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Tussen 1 september en 1 december zijn vissers 
van de CvB druk in de weer geweest om 
schieralen met hun fuiken op te vangen en 
over de barrières naar zee te zetten. Op 25 
locaties werd met fuiken gevist om palingen 
bij gemalen op te vangen. Deze maand worden 
de vangsten opgeteld en gerapporteerd. Over 
het algemeen werd er veel paling overgezet, 
maar hier en daar zat het ook flink tegen, 
onder andere door weersomstandigheden en 
stroperij. 
 
Het weer zat niet altijd mee 
 
Tijdens het project ‘Paling Over De Dijk 2013’ 
werden op 25 locaties in Nederland volwassen 
palingen veilig over de dijk gezet. Dat is nodig 
omdat palingen zich in de oceaan voortplanten, 
maar de kust zelfstandig niet of nauwelijks 
kunnen bereiken.  Beroepsvissers en sportvissers 
steken daarom de handen uit de mouwen om de 
palingen op weg te helpen. Hiermee wordt de 
door dammen, dijken, gemalen en waterkracht-
centrales onderbroken levenscyclus van de paling 
weer hersteld. 
 
In de eerste maand van het project vielen de 
vangsten over het algemeen tegen. Reden: het 
weer was te mooi. Door hoge temperaturen en 
weinig neerslag tonen veel palingen nog geen 
trekgedrag richting zee. In oktober veranderde 
dat. Bij veel gemalen werden soms wel 
honderden kilo’s per fuiklichting opgevangen. 
Bij de Krammersluizen was visserman Peter 
Kooistra na de storm eind oktober niet alleen 
druk met het overzetten van de vele schieralen, 
maar vereiste het opnieuw plaatsen van door 
golven, wind en stroming losgeraakte fuiken veel 
werk. Bovendien waren er door de sterke  

 
 
 
 
stroming veel waterplanten in de fuiken terecht  
gekomen, en ook dat vergde veel extra werk. 
 
Extreem grote palingen 
 
Op de vette klei van Zeeuws-Vlaanderen lijkt 
paling goed te groeien. Net als in 2012 werd in 
de Lovense polder dit jaar opnieuw extreem 
zware schieraal gevangen. Sommige exemplaren 
wogen 2,5 kilo! Daarnaast overtroffen de 
vangsten op deze locatie de verwachtingen: er 
werd beduidend meer gevangen dan vorig jaar. 
 
Paling Over De Dijk is een tijdelijke maatregel 
om palingen te helpen, zolang de barrières niet 
zijn aangepast voor trekvissen zoals paling. 
 

 
 

Soms werden meer dan honderd palingen per fuik 
opgevangen. Zoals hier bij de Krammersluizen. 
 

Grote hoeveelheden palingen gered 
 



 

 

Schat aan onderzoeksgegevens 
 
Tijdens het project Paling Over De Dijk worden 
alle opgevangen palingen geteld, gemeten en 
gewogen door controleurs van de regionale 
Sportvisserij-federaties. In samenwerking met de 
vissers zorgen zij voor verzameling van alle 
belangrijke data. Het project levert op deze 
manier een schat aan informatie over de 
trekkende schieralen op. Informatie waarop het 
beheer in de toekomst verder kan worden fine-
getuned. Op dit moment worden alle gegevens 
verwerkt. In januari wordt een eindrapport 
opgeleverd met conclusies en aanbevelingen voor 
de toekomst. 
 

 
 
Sportvissers houden alle vangsten bij, zoals hier in 
Maurik, door Kees van Eck (l) en Frits van Eldik van 
‘Het Snoekje’ bij beroepsvissers Frans Komen (sr. en jr.) 
 
Stropers zitten het project dwars 
 
Dat vissers en controleurs het hele jaar door op 
het water horen, het hele jaar door, is tijdens het 
project duidelijk gebleken. Op een groot aantal 
plaatsen werd een omvangrijke stropersactiviteit 
geconstateerd. Hiermee is het project op 
sommige plaatsen zelfs danig in de wielen 
gereden. Beroepsvissers visten achter het net, 

doordat de fuiken door stropers waren 
opengesneden en leeggeroofd. Gevolg: strop 
voor de vissers én vele palingen die niet voor 
nageslacht kunnen zorgen. Op het IJsselmeer 
waren professionele stropers actief. Betreurens-
waardig volgens het DUPAN-bestuur, dat blij is 
dat er ook aan aantal in de kraag is gevat.  
 

 
Een visser hoort op het water en niet op het land om zijn 
verdwenen fuiken te zoeken… Vader en zoon  
Van der Hoek hebben het nakijken. 
 
Meer glasaal aan de Zuid-
Europese kusten 
 
In november en december zijn zeer grote 
hoeveelheden glasaal waargenomen aan de 
Franse kusten. Dat meldt de Franse autoriteit, het 
Bureau voor Viscontrole, directie Maritieme 
visserij en Aquacultuur.  
De afgelopen 3 jaar werd een sterke toename van 
de glasaalintrek geconstateerd. Daarmee laat het 
herstel van de palingstand een duidelijk stijgende 
trend zien. Het is dan ook belangrijk dat 
herstelmaatregelen, zoals deze in Nederland 
worden genomen, gemeengoed worden in 
Europa. Beschermende maatregelen, per gebied 
duurzaam beheer toepassen, uitzet van jonge 
paling en het over de barrières zetten van 
palingen, blijven de komende jaren 
onverminderd belangrijk. 


