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De eerste geslachtsrijpe schieralen zijn 
inmiddels al 6 weken op weg richting de 
Sargassozee om daar voor miljoenen 
nakomelingen te zorgen. Vanaf 1 september 
zijn vissers van de CvB druk in de weer om 
de schieralen met hun fuiken op te vangen 
en over de barrières naar zee te zetten. Het 
belang van Paling Over De Dijk 2013 werd 
op 18 september belicht op een officiële 
kick-off in de Hoekse Waard bij gemaal De 
Eendragt met alle betrokkenen rond het 
project. 
 
Onderbroken levenscyclus herstellen 
 
Met het project ‘Paling Over De Dijk’ worden op 
25 locaties verspreid over 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. 
 
Tijdens de startbijeenkomst konden vele 
betrokkenen volgen hoe beroepsvisser Aart van 
der Waal van de CvB,  de enorme, vuistdikke 
palingen vlak voor de pompen van het gemaal 
wegving met fuiken. Hij liet de palingen daarna 
meteen weer vrij liet in het Haringvliet, van 
waaruit ze kunnen ontsnappen naar zee. Dit 
gebeurde in het bijzijn van controleurs Arie de 
Rooij en Kees van Veldhoven van Sportvisserij 
Zuidwest Nederland. Alleen al op deze dag, bij 
dit ene gemaal, werden zo’n 75 volwassen 
schieralen over de dijk gezet. 

 
 
 
 
Het leverde een spectaculair schouwspel op. Er 
was dan ook belangstelling van de nationale pers 
en ook een internationale persdienst was aanwe-
zig om verslag te doen van de gebeurtenissen. 
 

 
Algemeen directeur van de Unie van Waterschappen 
Albert Vermuë en DUPAN-voorzitter Alex Koelewijn, 
zetten de eerste palingen over de dijk. 
 
Samenwerken aan herstel palingstand 
 
Cruciaal bij het herstel van de palingstand is dat 
partijen zich bewust zijn van de problemen die 
palingen ondervinden tijdens hun levenscyclus. 
Beroepsvissers,  sportvissers en waterschappen 
zijn gebruikers en beheerders van het 
Nederlandse binnenwater. Zij zijn bezorgd over 
de lage palingstand en hebben aangegeven samen 
te willen werken om als tijdelijke oplossing de 
palingen te helpen. Op 25 locaties in Nederland 
werken organisaties van deze partijen mee om 
zoveel mogelijk palingen over de dijk te zetten. 
Zolang de waterbarrières nog niet zijn aangepast 
en paling er niet zelfstandig langs kan, wordt met 
dit project een belangrijke bijdrage geleverd aan 
het herstel van de paling als soort.  

Paling Over De Dijk bij 25 obstakels van start 
 



 

 

Meten = weten 
 
Tijdens het project Paling Over De Dijk worden 
alle opgevangen palingen geteld, gemeten en 
gewogen. De gegevens  worden minutieus 
vastgelegd. Het project levert op deze manier tot 
en met november een schat aan data over de 
trekkende schieralen op. Data waarop het beheer 
in de toekomst verder kan worden fine-getuned.  
 

 
 
Elke gevangen paling wordt geregistreerd. 
 
Controleurs van de regionale Sportvisserij-
federaties controleren alle fuiklichtingen en alle 
opgevangen palingen. In samenwerking met de 
vissers zorgen zij voor verzameling van alle 
belangrijke data.  
 
Tienduizenden palingen naar open zee 
 
Tot eind november wordt er bij 22 gemalen, twee 
grote sluizencomplexen en een waterkracht-
centrale paling opgevangen en overgezet. 
Daardoor kunnen tienduizenden palingen tijdens 
het trekseizoen de waterbarrières overwinnen en 
naar open zee ontsnappen om voor nageslacht 
zorgen. Een volwassen paling kan wel tussen een 
en vier miljoen eieren produceren, waaruit dan 
weer jonge palingen voortkomen. Op die manier 
kan er uiteindelijk weer meer jonge paling aan 
onze kust komen.  

Paling Over De Dijk is daarmee een aanvullende 
maatregel op de Europese aalverordening en het 
Nederlands aalbeheerplan. Het project is een 
initiatief van Stichting DUPAN en heeft veel 
steun in Brussel en bij de landelijke politiek.  
 
Projectfinanciering 
 
De vissers worden per uur betaald uit DUPAN’s 
Duurzaam Paling Fonds. DUPAN verkreeg een 
aanvullende financiering 
voor dit project door 
middel van subsidie. De 
verleende subsidie valt 
onder de Collectieve acties 
in de visketen en is voor 
de helft afkomstig uit het 
Nederlandse Operationeel Programma 
“Perspectief voor een duurzame visserij” en voor 
de helft uit het Europees Visserij Fonds.  
 
Samenwerkende organisaties 

In dit project werkt de Stichting DUPAN samen 
met de Vereniging Kust & Zee. Vanuit de 
Combinatie van Beroepsvissers werken mee: 
Friese Bond van Binnenvissers en de Federatie 
van Beroepsvissers Zuidwest Nederland.  
 
Vanuit de sportvisserij werken mee: 
Sportvisserij Fryslân, Sportvisserij Midwest 
Nederland, Sportvisserij Zuidwest Nederland, 
Hengelsportfederatie Midden Nederland.  
 
Vanuit de waterschappen werken mee: 
Wetterskip Fryslân, Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, Waternet, Waterschap 
Hollandse Delta, en Waterschap Scheldestromen. 
Bij de WKC wordt samengewerkt met 
Rijkswaterstaat en NUON. Dit project wordt 
mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van 
EZ en het Europees Visserijfonds. Het project 
wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN.  
 



 

 

Partijen eensluidend over 
noodzakelijke hulp aan palingen 
 
Tijdens de startbijeenkomst in de Hoekse Waard 
gaven vertegenwoordigers van de samen-
werkende partijen acte de presence. Albert 
Vermuë, algemeen directeur van de Unie van 
Waterschappen, zette samen met Alex 
Koelewijn, voorzitter van Stichting DUPAN de 
eerste palingen over de dijk. Maar niet voordat 
hij in zijn toespraak wees op het belang van het 
project en op de noodzaak om de gemalen 
visvriendelijk te maken. Hij gaf aan dat de 
waterschappen de afgelopen 6 jaar honderden 
miljoenen hebben geïnvesteerd – en nog 
investeren – om de barrières aan te passen. 
Vermuë zei: “Onze inspanningen werpen 
vruchten af. De ‘rode koppen’ uit het verleden 
zijn veranderd in samenwerking. Dit is een hele 
mooie dag waarin het woord samenwerking tot 
uiting komt.” 
 

 
Albert Vermue, alg. directeur Unie van Waterschappen 
 
Ook Wim de Vries van Sportvisserij Zuidwest 
Nederland, wees op het belang van 
samenwerking door verschillende partijen. Hij 
benadrukte daarnaast dat duurzame 
beheermaatregelen, zoals het op een kier zetten 
van de Haringvlietsluizen, belangrijk zijn. 
 
Alex Koelewijn, voorzitter van Stichting  

DUPAN, verwelkomde de projectpartners en gaf 
uitleg over het project. Hij roemde de samen-
werking met de sportvissers en waterschappen: 
“De mens heeft de barrières die paling onder-
vindt zelf opgeworpen. Nu moeten wij er ook 
voor zorgen dat we het probleem samen oplos-
sen. Paling Over De Dijk bewijst dat het kan. Als 
tijdelijke maatregelen zetten we de palingen over 
de barrières naar zee. Maar ik hoop dat ze in de 
toekomst vrij in-en-uit kunnen zwemmen.” 
 

 
Bert Schelling, Heemraad 
 
Voor Bert Schelling, bestuurslid van het 
Waterschap Hollandse Delta, is het 
vispasseerbaar maken van stuwen en sluizen een 
persoonlijke missie.  Ook hij is van mening dat 
alle vissoorten onbelemmerd heen-en-weer 
moeten kunnen zwemmen. 

Andrew Kerr, Chairman van de in Engeland 
gevestigde Sustainable Eel Group was voor de 
gelegenheid naar Nederland gereisd. Hij gaf aan 
dat Nederland voorop loopt met de manier 
waarop zij de sector met palingvissers, kwekers 
en handelaren op een lijn heeft gebracht. Volgens 
hem wordt het door vereende krachten mogelijk 
om een project als Paling Over De Dijk te 
organiseren. 
Kerr zei er trotst op te zijn dat het project in de 
Europese Commissie is genoemd als tijdelijke 
maatregel om de vismigratieroutes vanuit Europa 
naar zee en andersom open te maken.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visser Aart van der Waal licht een van de fuiken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog nooit had een paling zoveel publiek… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De eerste lichting palingen wordt letterlijk over de dijk gedragen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door registratie ontstaat een schat aan gegevens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenwerking in optima forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op weg naar de Haringvliet en vervolgens naar zee. 
 


