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Journaal

Op 1 juni 2010 sloegen de verenigingen van de palingkwekers, -handelaren en -vissers de handen ineen om de paling in Neder-
land te helpen. Zij richtten de Stichting DUPAN op. In datzelfde jaar ontstond het Duurzaam Paling Fonds. DUPAN hanteerde 
van meet af aan het motto: samenwerken aan een duurzame palingsector. Daarover berichten we graag in het DUPAN-JournAal.

1
mei 2017

Verschijnt 4 x per jaar
Jaargang 7

NR

De met water en glasaal gevulde 
plastic zakken waren verstopt in 6 
gewone koffers. De verdachten wilden 
de glasaal naar China smokkelen. 
De partij zou in China een handels-
waarde hebben van circa € 115.000. 
De handel in glasaal buiten de EU is 
volgens CITES-reglementen verboden. 
Tegen de man en de vrouw is dan ook 
proces-verbaal opgemaakt; zij komen 
in juli voor de rechter. 
De inbeslaggenomen glasaal heeft 
sinds Pasen in quarantaine doorge-
bracht. Na de noodzakelijke proce-

Op tweede Paasdag hield de douane op Schiphol twee Chinezen aan met in totaal 72 kilo jonge paling (glasaal) 
in 6 koffers. De NVWA nam in samenwerking met de Douane in totaal 36 plastic zakken met Europese glasaal in 
beslag. DUPAN heeft de honderdduizenden jonge palinkjes afgelopen woensdag terug in de natuur gebracht.

dures heeft de overheid de glasaal 
overgedragen aan stichting DUPAN. 
Om de glasaal zo snel mogelijk weer 
in de natuur te krijgen, heeft DUPAN 
een projectcoördinator aangesteld 
en vrijwilligers binnen de beroeps- en 
sportvisserij gemobiliseerd. Zodoende 
kon de glasaal afgelopen woensdag in 
een aantal kreken in Zeeland worden 
uitgezet. Dat is voor de glasalen een 
gezond opgroeigebied. Als ze over een 
tiental jaren volwassen zijn, kunnen 
ze van daaruit terug naar zee en in de 
oceaan voor nageslacht zorgen.

De smokkel van glasaal vormt een 
probleem voor de legale handel en 
ondermijnt de inspanningen om de 
palingbestanden goed te beschermen. 
Stichting DUPAN steunt daarom de ont-
wikkeling van een waterdicht traceer-
baarheidssystem. De Sustainable Eel 
Group (SEG) werkt samen met NGO’s 
en wetenschappers aan de voltooiing 
van zo’n systeem, waardoor alle paling, 
van vangst tot bord, herleidbaar wordt. 
Illegale handel wordt daarmee sterk 
bemoeilijkt.

Gesmokkelde jonge paling terug in de natuur

http://www.dupan.nl
https://www.facebook.com/stichtingdupan/
https://twitter.com/dupan_info


De glasaaltjes zijn afkomstig van de Franse kust, meege-
voerd door oceaanstromingen vanaf hun geboorteplek in 
de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Ber-
mudadriehoek). De jonge palingen kunnen niet zelfstandig 
langs de Europese kustbarrières komen. Ze willen naar 
zoet binnenwater om op te kunnen groeien. In heel Europa 
geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater 
uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening 
en het Nederlands Aalbeheerplan. De herbevolking levert 
dan ook een direct natuurvoordeel op: in veel gebieden 
waar grote hoeveelheden glasaal vanuit zee zich ophopen, 
zoals de Engelse en Franse riviermondingen, zou anders 

Maart 2017 – Stichting DUPAN is gestart met de herbevolking van de Nederlandse binnenwateren met 
jonge paling. In Spakenburg, Almere en Harderwijk werden ruim 2 miljoen glasaaltjes uitgezet en in het 
Grevelingenmeer nog eens 1,25 miljoen stuks. Hiermee is een flinke impuls gegeven aan de palingstand 
die sinds 6 jaar een stijgende lijn laat zien.

het overgrote deel van die glasaaltjes sterven. Sinds 6 
jaar wordt aan de Europese kusten een toename van de 
palingstand gemeten.

Randmeren
In Bunschoten-Spakenburg werden op 10 maart ruim 
twee miljoen jonge palinkjes uitgezet en verdeeld over de 
Randmeren. Daarmee is de maximale draagkracht van 
die wateren benut (meer palingen kunnen er niet leven). 
Onder grote belangstelling van vertegenwoordigers van 
natuurorganisaties, visstandbeheerders, pers, overheid en 
de vissector zette beroepsvisser Gerard Heimensen met 

Herbevolking jonge paling



zijn kotter PU3 de eerste honderdduizenden krioelende 
aaltjes in het water rondom Spakenburg. De overige visjes 
werden uitgezet door collega-vissers op de Zuidelijke rand-
meren, de Veluwe randmeren en het Markermeer.
De uitzending vindt u online onder het nieuws van 
10 maart Hart van Nederland: Nederland is twee miljoen 
jonge palingen rijker

Grevelingen
Vanuit de loskade in de Brouwershaven in Zeeland werden 
op 31 maart nog eens 1,25 miljoen glasaaltjes uitgezet in 
het Grevelingenmeer. Te zien was hoe de glasaal werd 
uitgeladen, geteld, gewogen en gecontroleerd op kwaliteit. 
Die kwaliteit bleek uitmuntend. Beroepsvisser Geri Bout 
voer uit met zijn kotter BRU17 en liet vervolgens de 1,25 
miljoen krioelende aaltjes te water, geassisteerd door ver-
schillende opvarenden.
De uitzending vindt u online onder het nieuws van 31 
maart 2017 van Omroep Zeeland.

Beide gebieden zijn speciaal door de overheid geselec-
teerd. Wanneer de glasaaltjes tot volwassen palingen 
(zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze 
vanuit deze gezonde leefgebieden naar de Atlantische 
Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht 
te zorgen. 

Glas- en pootaal
Stichting DUPAN zet tot en met juni nog jonge paling uit 
in de Nederlandse natuur. In de komende maanden is dat 
pootaal; dat is glasaal die enkele maanden in een kwekerij 
heeft doorgebracht. DUPAN voert de herbevolkingsprojec-
ten voor 2/3 deel met glasaal en voor 1/3 deel met pootaal 
uit. De filosofie hierachter is dat pootaal groter en weer-
baarder is. Het is een goede zwemmer die gemakkelijker 

http://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/maar-liefst-twee-miljoen-jonge-palingen-uitgezet-natuur/
http://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/maar-liefst-twee-miljoen-jonge-palingen-uitgezet-natuur/
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2017-03-31/1103929/meer-dan-miljoen-nieuwe-bewoners-grevelingenmeer#.WPCYIVPyh0I
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2017-03-31/1103929/meer-dan-miljoen-nieuwe-bewoners-grevelingenmeer#.WPCYIVPyh0I


aan roofdieren zoals vissen en vogels ontkomt. Bij-
komend voordeel is dat pootaal ook verder buiten het 
seizoen beschikbaar is, waardoor er ook in de maand 
juni nog jonge paling kan worden uitgezet.

Projectpartners
Dit herbevolkingsproject wordt mede mogelijk ge-
maakt door het ministerie van EZ. Voor de aankoop 
van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het 
Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. 
Het project wordt medegefinancierd door het Eel Ste-
wardship Fund® en wordt gecoördineerd door Stich-
ting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, 
palingvissers en palinghandelaren samen om het 
herstel van de palingstand in Nederland te bevorde-
ren. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor 
Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse 
wateren met jonge paling, investeert de stichting 
vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van volwas-
sen palingen naar zee en in gericht wetenschappelijk 
onderzoek. 

Stichting DUPAN en de 
Sustainable Eel Group 
nodigen iedereen die betrok-
ken zijn bij - en zich inzetten 
voor - een gezonde Euro-
peese palingstand uit om te 
participeren bij de accredi-
tatie van de Sustainable Eel 
Standard (SES).

De SES wordt op dit moment door 
ISEAL – bekend van de MSC en 
ASC keurmerken – geaccrediteerd. 
Dat heeft als doel om in November 
2017 een nieuwe norm voor het 
keurmerk te publiceren. De Sustai-
nable Eel Standard is voor het laatst 
bijgewerkt in 2013 en is aan een 
update toe. De herziening en ac-
creditatie is een proces van drie jaar 
en is nu in de fase voor stakeholders 

om mee te denken: de zogenaamde 
“stakeholder consultatie”. Dus bent u 
betrokken bij een gezonde paling-
stand? Doe dan mee! Dat kan nog 
tot eind mei 2017.

Doel
Het doel van de Sustainable Eel 
Standard is:

Het maximaliseren van de bijdrage 
van vissers, kwekers, handel en 
de consument aan het herstel van 
gezonde palingpopulaties met hun 
rol in de natuurlijke omgeving, en de 
duurzame benutting met het oog op 
mensen, economie en cultuur.

De SES-standaard is zo ontwikkeld 
dat individuele ceretificaathouders 
ook daadwerkelijk bijdragen aan een 
gezonde palingpopulatie. 
Traceability in de gele keten van 

vanst tot bord vormt dan ook een 
essentieel onderdeel van de 
standaard.

Informatie
Achtergrond en de toegang tot de 
huidige standaard is www.sustai-
nableeelgroup.org beschikbaar. Op 
dezelfde website vindt u de proce-
dure voor de ontwikkeling en 
verbetering van de Standaard.

Werkwijze
Reacties op de Sustainable Eel 
Standard en de doelstellingen zijn 
van harte welkom. Op de voornoem-
de website vindt u een 
deelnameformulier. 

Europees Fonds voor 
Maritieme Zaken en Visserij

OPROEP: stakeholder consultatie Sustainable Eel Standard

www.sustainableeelgroup.org

http://www.sustainableeelgroup.org/review-of-the-sustainable-eel-standard-ses/


DUPAN vraagt de Projectgroep 
Aalherstel andermaal om 
samenwerking
Sector zoekt sinds oprichting samenwerking, 
maar krijgt geen gehoor.

Eind februari publiceerde het Algemeen Dagblad 
een paginagroot artikel over paling. (U vindt dit 
artikel ook nog online onder AD economisch nieuws 
28 februari 2017: het gaat weer beter met de paling 
in Nederland). Daaruit kwam naar voren dat het elk 
jaar weer iets beter gaat met de paling. Dat artikel 
was aanleiding voor Jan Terlouw consumenten op 
te roepen geen paling meer te eten. Hij deed dat als 
voorzitter van de Projectgroep Aalherstel.

In de projectgroep hebben Sportvisserij Neder-
land, RAVON, Natuurmonumenten, Wakker Dier, 
Greenpeace, WNF en de Good Fish Foundation 
hun krachten gebundeld. Hoewel wetenschappelijk 
is aangetoond dat de palingstand een stijgende lijn 
vertoont, blijft de projectgroep erbij dat het alsmaar 
slechter gaat met de paling en dat de consumptie 
moet stoppen.

Volgens DUPAN echter, kan alle goed beheerde vis 
met een gerust hart worden gegeten. Paling dus 
ook. De overheid heeft – gebaseerd op weten-
schappelijk advies – beperkingen, regels, verorde-
ningen en quota gesteld voor de palingvisserij. De 
palingstand is aan de beterende hand, wat aangeeft 
dat we het ingezette beleid het beste kunnen voort-
zetten.

De sector en de projectgroep staan daarmee 
lijnrecht tegenover elkaar. Daarom deed DUPAN 
via de media een duidelijke oproep aan de project-
groep: “Blijven we in onze loopgraven de strijd met 
woorden voeren, of kunnen we samen méér doen 
om de paling te helpen?” Het zou de projectgroep 
sieren de samenwerking met de sector te zoeken 
en projecten uit te voeren waar de paling bij gebaat 
is. Dan wordt DUPAN’s motto wellicht ook iets geza-
menlijks: “Geen woorden maar daden”.

http://www.ad.nl/economie/het-gaat-weer-beter-met-de-paling-in-nederland~a8f7ef1b/
http://www.ad.nl/economie/het-gaat-weer-beter-met-de-paling-in-nederland~a8f7ef1b/
http://www.ad.nl/economie/het-gaat-weer-beter-met-de-paling-in-nederland~a8f7ef1b/


netVISwerk
Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren
Nederlandse Vereniging van Viskwekers

Tussen maart en mei 2017 zetten de Duitse visserij-
autoriteiten van Brandenburg in de zijrivieren van 
de Elbe rivier 6 miljoen Europese palingen uit. 
Herbevolking is – ook in Nederland –een verplichte 
en noodzakelijke maatregel in Duitsland, aangezien 
de meeste natuurlijke habitats niet toegankelijk zijn. 
Dit komt door de vele barrières zoals stuwen en 
waterkrachtcentrales die de natuurlijke stroomop-
waartse en -neerwaartse migratie van glasaal en 
schieraal blokkeren. Begin maart 2017 werden vijf 
miljoen glasaaltjes (gevangen aan de Franse Atlan-
tische kust) in 503 dozen van drie kilogram per stuk 
afgeleverd. Tussen eind maart en half april werden 
655.000 pootaaltjes door een Duitse palingkweker 
geleverd en vrijgelaten in de belangrijkste zijrivieren 
de Havel, Dahme en Spree. 

Eind 2016 werden de glasaaltjes gevangen in Frank-
rijk en voor meerdere maanden gevoed. In deze 
periode namen de palingen in gewicht toe van 0,3 
gram tot ongeveer 7 gram. Er staan twee extra zen-
dingen gepland voor mei 2017, bestaande uit 595.00 
gekweekte paling. Daarbovenop zullen 85.000 poot-
alen worden gefinancierd door het Eel Stewardship 
Fund (www.esf.international)

Sinds de invoering van dit regionale pilot-project, dat 
tot doel heeft het aantal geslachtsrijpe schieraalen te 
verhogen, zijn er sinds 2006 al 40 miljoen palingen 
uitgezet. 20% van de kosten wordt gefinancierd door 
beroepsvissers en sportvissers, terwijl 80% wordt 
gefinancierd door de staat en de Europese Unie 
(EFMZV).

6 miljoen palingen 
voor herbevolking 
rivier de Elbe

Brandenburg - Duitsland, 12 april 2017 

netVISwerk

Pootaal voor herbevolking van de Havel rivier, Duitsland 2017 Aanvoer van pootaal voor herbevolking van de Potsdam, 
Brandenburg 2017

http://www.nevevi.nl
http://nevepaling.nl/
http://www.netviswerk.nl/

