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Opnieuw grote aantallen palingen overgezet
Tussen 1 september en 1 december is DUPAN
met vissers van de CvB en sportvisserij druk
in de weer geweest om schieralen op te vangen
en over een aantal belangrijke barrières naar
zee te zetten. Op 15 locaties werd met fuiken
gevist om palingen bij gemalen en
waterkrachtcentrales op te vangen. Deze
maand worden de vangsten opgeteld en
gerapporteerd. Rond de 4.000 schieralen is de
verwachting.

In Maurik werd echter 30% meer paling
gevangen en overgezet dan in Lith. De twee
centrales worden geëxploiteerd door Nuon
Vattenfall. DUPAN was bijzonder verheugd dat
Nuon zich al vroeg dit jaar bereid verklaarde om
mee te werken aan Paling Over De Dijk en
financiële steun te bieden.

Grote aantallen bij WKC’s
Tijdens het project ‘Paling Over De Dijk 2014’
werden op 15 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 waterkrachtcentrales onderbroken levenscyclus van de paling
weer hersteld.
Aanvankelijk vielen de vangsten tegen. De
mooie nazomer was de oorzaak. Bij hoge
temperaturen en weinig neerslag vertonen veel
palingen nog geen trekgedrag naar zee. In
oktober veranderde dat. Met name bij de WKC’s
werden soms wel honderden kilo’s per
fuiklichting opgevangen. In totaal werden er bij
de twee waterkrachtcentrales ruim 3.000
geslachtsrijpe palingen langs de barrières
geholpen. Deze palingen, soms meer dan een
meter lang, komen anders niet langs de turbines
van de centrales. De centrale in Lith bij Alphen is
door Imares aangewezen als het eerste knelpunt
in Nederland. De centrale in Maurik als vijfde.

Soms werden meer dan honderd palingen per lichting
opgevangen. Zoals hier bij de WKC in Maurik.

Medewerking stakeholders essentieel
Paling Over De Dijk is een tijdelijke maatregel,
zolang de barrières niet zijn aangepast voor
trekvissen zoals paling. Paling heeft het vooral
moeilijk omdat de levenscyclus doorbroken is
door (het ontbreken van voldoende)
migratieroutes. Het is dan ook niet alleen aan de
beroepsvisserij en de sector om het probleem van
de lage palingstand op te lossen. Ook overheden,
waterbeheerders, energiemaatschappijen en
natuurorganisaties hebben daar een rol in te
vervullen.
Vervolg volgende pagina

Vervolg voorpagina
Hoewel er in 2014 geen overheidssubsidie
mogelijk was – voor Europese steun was het een
tussenjaar, waarbij geen nieuwe aanvragen voor
subsidie konden worden ingediend – kreeg
DUPAN toch medewerking uit de hoek van
genoemde stakeholders. Bij de WKC’s nam
Nuon Vattenfall haar verantwoording. In
Friesland werd steun geboden door het Friese
waterschap, Wetterskip Fryslân. DUPAN pleit al
jaren voor bijdragen vanuit de belanghebbenden
bij een goede vis- en palingstand.
Dat de waterbarrières niet goed passeerbaar zijn
voor paling is de komende jaren nog niet
opgelost. Tot die tijd zullen we de palingen
handmatig moeten helpen. Als stakeholders daar
in samenwerken, is het alleszins haalbaar en
betaalbaar.

Beperkte visserijperiode in Friesland
De Friese vissers vonden dat Friesland een naam
hoog te houden had als het gaat om duurzaam
beheer van de palingstand. Toen zij daarom
besloten mee te investeren in het project, kwam
ook het Wetterskip over de streep. Vanaf half
september deed Friesland eerst met twee en later
nog eens met 13 locaties mee met Paling Over
De Dijk. Door de kortere periode waarin er werd
gevist, werd de hoeveelheid overgezette paling
beperkt tot ongeveer 800 dieren. Maar de
opgedane ervaring zal ongetwijfeld volgend jaar
tot een vlotte start van het project leiden.

schieralen op. Daarmee kan het beheer in de
toekomst verder worden fine-getuned.

Sportvissers houden alle vangsten bij, zoals hier in
Friesland bij het gemaal Roptazijl.

Stroperij vormt een groot probleem
Dat vissers en controleurs het hele jaar door op
het water horen, is ook in 2014 weer duidelijk
gebleken. In heel Friesland werd een
omvangrijke stropersactiviteit geconstateerd.
Juist initiatiefnemer Minne Boersma werd
hierdoor zwaar getroffen door de diefstal van 6
kostbare fuiken en het herhaaldelijk leeghalen
van fuiken met over te zetten paling. Op vrijwel
alle locaties was er strop voor de vissers. De
stroperij zorgt er tevens voor dat vele palingen
niet voor nageslacht kunnen zorgen. Stichting
DUPAN pleit er daarom ook voor dat
beroepsvissers het gehele jaar door op het water
actief kunnen zijn. Daarnaast kunnen nieuwe
technische hulpmiddelen worden ingezet om de
stroperij te beperken.

Sportvisserij speelt belangrijke rol
Tijdens het project worden alle opgevangen
palingen geteld, gemeten en gewogen door
controleurs van de regionale sportvisserijfederaties. Samen met de vissers zorgen zij voor
verzameling van alle data. Het project levert op
deze manier veel informatie over de trekkende

Correctie: In het oktobernummer van
JournAal werd gemeld dat er sinds 2011 uit
voorzorg niet meer op paling, snoekbaars en
wolhandcrab wordt gevist in van dioxinevervuiling verdachte wateren. De maatregel
geldt echter niet voor snoekbaars.

Mensen, bedankt!
Dankzij de inzet van deze
mannen en vrouwen zijn
ook dit najaar weer vele
duizenden palingen gered.
Volwassen palingen willen
graag naar zee om daar voor
nageslacht te zorgen. Maar
waterbarrières zoals gemalen en waterkrachtcentrales,
houden hen tegen. Door palingen te vangen en ze achter
de barrières weer vrij te laten,
willen de samenwerkende
partijen een bijdrage leveren
aan de verbetering van de
palingstand in Nederland. In
het project Paling Over De
Dijk, op 15 locaties verspreid
over Nederland, hebben tientallen mensen, van vissers tot
sportvissers, van controleurs
tot ingenieurs, zich in de
maanden september, oktober
en november sterk gemaakt
voor het oer-Hollandse dier
dat paling heet.

Paling over de dijk 2014

Daarom namens de
Nederlandse paling:
mensen bedankt!
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