal	  

over	  de	  dijk

Kwekerij	  zet	  
pootaal	  uit	  
van	  2,5	  
grams

Kwekerij	  zet	  
pootaal	  uit	  
van	  5	  grams

Kwekerij	  zet	  
pootaal	  uit	  
van	  2,5	  
grams

Kwekerij	  zet	  
pootaal	  uit	  
van	  5	  grams

Temperatuur	  in	  het	  brongebied	  in	  oC 16 16 9,5 9,5
Tijd	  tot	  aangegeven	  gewicht	  in	  jaar	  (t) 1 2 10 1 2 1 2

Rivier
Zuid	  

Frankrijk
Zuid	  

Frankrijk
Severn	  
Engeland

Severn	  
Engeland

Grootte	  uit	  te	  zetten	  pootaal	  of	  schieraal	  over	  de	  
dijk

2,5 5 700 2,5 5 2,5 5

Kosten	  uitgezette	  of	  over	  de	  dijk	  gezette	  aal	  per	  kg €	  79,00 €	  47,00 €	  10,00 €	  79,00 €	  47,00 €	  79,00 €	  47,00
Z	  (instantane	  mortaliteit	  over	  de	  groeiperiode) 2,30 1,61 0,36 2,00 1,49 0,64 0,48
Voorspelling	  aantal	  overlevende	  palingen	  op	  
tijdstip	  t	  (Nt)	  =	  aantal	  uit	  te	  zetten	  palingen

330 132 90 444 166 1734 1264

Uit	  te	  zetten	  of	  over	  de	  dijk	  te	  zetten	  palingen	  in	  kg	  
van	  de	  aangegeven	  grootte	  per	  kg	  glasaal

0,82 0,66 63,12 1,11 0,83 4,33 6,32

Compensatie	  in	  €	  per	  kg	  glasaal €	  65,17 €	  31,02 €	  631,18 €	  87,78 €	  39,01 €	  342,38 €	  296,94
Total	  kg	  glass	  eels,	  farmed	  fingerlings	  or	  silver	  eels	  
for	  compensation	  of	  7000	  kg	  glaseels

5.775 4.620 441.825 7.778 5.809 30.338 44.225

Filetopbrengst	  in	  kg	  per	  kg	  ingenomen	  glasaal 175 175 175 175 175 175 175
Compensatie	  per	  kg	  palingfilet €	  0,37 €	  0,18 €	  3,61 €	  0,50 €	  0,22 €	  1,96 €	  1,70
Compensatie	  of	  heffing	  per	  100	  gr	  palingfilet €	  0,04 €	  0,02 €	  0,36 €	  0,05 €	  0,02 €	  0,20 €	  0,17
Totale	  bijdrage	  van	  de	  palingsector	  aan	  het	  
"Duurzaam	  Paling	  Fonds"

€	  456.225 €	  217.140 €	  4.418.246 €	  614.433 €	  273.039 €	  2.396.664 €	  2.078.563
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3.	  Vergelijking	  	  scenario’s	  in	  cijfers	  	  



	  
	  3.	  Vergelijking	  	  scenario’s	  in	  cijfers	  

Tabel	  8.	  Berekeningen	  voor	  de	  palingkweeksector	  ter	  compensatie	  van	  de	  glasaalinname	  per	  100	  gram	  gerookte	  palingfilet
Scenario	  1 Scenario	  2 Scenario	  2 Scenario	  3 Scenario	  4 Scenario	  5 Vergelijking

Kwekerij	  zet	  
glasaal	  uit

Kwekerij	  zet	  
pootaal	  uit	  
van	  2,5	  
grams

Kwekerij	  zet	  
pootaal	  uit	  
van	  5	  grams

Kwekerij	  zet	  
schieraal	  

over	  de	  dijk

"Glasaal	  
over	  de	  dijk"

Duurzame	  
glasaal	  (SES)

15	  grams	  
principe	  

decentraal	  
aalbeheer

Gewicht	  glas-‐	  of	  pootaal	  of	  schieraal	  in	  gram 0,3 2,5 5 700 0,3 0,3 700
Kosten	  uitgezette	  of	  over	  de	  dijk	  gezette	  aal	  per	  
kg

€	  400,00 €	  79,00 €	  47,00 €	  10,00 €	  50,00 €	  400,00 €	  10,00

Z	  (instantane	  mortaliteit	  over	  de	  groeiperiode) 2,30 1,61 0,36
Voorspelling	  aantal	  overlevende	  palingen	  op	  
tijdstip	  t	  (Nt)	  =	  aantal	  uit	  te	  zetten	  palingen

330 132 90

Uit	  te	  zetten	  of	  over	  de	  dijk	  te	  zetten	  palingen	  
in	  kg	  van	  de	  aangegeven	  grootte	  per	  kg	  glasaal

1,50 0,82 0,66 63,12 1,00 0,10 49,50

Compensatie	  in	  €	  per	  kg	  glasaal €	  600,00 €	  65,17 €	  31,02 €	  631,18 €	  50,00 €	  40,00 €	  495,00
Total	  kg	  glass	  eels,	  farmed	  fingerlings	  or	  silver	  
eels	  for	  compensation	  of	  7000	  kg	  glaseels

10.500 5.775 4.620 441.825 7.000 700 346.500

Filetopbrengst	  in	  kg	  per	  kg	  ingenomen	  glasaal 175 175 175 175 175 175 175
Compensatie	  per	  kg	  palingfilet €	  3,43 €	  0,37 €	  0,18 €	  3,61 €	  0,29 €	  0,23 €	  2,83
Compensatie	  of	  heffing	  per	  100	  gr	  palingfilet €	  0,34 €	  0,04 €	  0,02 €	  0,36 €	  0,03 €	  0,02 €	  0,28
Totale	  bijdrage	  van	  de	  palingsector	  aan	  het	  
"Duurzaam	  Paling	  Fonds"

€	  4.200.000 €	  456.225 €	  217.140 €	  4.418.246 €	  350.000 €	  280.000 €	  3.465.000
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4.	  Conclusies	  
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4.	  Conclusies	  

•  De	  nul	  balans	  kan	  voor	  de	  kwekerijen	  bepaald	  	  worden	  en	  de	  
financieringskosten	  zijn	  te	  berekenen.	  

•  Per	  kg	  ingenomen	  glasaal	  variëren	  de	  kosten	  van	  de	  scenario's:	  
–  €	  31,-‐-‐	  bij	  de	  uitzet	  van	  pootaal	  van	  5	  gram	  
–  €	  631,-‐-‐	  wanneer	  "schieraal	  over	  de	  dijk"	  wordt	  gezet.	  	  

•  Het	  "duurste	  scenario",	  het	  "schieraal	  over	  de	  dijk"	  ze]en,	  kan	  met	  een	  
heffing	  van	  €	  0,36	  per	  100	  gram	  filet	  gefinancierd	  	  worden.	  	  

•  De	  compensaBeberekeningen	  op	  basis	  van	  het	  gehanteerde	  model	  
(Bevacqua)	  liggen	  in	  dezelfde	  range	  als	  volgens	  de	  verschillende	  scenario's	  
in	  dit	  project	  zijn	  berekend.	  
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4.	  Conclusies	  

•  Als	  alle	  in	  Nederland	  geproduceerde	  kweekpaling	  als	  palingfilet	  zou	  
worden	  verkocht	  in	  Nederland	  en	  een	  bedrag	  van	  €	  0,50	  Euro	  op	  alle	  100	  
gram	  verpakkingen	  wordt	  geheven	  kan	  jaarlijks	  een	  bedrag	  van	  
€7.500.000	  worden	  opgebracht.	  Hiermee	  is	  het	  financieren	  van	  een	  0-‐
balans,	  volgens	  willekeurig	  welk	  van	  de	  scenario's,	  dus	  ruimschoots	  
haalbaar.	  
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4.	  Conclusies	  

•  CombinaBe	  	  van	  maatregelen	  kan	  worden	  genomen	  om	  de	  inname	  van	  
glasaal	  door	  de	  kwekerijen	  te	  compenseren.	  	  
	  	  

•  In	  het	  belang	  van	  de	  palingstand	  zal	  moeten	  worden	  bepaald	  welke	  
maatregelen	  (scenario's)	  het	  snelst	  bijdragen	  aan	  herstel	  
–  Het	  redden	  van	  volwassen	  aal	  draagt	  (scenario	  3)	  direct	  bij	  aan	  het	  

vergroten	  van	  de	  hoeveelheid	  wegtrekkende	  aal.	  	  
–  Het	  bestand	  wordt	  echter	  direct	  vergroot	  door	  het	  uitze]en	  van	  aal	  in	  

het	  binnenwater	  (scenario's	  1,	  2,	  4	  en	  5).	  	  
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Na	  dit	  project	  

•  Welke	  keuzes	  het	  beste	  zijn	  ligt	  in	  het	  verlengde	  van	  deze	  studie	  en	  kan	  
door	  de	  verschillende	  stakeholders	  worden	  bepaald.	  

•  Het	  uitwerken	  van	  de	  juiste	  herstelmaatregelen,	  in	  het	  verlengde	  van	  de	  
compensaBemaatregelen	  voor	  de	  kweek,	  bevordert	  een	  goede	  
samenwerking	  tussen	  de	  sportvisserij	  (controle),	  beroepsvisserij	  (vangst	  
van	  glas-‐	  en	  schieraal,	  beheer),	  kwekerijen,	  rokerijen	  en	  handel	  
(financiering).	  	  

•  Het	  werk	  als	  visstandbeheerder	  wordt	  op	  deze	  wijze	  voor	  het	  beroep	  van	  
visser	  financierbaar.	  





FILM PALING OVER DE DIJK 2013 ZIE 
WWW.DUPAN.NL 



Samenwerken	  aan	  duurzaam	  beheer	  	  
van	  paling	  
	  
Alex	  Koelewijn,	  voorzi]er	  SBchBng	  DUPAN	  



DUPAN	  =	  

>120 beroepsvissers (80%) 17 kwekerijen (95%) 19 handelaren (90%)   



Een	  veelheid	  aan	  problemen	  

	  
	  

Paling	  hee`	  onze	  hulp	  nodig!	  



Veel	  investeringen	  voorlopig	  uitgesteld	  

15.000	  
barrieres	  

Gepland	  voor	  2015	  
(vlg.Ned.	  Aalbeheerplan)	  
(reservering€	  	  200	  mio)	  

	  
Gerealiseerd	  

	  
4761	  

waterpompen	  
	  

	  
1800	  

	  
200	  –	  300	  

	  
6	  WKC’s	  

	  

	  
????	  

	  
????	  

Sommige knelpunten worden aangepakt 

Aanpak van top 30 barrières is uitgesteld 
van 2015 tot 2027 



•  Beter	  beheer	  van	  
het	  bestand	  

•  Restocking	  met	  
glas-‐	  en	  pootaal	  

•  Hulp	  bij	  migraBe	  
•  Duurzaam	  gebruik	  
•  Wetenschappelijk	  
onderzoek	  

	  

Laten	  we	  de	  paling	  helpen!	  



•  Nederlandse	  beroeps-‐	  en	  
sportvissers	  vissers	  helpen	  
vele	  duizenden	  palingen	  
‘over	  de	  dijken’	  naar	  open	  
zee.	  	  	  
	  

•  Pilot	  in	  de	  provincies	  
Zeeland	  en	  Noord-‐Holland.	  	  

	  

Pilot	  project	  Paling	  Over	  De	  Dijk	  2012	  



•  Top	  30	  migraBe	  
barrières	  
– Zeeland	  
– Noord-‐Holland	  
– Zuid-‐Holland	  
– Utrecht	  
– Friesland	  

Paling	  Over	  De	  Dijk	  2013	  



•  1	  WKC,	  24	  gemalen	  
•  Extra	  migraBe	  van	  9.000	  schieralen	  
•  Extra	  opbrengst	  :	  	  

– samenwerking	  beroep	  en	  sport	  
– gegevens	  over	  ui]rek	  per	  locaBe	  en	  in	  de	  Bjd	  
–  inzicht	  in	  stroperij	  (nadelig	  effect	  op	  aalherstel)	  	  

Paling	  Over	  De	  Dijk	  2013	  



•  In	  2013	  subsidie	  via	  Europees	  Visserij	  Fonds	  
•  Hoe	  verder	  in	  2014?	  
•  En	  daarna…	  	  
PODD	  in	  het	  Nederlandse	  Aalbeheerplan	  met	  
steun	  van	  alle	  stakeholders?	  

•  Pluspunt:	  de	  organisaBekosten	  kunnen	  flink	  
omlaag,	  de	  draaiboeken	  liggen	  klaar	  

Paling	  Over	  De	  Dijk	  2013	  



•  Tot	  nu	  toe	  alleen	  PODD	  bij	  boezemgemalen:	  
nu	  ook	  aandacht	  voor	  vele	  duizenden	  
poldergemalen	  	  	  

•  zijn	  volgens	  IMARES	  schadelijker	  dan	  
boezemgemalen	  

•  Vervoer	  paling	  ook	  over	  langere	  afstanden	  
•  verantwoordelijkheid	  van	  waterbeheerders	  
volgens	  Flora	  en	  Faunawet	  

Paling	  Over	  De	  Dijk:	  hoe	  verder?	  





•  in	  2013	  glasaal	  van	  de	  
Severn,	  Engeland,	  

•  2.5	  miljoen	  glasaaltjes.	  

Uitzet	  van	  glasaal	  



•  in	  2013	  glasaal	  van	  de	  
Severn,	  Engeland,	  

•  2.5	  miljoen	  glasaaltjes.	  

Uitzet	  van	  glasaal	  

 



•  Een	  deel	  van	  de	  glasaal	  wordt	  
enkele	  maanden	  opgekweekt	  

•  Onderzoek	  Valkenswaard	  
wijst	  uit	  dat	  er	  geen	  verschil	  is	  
in	  gedrag	  in	  de	  natuur	  tussen	  
glasaal	  en	  pootaal	  

•  Volgens	  Zweeds	  onderzoek	  
vertoont	  schieraal	  azomsBg	  
van	  pootaal	  en	  natuurlijk	  
opgegroeide	  aal	  hetzelfde	  
trekgedrag	  naar	  de	  oceaan.	  

Uitzet	  van	  pootaal	  



Financiële	  basis	  van	  het	  fonds	  

  
De	  consument	  draagt	  bij	  

door	  het	  kopen	  van	  
paling	  met	  dit	  logo:	  





Het	  DUURZAAM	  PALING	  FONDS:	  
-‐  Laat	  stakeholders	  samenwerken	  
-‐  Vergroot	  kennis	  over	  paling	  
-‐  Vergroot	  het	  bewustzijn	  over	  het	  

belang	  van	  duurzaamheid	  



Chain	  of	  custody	  
gecerBficeerd:	  
•  90%	  
Nederlandse	  
palinghandel	  

•  90%	  
Nederlandse	  
kwekers	  

	  
	  

Op	  weg	  naar	  een	  duurzame	  palingsector	  



Op	  weg	  naar	  een	  duurzame	  palingsector	  



•  Factsheet	  MSC	  en	  DUPAN	  (zie	  infotafel)	  
	  
	  

Op	  weg	  naar	  een	  duurzame	  palingsector	  



DUPAN	  zet	  de	  komende	  jaren	  in	  op:	  
•  Samenwerking	  door	  alle	  belanghebbenden	  aan	  oplossing	  

migraBeproblemaBek	  op	  de	  lange	  termijn	  
•  Tijdelijke	  oplossing	  van	  migraBeproblemen	  (uitzetprojecten)	  
•  Duurzaam	  beheer	  via	  0-‐balans	  kwekerij	  en	  decentraal	  

aalbeheer	  
•  Kennisontwikkeling	  meest	  effecBeve	  beheermethoden	  
•  Bewustwording	  sector	  en	  consument	  
•  Verdere	  verduurzaming	  van	  de	  gehele	  keten,	  van	  glasaal	  tot	  

winkel	  

	  
	  

Een	  duurzame	  palingsector	  



Mensen	  bedankt!	  



Sustainable	  Eel	  Group	  
(SEG)	  

Andrew	  Kerr	  
Chairman	  



Key	  headlines	  
•  ICES	  Advice	  Nov	  2013 	  	  	  “All	  human	  impacts	  to	  be	  reduced	  to	  as	  close	  to	  	  	  	  	  	  

zero	  as	  possible”	  
•  CITES	  Appendix	  2	  lis-ng	  	  “not	  necessary	  threatened	  with	  ex9nc9on	  but	  for	  

which	  trade	  must	  be	  controlled”	  	  
•  IUCN	  red	  listed	   	  	  “cri9cally	  endangered”	  

	  
European	  Eel	  Recovery	  Regula-on	  	  1100/2007:	  

“For	  the	  protecBon	  and	  sustainable	  use	  of	  the	  stock”	  



SEG	  Strategy	  

•  Credibility	  	  
•  	  ConservaBon	  
•  	  CommunicaBon	  	  
•  	  Commercial	  	  



Science	  and	  ConservaBon	  led	  

Alistair	  Maltby	  	  
Director,	  Rivers	  

Trust	  	  

Brian	  Knights	  	  
ReBred	  ICES	  ScienBst	  

Miran	  Aprahamian	  	  
ICES	  ScienBst	  

Alan	  Walker	  
ICES	  ScienBst	   Rivers	  Trust	  

ScienBsts	  

EA	  Eel	  Champion	  

David	  Bunt	  
SEG	  /	  Environment	  Agency	  

Andy	  Don	  
Environment	  Agency	  

Chris	  LeZwich	  
SEG	  /	  Fishmonger’s	  Co	  

Heidi	  Stone	  
Environment	  Agency	  



SEG’s	  Aim	  and	  AcBviBes	  	  

Accelera-ng	  the	  eel’s	  recovery	  across	  Europe	  
Working	  with	  partners:	  1.000	  people	  in	  20	  countries	  
ConservaBon	  Projects	  
Reforming	  the	  Fishery	  and	  Industry	  
CommunicaBon	  and	  Influence	  

	  



SEG	  Strategy	  

•  	  Credibility	  	  
•  Conserva-on	  
•  	  CommunicaBon	  	  
•  	  Commercial	  	  



Eels	  struggle	  to	  enter	  Europe’s	  waterways	  
2,278	  Sluice	  Gates	  
8,488	  Dams	  
4,671	  Water	  Pumps	  

France	  	  

Holland	  

R.	  Severn	  RBD	  
Eel	  Management	  Plan	  



Hydropower	  &	  water	  pumping	  staBons	  are	  
killing	  hundreds	  of	  thousands	  of	  mature	  eels	  

each	  year	  

Escapement	  mortality	  is	  also	  criBcal	  



River	  Don	  Salmon	  and	  Eel	  Pass	  –	  600	  
solu-ons	  so	  far……1000’s	  to	  do	  



Europe-‐wide	  restocking	  many	  10’s	  
millions	  



SEG	  only	  supports	  sustainable	  fisheries	  	  



SEG	  Strategy	  

•  	  Credibility	  	  
•  	  ConservaBon	  
•  Communica-on	  	  
•  	  Commercial	  	  



InternaBonal	  ‘eel	  blood’	  network	  

•  1,000	  contacts	  globally	  
•  Annual	  Eel	  conference	  
•  Speak	  at	  other	  

conferences	  on	  eel	  issues	  
•  Newsle]ers	  &	  updates	  



SEG	  Strategy	  

•  	  Credibility	  	  
•  	  ConservaBon	  
•  	  CommunicaBon	  	  
•  Commercial	  	  



Sustainable	  Eel	  Standard	  

•  Developed	  by	  respected	  scienBsts	  
•  Version	  5	  launched	  in	  2013	  
•  No	  commercial	  interests	  on	  Panel	  
•  Independent	  assessments	  by	  

MacAlister	  Ellio]	  &	  Partners	  
•  WaiBng	  list	  for	  assessments	  



David	  Bunt	  (Chair) 	  	   	  Training	  Chairman	  IFM,	  EA	  
Miran	  Aprahamian	  	   	  Eel	  ScienBst	  ICES	  member*	  
Dr	  Ma^	  Gollock	  	   	  	   	  Eel	  ScienBst	  ZSL	  Marine	  program	  
Brian	  Knights	   	  	   	  Eel	  ScienBst	  reBred	  (ICES)	  
Chris	  Le`wich	   	  	   	  Fishmongers	  Company	  QA	  
Alan	  Walker	   	  	   	  Eel	  ScienBst	  ICES	  Member*	  
	  
(*ReBring)	  



ICES	  advice:	  Nov	  2013	  
•  The	  Oceanic	  phase	  is	  likely	  to	  affect	  the	  

stock,	  unknown	  to	  what	  extent	  	  	  
•  The	  growth	  stage	  varies	  widely	  by	  

laBtude,	  ecosystem	  and	  density-‐
dependent	  processes	  

•  Data	  quality	  is	  inconsistent	  and	  
incomplete,	  but	  is	  required	  for	  a	  full	  
stock	  assessment.	  Glass	  Eel	  recruitment	  
monitoring	  is	  the	  main	  tool	  

•  There	  is	  evidence	  that	  translocated	  and	  
stocked	  eel	  can	  contribute	  to	  yellow	  and	  
silver	  eel	  producBon.	  There	  is	  no	  
knowledge	  on	  actual	  spawning.	  



“	  Its	  -me	  people	  realise	  
that	  the	  eel	  is	  a	  

conserva-on	  issue	  and	  
not	  just	  a	  fisheries	  one”	  
Julian	  Jones,	  Wildlife	  Trusts	  Eel	  lead	  	  

March	  2011	  
	  

Join	  or	  follow	  us:	  
@EelGroup	  

	  

And	  on	  Facebook	  
	  



Dr. Erik van Dijk, Vereniging Kust & Zee 
 

Aart van der Waal, beroepsvisser 
 

Dr. Guus Kruitwagen, Witteveen+Bos 
 

Ir. Hans Boon, Aquaculture Experience 
 

William Swinkels, voorzitter NeVeVi, bestuur DUPAN 
 

Alex Koelewijn, voorzitter NeVePaling en DUPAN 

PANEL DISCUSSIE 




