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Willemm Dekker [2004] Slipping through our hands - Population dynamics of the European eel 

Dee populatie-dynamica 

Europesee aal 

Voorr u ligt een proefschrift over de populatie-dynamica 
vann de Europese aal. In de voorafgaande hoofdstukken 
bentt u statistische analyses en complexe redeneringen 
tegenkomen,, handelende over de achteruitgang van de 
aalstandd in onze wateren. Taaie kost over een glibberig 
onderwerp,, terwijl de essentie toch makkelijk te vatten is: 
hett gaat steeds slechter met de aalstand, dat is overal in 
Europaa het geval, en dit proces is al jaren lang gaande. 
Maarr waardoor het steeds slechter gaat is uiteindelijk niet 
echtt duidelijk. 

Inn dit laatste hoofdstuk wil ik de resultaten samenvat-
tenn voor een niet-wetenschappelijk publiek, een aantal 
achtergrondenn over het voetlicht brengen, informatie uit 
anderee bronnen samen vatten, begrippen illustreren, etc. 
Dee nadruk ligt hierbij op gegevens, processen en hypothe-
ses.. Een poëtischer beschrijving van de aal, de visserij en 
hett onderzoek is kortgeleden door Thomas Fort gepubli-
ceerd*.. In vergelijking tot een dergelijke meester-schrijver 
benn ik maar een povere wetenschapper, die zijn gedach-
tenn het gemakkelijkst uitdrukt in grafieken en statistieken. 

Achtereenvolgenss zal ik een korte beschrijving geven 
vann de biologie van de aal, facetten van de visserij docu-
menteren,, de ontwikkelingen in de aalpopulatie bespre-
kenn en de oorzaken en consequenties van de vastgestelde 
achteruitgangg analyseren en een vergelijking maken met 
dee belangrijkste commerciële vissoorten van de Noord-
zee.. Tenslotte komt de toestand van de IJsselmeervisserij 
enn de aalvisserij in de overige binnenwateren ter sprake, 
inn relatie tot mogelijkheden voor herstel van de aalstand 
enn de duurzame uitoefening van de aalvisserij. 

Biologie e 

Dee aal is een uitzonderlijke vis. Met zijn slangachtige 
uiterlijkk wordt hij in de volksmond zelfs niet altijd tot de 
vissenn gerekend. ('Handel in haring, aal en vis'). De 
wetenschappelijkee aanduiding is Anguilla anguïlla (L.), dat 
zoveell  betekent als: het slangetje. Voorts worden veel 
lokalee namen gebruikt: paling, peling, pellik en nog vele 
anderen,, waar zelfs ik dikwijl s nog maar zelden van 
gehoordd heb. Slechts de naam zeepaling duidt op een 
anderee soort: de Conger, die uitsluitend in zee voorkomt. 

*Thomass Fort, The Book of Eels. Harper Collins Publishers, 
London.. 2002. 287 pp. 

vann de 

Uitt de modder 
Dee voortplanting vindt ver van Europa op de oceaan 
plaats,, op een nog steeds onbekende locatie. Lange tijd is 
onduidelijkk geweest of de aal zich voortplantte; pas veel 
laterr verplaatste de vraag zich van of naar waar en hóe. 
Aristoteless (384-322 v. Chr.) was zo gefascineerd door een 
dierr dat zich niet leek te kunnen voortplanten, dat hij de 
proeff  op de som nam. Bij mijn weten was dat het eerste 
wetenschappelijkee experiment met een vis. Hij beschrijft 
hoee een zoetwaterpoel werd leeg geschraapt en alle aal 
verwijderd.. Nadat de regen de poel weer had gevuld, ble-
kenn er opnieuw alen in de poel aanwezig te zijn. 
Aristoteless leidde daaruit af, dat aal in de modder spon-
taann kan ontstaan, zonder dat er vooraf aal aanwezig is 
(generatio(generatio spontaneis). Later zijn nog andere, wildere spe-

Figuurr  1 Glasaal voor de sluizen van Den Oever, in 1958. 
Dee zee helemaal wit van de glasaal, dat is nu al jaren niet 
meerr gezien, (foto Cees Deelder) 
GlasseelGlasseel in front of the sluices at Den Oever (the Netherlands). 
GlasseelsGlasseels so abundant that the water surface becomes white; 
thatthat hasn't been seen in many years now. 
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Figuurr 2 De levenscyclus van de aal. De paai en de eieren 
zijnn in de natuur nooit werkelijk waargenomen. 
LifeLife cycle of the eel. Clockwise from the top: glasseel; bootlace; 
yellowyellow eel; silver eel; spawning; eggs; and the Leptocephalus 
larva.larva. Spawning and eggs have never been observed in the wild. 

culatiess gevolgd, zonder dat een alleszins bevredigende 
oplossingg gevonden werd. 

Inn de Straat van Messina 

Inn 1896 kweekten de Italianen Grassi en Calandruccio een 
visjee in een aquarium op, die ze in de dieptes van de Straat 
vann Messina (Sicilië) hadden gevangen. Tot hun verras-
singg bleek dit diertje, dat tot dan toe als Leptocephalus bre-
virostrisvirostris bekend had gestaan, een gedaanteverwisseling te 
ondergaann en een jonge aal te worden. De Leptocephalus 
wass dus geen aparte diersoort, maar de larve van de aal. 
Enn het probleem van de voortplanting van de aal was 
plotselingg ook een stuk kleiner: ergens in de diepte van de 
(westelijke)) Middellandse zee moest een paaiplaats lig-
gen.. Maar waar? 

Inn de Sargassozee 

Toenn de Deense onderzoeker Johannes Schmidt in 1904 
ookk Leptocephalus-larven ten westen van Schotland ving, 
enn uitvond dat verder naar het westen in de Atlantische 
Oceaann veel kleinere larven te vinden waren, kwam de 
zaakk in een stroomversnelling. Na enkele jaren wist 
Schmidtt te melden, dat de kleinste larven in de 
Sargassozeee voorkwamen, en claimde hij dat de paai dan 
well  in de diepte van de Sargasso zou plaatsvinden. Een 
geweldigee doorbraak (kleine larven in de Sargasso), maar 
tegelijkertijdd ook een geweldige bluf (paai in de Sargasso). 

Langg is Schmidt's lezing absoluut aanvaard, tot in 1959 
Denniss Tucker (Zoölogisch Museum van Londen) de fun-
damentelee kritiek uitte, dat de paai helemaal niet was 
waargenomenn (en hij met een inmiddels weerlegde, alter-
natievee verklaring kwam). Tot op de dag van vandaag is 
hett mysterie van de aal blijven voortbestaan, evenals de 
controversee tussen vele Schmidt-adepten en een klein 
aantall  ongelovige Thomassen; nog steeds is de natuurlijke 
paaii  ons onbekend. Ik zal niet ontkennen dat dit mysterie 
eenn geweldig verleidelijke uitdaging voor een aal-onder-
zoekerr betekent, maar daar staat tegenover dat - na ruim 
eenn eeuw waarin de oplossing niet werkelijk is gevonden 
-- het wellicht verstandiger is niet te licht in deze verzoe-
kingg te treden. De kleinste larven zijn gevonden in de 
Sargassozee;; met alleen die kennis zal de wetenschap het 
voorlopigg moeten doen. 

Dee Leptocephalus-larven in de oceaan lijken in het 
geheell  niet op alen, maar hebben de vorm van een wilgen-
blaadje,, die op zijn smalle kant zwemt (Figuur 3). Nabij 
hett Europese continent vormt deze zich om in een jonge, 
doorzichtigee aal: de glasaal, met een lengte van 7 cm. 
Dezee wordt aangetroffen langs bijna alle kusten van 
Europaa en Noord Afrika, waar ze in kust- en binnenwate-
renn opgroeien. 

Eenn kleurrijke vis 

All  gauw na de intrek in de binnenwateren begint de gla-
saall  kleur te krijgen. De rugzijde wordt donker, groen-
bruin,, de buik krijgt een licht, geel-groene of geel-witte 
kleur.. In dit stadium staat de aal bekend als rode aal; in het 
engelss als yellow eel. De kleuraanduiding rood lijk t nogal 
onverklaarbaar,, maar kortgeleden vertelde een beroeps-
visserr me, dat dit afgeleid zou zijn van het werkwoord 
rooien,rooien, oogsten. Een te rooien aal zou, als gevolg van hyper-
correctiee van de uitspraak, verbasterd zijn tot rode aal. 
Daarr staat tegenover dat er uit 1518 al een tekst bekend is, 
waarinn gesproken wordt van Anguillae rubiae, letterlijk: 
rodee aal. Dat betrof overigens een bekeuring van 
Nederlandsee handelaren in Londen, die moesten beloven 
nooitt meer rode aal te komen verkopen; tot op de dag van 
vandaagg domineren Nederlanders de internationale 
marktenn voor aal, ook in Londen. Naast de aanduiding 
roderode aal, worden er onder vissers nog tal van andere bena-
mingenn gebruikt, waaronder groene aal (van het Wad), 
blauwee aal (magere, veelal vrouwelijke dieren, met een 
dunne,, blauwachtige huid), spijkers, lange dunne, slok-
kers,, etc. 

Aann het eind van zijn levensfase in onze binnenwate-
renn verandert de aal van uiterlijk, en wordt dan aange-
duidd als schieraal, vanwege de witte=schiere buik. Een 
eeuww geleden werd in Nederland meestal over zilverpa-
lingg gesproken, een aanduiding die tot op de dag van van-
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Figuurr  3 Een Leptocephalus, de larve van een aal-achtige 
vis,, in dit geval van Conger oceanicus. (foto Uwe Kils) 
AA Leptocephalus, the larva of anguillid fish. This is the larva 
ofof Conger oceanicus. 

Figuurr  4 Een glasaal. (foto Claude Belpaire) 
AA glasseel. 

Figuurr  5 Een goudaal is een gedeeltelijk albino rode aal, 
waarbijj  de bruine en groene pigmenten ontbreken, (foto 
Derekk Evans) 
AA golden eel is a partially albino yellow eel, missing the brown 
andand green pigments. 

daagg in Vlaanderen nog gangbaar is. Schieraal wordt 
somss ook wel paling genoemd, maar meestal zijn de woor-
denn aal en paling synoniem. Het lijk t erop, dat het woord 
palingpaling in Nederland bovenal door stadse mensen wordt 
gebruikt,, en dan nog zelfs speciaal voor het hapklare pro-
duct;; aal wordt dan primair gereserveerd voor het gehele, 
levendee dier. Een broodje paling-iilet veronderstelt toch 
watt anders dan een gladde aal in een emmer snot, terwijl 
dee woorden stoofaal en stoofpaling ongeveer evenveel voor-
komen. . 

Figuurr  6 Een schieraal uit het Kattegat, (foto Uno 
Andersen) ) 
AA silver eel from the Kattegat. 

Voedsel l 

Eenmaall  in de kust- en binnenwateren aangekomen, eten 
dee aaltjes allerlei levende prooien, zoals wormen, water-
vlooien,, kreeftjes en insecten. Grotere alen, vanaf ca. 25 
cm,, eten tevens jonge vis. Dat ook kadavers gegeten zou-
denn worden, is slechts een fabel. Alen houden helemaal 
niett zo van dood vlees: hoe verser hoe beter. Daarom aast 
eenn visser zijn vistuig met pas gevangen spiering. Vroeger 
warenn halve kikkers ook heel gebruikelijk; die kon je mak-
kelijkk vers houden, en op het laatste moment nog halve-
ren. . 

Niett dat alen geen merkwaardige voedingsgewoontes 
eropp nahouden. Bij hoogwater op de rivieren geven de 
overstroomdee uiterwaarden de aal een kans, regenwor-
menn te gaan zoeken op de weilanden. In rietkragen eten 
zee loopkevers, die boven de waterlijn rondlopen; dit komt 
zoo vaak voor, dat het zeker geen toevalstreffer is: de aal 
zall  's nachts wel boven de waterlijn foerageren. Jonge 
eendjess zijn ook lekker. 

Groei i 

Inn vergelijking tot andere vissen, groeit aal bijzonder lang-
zaam:: bij ons marktwaardige aal van minimaal 28 cm 
langg is 6-8 jaar oud. De langzame groei hangt samen met 
dee lage temperaturen in onze buitenwateren. In zuidelijke 
strekenn en in kwekerijen kan een groei van 20 cm per jaar 
off  meer worden bereikt, maar in uitzonderlijke gevallen 
kann zo'n snelle groei ook in koude buitenwateren wel 
eenss optreden. Na de extreem koude winter van 1963 is 
datt bijvoorbeeld in een aantal polders waargenomen. 
Ondermaatsee aal, in het voorjaar uit het IJsselmeer naar de 
polderr meegenomen, groeide nog dezelfde zomer uit tot 
prachtigg grote schieraal in het najaar. Die laatste heeft een 
lengtee van 35 tot 45 cm (mannetjes) of meer (vrouwtjes) en 
trektt terug naar zee om daar aan de voortplanting te gaan 
deelnemen.. Bij deze trek wordt zonodig een korte tocht 
overr land niet gemeden, maar erg vaak zal dat niet gebeu-
ren:: ik heb het nog nooit gezien. Fysiologisch gezien is de 
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Figuurr  7 Paairijpe aal (boven: vrouwtje, onder: mannetje) 
kunnenn worden verkregen m.b.v. experimentele injecties 
vann hormonen, (foto Jan en Inge Boëtius) 
EelsEels in full nuptial dress; produced by hormone injections. 
FemaleFemale above and male below. 

schieraall  nog ver verwijderd van een werkelijk geslachts-
rij pp stadium. Een volledig geslachtsrijpe vrouwelijke aal 
ziett er bepaald anders uit: een zeer dikke buik, heel grote 
ogenn en vrijwel zwarte vinnen en neus. 

Eenn wijd verspreidingsgebied 

Dee Europese aal komt in geheel Europa, in noordelijk 
Afrik aa en in het aan de Middellandse Zee grenzende deel 
vann Azië voor. De Canarische eilanden in het zuiden, de 
Noordkaapp in het noorden, de Azoren in het westen en de 
rivierr Asi (Turks) of Orontes (Syrisch) in het oosten vor-
menn de uiterste begrenzingen. Dat geeft de indruk van 
eenn heel ruim verspreidingsgebied. In meer detail blijk t 
ditt echter geen juiste voorstelling van zaken te zijn: 90% 
vann de glasaal is te vinden langs de (Franse en Spaanse) 
kustenn van de Golf van Biskaje. Mogelijk dwaalt een klein 
deell  van de Leptocephalus-larven op hun lange tocht vanaf 
dee Sargassozee naar de Golf van Biskaje per ongeluk af, en 
komtt in de rest van Europa terecht. 

Hett bestand van de rode aal op het Europese continent 
toontt weer een heel andere verspreiding. Hoe zuidelijker 
menn komt, des te meer aal men van een gegeven waterop-
pervlakk kan oogsten. Vooral in de westelijke 
Middellandsee zee komen enorm dicht-bezette en produc-
tievee wateren voor. Dat houdt waarschijnlijk verband met 
dee hogere temperaturen, die dichter bij het optimum van 
25°CC liggen. Anderzijds geldt ook dat hoe zuidelijker men 
komt,, des te minder binnenwater er voorkomt. In de 
Saharaa is geheel geen (zoet) oppervlaktewater meer te 
vinden;; alle rivieren drogen hier in de loop van de zomer 
op.. In de Romeinse tijd was dat echter nog bepaald 
anders,, en was Noord-Afrika een vruchtbaar landbouw-
gebied.. Wellicht was daar toen ook meer aal te vinden. 
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Figuurr  8 Verspreiding van de glasaalvisserijen naar hun 
opbrengstt per km2 stroomgebied van een rivier. 
DistributionDistribution of glasseel fishing, according to their yield per km^ 
ofof a river's drainage area. (See chapter 2) 

Figuurr  9 Productie van de rode en schier-aal naar het 
wateroppervlak.. NB In deze figuur is geen rekening 
gehoudenn met de beschikbaarheid van (zoet) oppervlak-
te-water.. Het Middellandse Zee-gebied is relatief erg 
droogg en heeft weinig zoet oppervlakte-water; in de 
Saharaa is helemaal geen water. 
ProductionProduction of yellow and silver eel per unit of water surface 
area.area. Note that in this figure, the abundance of (fresh) surface 
waterswaters is not included. In the Mediterranean, fresh surface 
waterswaters become rare, while in the Sahara, no permanent surface 
waterwater exists at all. (See chapter 2) 
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Figuurr  10 De zeezijde van de sluizen in Den Oever. Het 
nett op de voorgrond wordt gebruikt voor de glasaalvis-
serijj  ten bate van de uitzet in onze binnenwateren, (foto 
Jann van Willigen) 
AA sea-side view on the sluices in Den Oever. The foreground net 
isis used for glasseel fishing, re-stocking the catch in inland 
waters. waters. 

Glasaal-visserij j 

Naa de metamorfose aan het eind van het Leptocephalus-sta-
diumm trekt de jonge glasaal naar de estuaria van de rivie-
renn langs de Atlantische kusten, in de winter (zuidweste-
lijk ee streken) en het voorjaar (oostelijke Middellandse Zee, 
westelijkee en noordwestelijke gebieden). In zuidelijke lan-
denn wordt de glasaal commercieel bevist, voor consump-
tiee of verdere opkweek. Verder naar het noorden wordt 
dee vangst van glasaal alleen gebruikt voor uitzet in nabij-
gelegenn buitenwater. 

All ee riviermondingen van Europa 

Dee glasaal-visserij vindt plaats in estuaria, in riviermon-
dingenn of voor dammen en barrières. In al deze gevallen 
iss er sprake van een (meestal natuurlijke) concentratie van 
dee glasaal, in tijd en ruimte. De migratie vanuit zee naar 
binnenn maakt gebruik van een mechanisme, bekend als 
hett selectief getijden transport. Hierbij maakt de glasaal 
gebruikk van de natuurlijke waterbeweging, het estuarium 
inn tijdens de vloed, terwijl ze zich tijdens de eb schuil hou-
denn in of vlakbij de bodem. Dit transport-mechanisme 
vraagtt weinig inspanning en wordt daardoor nauwelijks 
gehinderdd door lage watertemperaturen. Om verder de 
rivierr op te komen moet de glasaal actief gaan zwemmen; 
datt vraagt een minimale temperatuur van 10-12°C. In de 
winter,, als het rivierwater nog koud is, kan de glasaal 
makkelijkk het estuarium inkomen met het getij, maar 
moeilijkk doorzwemmen de rivier op. Dientengevolge ont-
staatt er dan een grote concentratie, die goed te bevissen is. 
Dezee concentratie is meestal te vinden aan de boven-

aann de Europese aal 

stroomsee kant van een estuarium, waar de vloedstroom 
tott stilstand komt tegen de uitstromende rivier in. Of, in 
dee meeste Nederlandse gevallen, op de plaats waar de 
vloedstroomm door een sluis of dam wordt tegengehouden, 
zoalss voor de sluisdeuren van Den Oever. 

Glasaal-vistuig g 

Glasaal-visserijenn maken gebruik van allerlei verschillen-
dee vistuigen. Het meest eenvoudige is een schepnet, dat 
vanaff  de walkant door het water wordt getrokken (Figuur 
11).. Veelal is er aan de onderkant van de stok ook nog een 
touww bevestigd, en wordt er met twee man gevist. 
Dezelfdee methodes worden ook gebruikt vanaf een klein 
schipp (Figuur 12). In dat geval wordt er meestal met het 
schipp rondgevaren in de riviermonding, om de glasaal zo 
opp te scheppen. Een vergelijkbare methode wordt ook 
gebruiktt door de Franse pibalours (Figuur 13), die een 
rechthoekigg frame aan weerskanten van de boeg van hun 
schipp voortduwen, waarachter een lang en zeer fijnmazig 
nett hangt. Hoe sneller men met een dergelijk net rond-
vaart,, hoe groter de vangst; motorvermogens van meer 
dann de maximaal toegestane 100 pk zijn beslist geen zeld-
zaamheid.. Naast al deze vormen van schepnetten en 
duwnetten,, wordt er ook wel gebruik gemaakt van fui-
ken,, opnieuw met een zeer fijne maaswijdte (Figuur 14). 
Fuikenn zijn in het bijzonder geschikt voor plaatsen met 
minderr grote hoeveelheden glasaal. Slechts éénmaal per 
dagg hoeft de visser zijn fuiken te komen legen. 

Inn noordelijke landen is de dichtheid van de glasaal 
meestall  te gering, om er handmatig op te vissen. 
Nederlandd ligt zo ongeveer op de grens. Toen er nog veel 
glasaall  binnentrok (tot 1980) kon er met een eenvoudig 
netjee op gevist worden. Sinds de vermindering van de 

Figuurr  11 Glasaal-visserij met een in de hand gehouden 
schepnet.. (foto Gerard Castelnaud) 
GlasseelGlasseel fishing, using a hand-held dipnet. 
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Figuurr  12 Glasaal-visserij met een aan een stok aan de 
boott bevestigd net. (foto Gerard Castelnaud) 
GlasseelGlasseel fishing using a net, fixed to a boat by a pole. 

intrekk is dat nauwelijks meer lonend. In noordelijker lan-
denn wacht men tot de glasaal zelf de rivieren opzwemt. 
Doorr een soort val te plaatsen juist waar een rivier door 
eenn dam wordt geblokkeerd, kan de intrekkende glasaal 
off  jonge rode aal eenvoudig worden opgevangen. De val 
bestaatt uit een soort opvangtank, waaruit een water-
stroompjee sijpelt over een kunstmatig watervalletje 
(Figuurr 15). De aal denkt de waterval te kunnen passeren, 
enn kruipt zelf de opvangtank in. 

Sindss de Afsluiting van de Zuiderzee is er in Den 
Oeverr voor wetenschappelijke doeleinden op de binnen-
trekkendee glasaal gevist. Hierbij is gebruik gemaakt van 
eenn simpel kruisnetje, een vierkant net van 1*1 m, met een 
maaswijdtee van 1*1 mm, dat van de bodem naar het 
oppervlakk wordt getrokken (Figuur 16). Ogenschijnlijk is 
ditt een inefficiënte methode. Omdat sinds 1938 altijd 
dezelfdee methode is gebruikt, levert dit echter een heel 
langee reeks van onderling zeer goed vergelijkbare gege-
venss op. 
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Figuurr  13 Een Franse pibalour. Het net wordt door de boot 
voorr zich uitgeduwd. Voor deze foto is het net iets boven 
hett water uitgetild, (foto Gerard Castelnaud) 
AA French pibalour. The net is pushed in front of the boat, just 
underunder the water surface. 

Figuurr  14 Een glasaal-fuik in de Tiber, Italië, (foto 
Eleonoraa Ciccotti) 
FykenetFykenet fishing for glasseel in the River Tiber, Italy. 

Figuurr  15 Een typische pootaal-val, bij Adara, in de rivier 
thee Maigue (Ierland). Links de opvangtank, van rechts-
bovenn de water-aanvoerleiding, naar rechtsonder een 
langee platte bak met wilgentenen, waardoorheen water 
sijpelt. . 
AA typical eel trap at Adara, in the River Maigue (Ireland). The 
holdingholding tank can be seen on the left, to the right-top the water 
supply,supply, to the right-bottom the ramp filled with willow twigs, 
withwith water seeping through. 
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Figuurr 16 In Nederland wordt voor wetenschappelijke 
doeleindenn met een simpel kruisnetje gevist. Voor deze 
fotoo is er overdag gevist, maar normaliter vindt dit 's 
nachtss plaats, in het donker, (foto Jan van Willigen) 
TheThe Dutch glasseel sampling uses a simple lift  net. Although 
thisthis is a day-time photograph, sampling usually takes place at 
nightnight time. 

Glasaal-vissendee landen 

Dee commerciële glasaal-visserijen zijn te vinden in het zuid-
westenn van Europa, noordelijk tot in Engeland (Bristol 
Channel)) en langs de Mediterrane kusten van Spanje, Italië en 
Afrik aa (Figuur 17). Langs noordelijker Atlantische kusten 
wordtt glasaal alleen gevangen voor uitzet in binnenwateren. 
Dee grootste glasaal-visserijen worden beoefend in de grotere 
rivierenn (Loire, Seine en Gironde in Frankrijk; Oria, Nalon en 
Minhoo in Spanje; Severn in Engeland; etc), maar daarnaast 
wordenn ook de meeste kleinere riviertjes dikwijl s wel bevist. 
Officiëlee gegevens over de kleinere visserijen worden soms 
well  en soms niet gevoegd bij de informatie van de grotere; 
somss wordt de glasaal van de kleine naar de grote rivier 
gebrachtt en daar verhandeld, soms kunnen de vissers kiezen 
waarr ze vissen, soms worden alleen de aanvoerstatistieken 
achteraff  bij elkaar opgeteld. Maar in de meeste gevallen is niet 
preciess bekend of er gevist en hoeveel er gevangen wordt. 

Dee opbrengst van de glasaalvisserij 

Dee totale vangst van de glasaalvisserij in de jaren 1990 
wordtt geschat op ruim 500 ton, maar dit getal vormt zeker 
eenn onderschatting van de werkelijk gevangen hoeveel-

Figuurr 17 Verspreiding van de glasaalvisserij per land, in 
dee jaren 1990. De vangst in Spanje en Portugal is 
waarschijnlijkk nogal onderschat. Hoe donkerder een land 
iss aangegeven, des te hoger de vangst. In veel landen valt 
echterr niet vast te stellen, welk deel van hun totale vangst 
uitt glasaal bestaat. 

TheThe distribution of glasseel yield per country, in the early 
1990s.1990s. Yield in Spain and Portugal is presumably severely 
underestimated.underestimated. Darker colours indicate higher yields. In many 
countries,countries, the share of glasseel in the total yield is unknown. 
(See(See chapter 9) 

heid.. Vangsten worden dikwijl s in kleine vissersplaatsen 
all  verwerkt, zijn illegaal of worden niet gedocumenteerd. 
Inn Baskenland, in Noord Spanje, werd rond 1960 een 
vangstt van 275 ton glasaal gemeld, maar tegenwoordig is 
err geen enkele opgave meer beschikbaar. In dee jaren 1980 
iss al eens eerder geprobeerd de totale vangst te berekenen 
(8577 ton) op basis van schattingen door deskundigen. Het 
iss wel zeker dat toen een groot deel van de vangst gemist 
is,, waaronder geheel Spanje. De lagere vangst-cijfers in de 
jarenn 1990 komen in ieder geval overeen met de daling in 
onafhankelijke,, betrouwbare cijfers over de hoeveelheid 
glasaall  (zie hieronder). 

Dee internationale statistieken van de aal-vangsten 
makenn geen onderscheid tussen glasaal enerzijds en rode 
enn schier-aal anderzijds. Omdat rode en schieraal zoveel 
zwaarderr zijn dan glasaal, zeggen deze cijfers dus eigen-
lij kk niets over de glasaal-vangsten en het gebruik van die 
vangst.. Op basis van de beperkte beschikbare statistieken 
enn met aanvullingen uit gesprekken met vissers en hande-
laren,, kan het volgende beeld voor het eind van de jaren 
19900 worden opgebouwd. Het grootste deel van de vangst 
wordtt gebruikt voor aalkweek in Azië; ca. 20% van de gla-
saall  wordt als glasaal geconsumeerd, merendeels in 
Spanje;; ca. 20% wordt gevangen en elders (binnen en bui-
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Glasaall  consumptie 

(Spanje) ) 
Natuurlijkee intrek 

Uitzet,, nationaal 

Uitzet,, internationaal 

Aquacultuurr EU 

Aquacultuurr Azië 

Figuurr  18 Gebruik van de glasaal. De cijfers geven de 
geschattee hoeveelheden (ton per jaar) aan. 
DispositionDisposition of glasseel landings. Numbers indicate estimated 
quantitiesquantities in tonnes per year. (See chapter 9) 

tenn het land van herkomst) uitgezet in buitenwateren en 
ca.. 15% van de glasaal kan vrijelij k de rivieren opzwem-
men. . 

Sindss 1980 steeds minder glasaal 

Inn vele landen in West Europa wordt de omvang van de 
glasaal-intrekk wetenschappelijk vastgesteld. Hierbij 
wordtt gebruik gemaakt van statistieken van commerciële 
vangsten,, import-export-gegevens, wetenschappelijke 
bemonsteringen,, vangststations voor pootaal etc. Het gaat 
zowell  om de glasaal-visserij, als visserij-onafhankelijke 
gegevens.. In deze cijfers is een opmerkelijke, abijna over-
all  optredende ontwikkeling zichtbaar: een daling sinds 
1980,, tot op een niveau van ca. 10% ten opzichte van de 
periodee daarvoor. De daling is opgetreden in zowel com-
merciëlee als in niet-commerciële gegevens, in Noord- en 
Zuid-Europa,, etc. Slechts de pootaal in Scandinavië en de 
glasaall  van de Britse Eilanden laten een ietwat afwijkend 
beeldd zien, met een eerdere resp. mindere daling. 

Sommigenn van de reeksen lopen al langer dan 60 jaar 
(Frankrijk,, Nederland, Duitsland en Zweden). In het bij-
zonderr de kruisnet-bemonstering in Den Oever vormt een 
vann de allerlangste en de meest betrouwbare series. Vanaf 
ca.. 1950 kan een duidelijke trend worden vastgesteld 
(Figuurr 20). Direct na de Tweede Wereldoorlog was er een 
armee periode van een aantal jaren, gevolgd door een zeer 
rijk ee periode in de jaren 1950, 1960 en 1970. Maar vanaf 
19800 trad een gedurige daling op, die tenminste tot 1990 
doorzette.. Gedurende de jaren 1990 was er sprake van een 
redelijkk stabiel, maar laag niveau. In 2001 trad echter een 
zeerr scherpe verdere daling op, tot op nog maar 1% van 

hett oorspronkelijke niveau. Daarna is de situatie niet ver-
derr verslechterd, maar van herstel is ook geen sprake. 

Glasaal-uitzet t 

Natuurlijkee aalpopulaties concentreren zich meestal in 
estuariaa en de benedenloop van rivieren. Bovenstrooms 
zijnn alen aangetroffen tot op meer dan 1000 km van de 
monding,, maar de gemiddelde verplaatsing rivier-
opwaartss is meestal niet veel sneller dan ca. 20 km per 
jaar.. Een door de mens uitgevoerd transport van glasaal 
enn pootaal van beneden naar boven in de rivier heeft dik-
wijl ss een aantoonbaar positief effect op de visserij-
opbrengst,, net als transporten van het centrum van de 
verspreidingg (Frankrijk en Spanje) naar de randen 
(Nederland,, Duitsland, Scandinavië, Midden-Europa). 
Kennelijkk is de dichtheid van de natuurlijke stand in grote 
delenn van het verspreidingsgebied ver beneden de capa-
citeitt van het ecosysteem, terwijl het bestand in Frankrijk 
enn Spanje wel een deel van hun glasaal kan missen. 

Ontwikkelingg in de uitzet van glasaal 

Inn 1908 hebben de Duitsers in Epney, op de oever van de 
Severnn in Engeland, een glasaal-station opgezet, waarvan-
daann levende glasaal naar Hamburg werd getranspor-
teerd.. In de periode voor de Tweede Wereldoorlog betrof 
ditt ruim één ton per jaar. Na de Oorlog nam het transport 
vann glasaal vanuit Zuid-Europa naar Centraal en Noord-
Europaa een grote vlucht (Figuur 22). Uitzet van Franse en 
Engelsee glasaal werd een van de standaard beheersmaat-
regelenn in Noord- en Oost-Europa (Figuur 23). Na 1980 

Figuurr  19 Een oude foto van een onderzoeker op bezoek 
bijj  het glasaalstation in Epney. Vermoedelijk een opname 
uitt 1955. 
AnAn old picture of a scientist visiting the Epney glasseel station. 
ThisThis picture dates from 1955, presumably. 
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Figuurr  20 De ontwikkeling in de aanwas van glasaal over de afgelopen eeuw. Individuele gegevens-reeksen uit alle 
deelnemendee landen in grijs, de gemeenschappelijke trend (gemiddelde van de vier langste series) in zwart. 
TrendTrend in glasseel recruitment during the past century. Original data in grey, common trend (average of four longest data series) in 
black.black. (See chapters 4, 5 and 9) 

Figuurr  21 De ontwikkeling van de glasaal-intrek in Den Oever. De vangsten van de gehele nacht en het gehele voorjaar 
zijnn gemiddeld en worden hier uitgedrukt als een vangst (in april) in de vooravond (22u00). 
TrendTrend in glasseel recruitment at Den Oever. Data referring to whole nights, throughout each spring, have been averaged, and are 
herehere expressed as an expected catch in April, at 10 p.m. (See chapter 5) 

werdd de glasaal echter zo schrikbarend duur, dat uitzet 
niett langer betaalbaar was. De meest recente schatting 
voorr geheel Europa (begin jaren 1990) noemt nog 33 ton, 
maarr sindsdien is de hoeveelheid zeker nog aanmerkelijk 
gedaald. . 

Hett effect van uitzet van glasaal 

Dee uitzet van glasaal in afgesloten wateren heeft een posi-
tieff  effect op de opbrengst een paar jaar later. Dit is onder 
meerr gebleken in vijverproeven in Nederland, maar ook 
inn de evaluatie van wetenschappelijke experimenten in 

Zwedenn en grootschalige uitzet-programma's in Polen. 
Dee omvangrijke uitzet in geheel Europa is de meest waar-
schijnlijkee verklaring voor de toename van de vangsten in 
dee jaren 1960, in het bijzonder in de noordelijke helft van 
Europa.. Of uitgezette glasaal wel leidt tot de productie 
vann volwaardige schieralen is echter nog niet zeker. 
Merkproevenn in de Oostzee met schieraal afkomstig van 
Fransee glasaal toonden, dat deze de uitweg uit de Oostzee 
niett altijd kon vinden, in tegenstelling tot de natuurlijk 
ingetrokkenn glasaal. Het is daarom waarschijnlijk veiliger 
aann te nemen dat uitgezette glasaal niet bijdraagt aan het 
behoudd van de paaistand. 
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Figuurr  22 De ontwikkeling in de uitzet van glasaal 
gedurendee de 20e eeuw. Gegevens over Polen na 1970 zijn 
niett bekend. 
TrendTrend in glassed re-stocking during the 20th century. Data for 
PolandPoland after 1970 are unknown. (See chapter 9) 

Rodee en schieraalvisserij 

Inn nagenoeg alle kust- en binnenwateren van Europa is de 
aall  te vinden. En waar dat van nature niet zo is, heeft de 
menss wel glasaal uitgezet. En in al deze wateren wordt er 
ookk op rode aal gevist. Over heel Europa gerekend, levert 
datt een bonte verzameling van visserijen, met tal van vis-
methodes. . 

Verspreidingg van de visserij 

Visserijj  op rode en schieraal vindt plaats in het gehele ver-
spreidingsgebiedd van de aal (Figuur 24). In Midden- en 
Noord-Europaa vormt dit de belangrijkste aalvisserij. In 
zuidelijkee landen komt weliswaar visserij op rode of 
schieraall  voor, maar is de glasaal veel belangrijker (ca. 30 
maall  meer alen, ruim 3 maal de waarde). Schieraalvisse-
rijenn zijn al bekend uit de steentijd, toen met vast opgestel-
dee visweren gevist werd. Nu komt exclusief op schieraal 
gerichtee visserij eigenlijk alleen nog maar in Scandinavië 
voor,, waar in de kustwateren met zeer grote fuiken gevist 
wordt.. Waarschijnlijk is de focus op de schieraal een 
manierr om de lage aalstand in Noord-Europa (25 alen per 
k m22 stroomgebied) nog te kunnen exploiteren. Geduren-
dee de schieraaltrek concentreert de in de binnenwateren 
geproduceerdee aal zich in tijd (najaar) en ruimte (rivier-
mondingen),, waardoor een profijtelijke visserij in zeer 
dunbevolktee gebieden mogelijk wordt. In Midden-
Europa,, bij een gemiddelde dichtheid van de aalstand 
(4000 stuks per km2 stroomgebied) richt de visserij zich 
grotendeelss op de rode aal, met een bijvangst van schie-

Figuurr  23 Verspreiding van de uitzet van glasaal in de 
jarenn 1990. Hoe donkerder een land is aangegeven, des te 
meerr glasaal er uitgezet is. 
DistributionDistribution ofglasseel re-stocking, in the early 1990s. Darker 
colourscolours indicate higher quantities being re-stocked. (See chapter 
9) 9) 

Figuurr  24 Verspreiding van de rode en schieraalvisserij in 
dee jaren 1990. Hoe donkerder een land is aangegeven, des 
tee hoger de vangst. 
DistributionDistribution of yellow and silver eel fisheries in the early 1990s. 
DarkerDarker colours indicate higher yield. (See chapter 9) 

raal.. Ter vergelijking: in typische glasaalgebieden 
bedraagtt de dichtheid van het bestand ca. 1500 glasalen 
perr km2 stroomgebied. 

Vistuigenn voor rode en schieraal 

Dee visserij op rode en schieraal maakt gebruik van een 
heell  scala aan vistuigen, zoals netten en fuiken, speren, 
pottenn en kisten en haken, en wordt uitgeoefend in kust-
gebieden,, in lagunes, in rivieren, meren, beken en alle 
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Figuurr  25 Fuikenvisserij op rode aal. (foto Jan van 
Willigen) ) 
Fyke-netFyke-net fishery for yellow eel. 

mogelijkee kleinere wateren. Wellicht het meest gangbare 
vistuigg is tegenwoordig de fuik, in al zijn soorten en 
maten.. Dat varieert van een kleine polderfuik (Figuur 25), 
tott een grote komfuik in de Oostzee (Figuur 27). Voor de 
invoeringg van de moderne kunststofgarens, waren fuiken 
duurr en moeilijk te onderhouden. In die tijd waren kub-
benn veel gangbaarder, maar ook nu wordt er nog met kub-
benn gevist. Het belangrijkste verschil met een fuik is dat 
eenn kub van wilgentenen gevlochten is, en dikwijl s van 
watt aas wordt voorzien. De moderne variant daarvan is 
gemaaktt van plastic, maar ziet er nog steeds uit als 
gevlochtenn wilgentenen. Een stap verder zijn de aalkistjes 
vann het IJsselmeer (Figuur 28): een (multiplex) houten 
kistje,, waarin altijd wat aas aangebracht wordt. Vrijwel 
hett hele kistje is gesloten; slechts aan de twee uiteinden is 
eenn opening, afgesloten met een klein netje, dat de aal 
maarr in één richting doorlaat. 

Lijnenn met haken vormen een tweede groep van aal-
vistuigen.. Deze komen in een aantal verschillende vor-
menn voor. Dobbers hebben telkens één haak aan een drij-
vertje,, en werden vooral gebruikt in gebieden met over-
vloedigee waterplanten. Het hoekwant (Figuur 29) bestaat 
uitt een lange lijn, die in het water over de grond ligt, en 
waaraann telkens zijlijntjes met een haakje zitten. 
Hoekwantt is vooral in gebruik op grotere wateren, zoals 

Figuurr  26 Drogende schietfuiken langs de weg bij 
Makkum.. (foto Jan van Willigen) 
SummerSummer fyke-nets near Makkum, set along the road side to dry. 

Figuurr  27 Komfuiken bestaan uit een zeer lang schutwant 
(waarvann alleen de lange rij drijvers in de verte te zien is), 
mett een komvormige kamer (drijvers op de voorgrond). 
Dee bodem van de kamer kan opgetrokken worden, zodat 
dee vis (in de kamer en in de daaraan bevestigde fuiken) 
makkelijkk verzameld kan worden. Komfuiken (bottengarn 
off  bundgarn) worden in de Oostzee veelvuldig gebruikt 
voorr de schieraalvisserij. (foto Robert Russell) 
PoundPound nets are very large nets, consisting of an extremely long 
leaderleader (visible by the long line of floats to the background), with 
aa chamber at the end (floats in the foreground). The bottom of 
thethe chamber can be lifted, in order to collect the catch (from the 
chamberchamber and the attached fyke-nets). Pound nets (bottengarn 
oror bundgarn) are commonly used in the Baltic, fishing for sil-
verver eel. 
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hett IJsselmeer. All e vistuigen met haken worden van aas 
voorzien,, dat door de aal gegeten moet worden. Meestal 
wordtt hier vis voor gebruikt: spiering, of vroeger ook pos, 
somss ook halve kikkers of regenwormen. Omdat de aal 

Figuurr  28 Aalkisten staan op het dek gereed. Nadat de 
kistenn zijn ge-aast, kan de deksel erop, en kunnen ze aan 
eenn lange lij n te water worden geschoten, (foto Jan van 
Willigen) ) 
EelEel boxes stowed on board, ready to be set. After the bait has 
beenbeen added, the lid is closed, and a string of boxes attached to a 
longlong line is released into the water. 

Figuurr  29 Het hoekwant bestaat uit een lange lij n (de 
balk),, met daaraan dwarslijntjes met haken; op de foto 
zijnn de haken netjes op een staande spleet geregen. Elk 
haakjee wordt met de hand van aas voorzien, (foto Jan van 
Willigen) ) 
AA typical longline fishery consists of a long rope, to which 
smallersmaller side lines are attached, fitted with hooks; the hooks in 
thethe photograph are carefully arranged on a vertical peg. Bait is 
attachedattached to each hook by hand. 

bijzonderr kieskeurig is, moet de visser ervoor zorgen dat 
hett aas zo vers mogelijk is, en niet met vieze handen 
(vroegerr had men petroleumlampen aan boord) is aange-

Figuurr  30 Een peur bestaat uit een op een wollen draad 
opgewondenn kluwen wurmen, met een loodje erboven. 
Dee toehappende aal blijf t net lang genoeg hangen, om 
binnenn boord gehaald te kunnen worden. 
AA sniggle consists of a bunch of worms, coiled around a woollen 
thread,thread, with a weight on top. When an eel bites, it is left dan-
glinggling on the sniggle, just long enough to hoist it into your boat. 

Figuurr  31 Het belangrijkste vistuig op het IJsselmeer was 
tott 1970 de grote kuil, bestaande uit een 27 m lang net 
(links),, opengehouden door twee stokken van 1 m hoog 
enn een 8 m brede houten boom (rechts nog tegen het schip 
aan,, pijl rechts), dat met gewichten (pijl onder) op de 
bodemm gehouden wordt. Het net wordt achter het schip 
gesleept,, (foto Betty van Os) 

TheThe main fishing gear on Lake IJsselmeer until 1970 was a 
trawltrawl (grote kuil) consisting of a 27 m long net (left), opened 
byby two vertical wooden poles (dan lenoes) and a horizontal 8 
mm beam (right, close to the ship; arrow); weights attached to the 
beambeam kept the net to the bottom. The net is towed behind the 
ship. ship. 
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pakt.. Omdat alleen grotere aal (>25 cm) geregeld vis eet, 
vissenn hoekwant en dobbers selectief op grotere aal. 

Dee peur is een heel speciaal aalvistuig, waarmee hen-
gelaarss goed aal kunnen vangen. Het bestaat uit regen-
wormenn aan een hengel. Anders dan bij de gewone hen-
gell  of dobber, zit er niet een haak in, maar een wollen 
draad.. De toehappende aal blijf t met de tandjes op zijn 
kakenn hierin hangen, net lang genoeg om snel boven 
waterr uitgetild te worden. Juist aanvoelen wanneer er een 
aall  hapt, en snel de aal binnen boord hijsen is nog een hele 
toer.. Is men die kunst machtig, dan kan de peur een flin-
kee hoeveelheid aal opleveren. 

Dee vroegere Zuiderzee en het huidige IJsselmeer ken-
merkenn zich door uitgestrekte open wateroppervlakken, 
mett een relatief ondiepe en vlakke waterbodem. Deze 
kenmerkenn zijn van toepassing op vele kustwateren nabij 
dee monding van rivieren. In deze omstandigheden wordt 
meestall  op een geheel andere wijze gevist, met een 
gesleeptt net, zoals een kuil (Figuur 31) of een kor (Figuur 

Figuurr  32 In midden jaren 1970 is de elektrokor 
ontwikkeldd die, in tegenstelling tot de grote kuil, ook bij 
helderr weer en overdag goed aal kan vangen. Bij deze kor 
zijnn de losse stokken vervangen door vaste sloffen, en 
tussenn de sloffen wordt een elektrische spanning van ca. 
3000 V aangelegd (gele kabels rond de boom en sloffen), 
diee de aal uit de bodem naar boven jaagt. Dit net-type is 
nooitt in de commerciële visserij toegestaan, maar vormt 
hett belangrijkste vistuig voor het huidige aalonderzoek 
opp het IJsselmeer. (foto Betty van Os) 
InIn the mid 1970s, an electrified trawl was developed. In contrast 
toto the traditional beam trawl, this electrified trawl could also be 
operatedoperated under clear weather conditions, and during the day. 
TheThe dan lenoes are replaced by fixed sledges, and a 300 V elec-
trictric  power is applied between the sledges (yellow cables around 
thethe beam and sledges), chasing the eel out of the mud. This trawl 
hashas never been allowed in the commercial fishery, but is the 
mainmain fishing gear in current eel research surveys on Lake 
IJsselmeer. IJsselmeer. 

32).. Op de Noordzee is de oorspronkelijk gevarieerde 
Nederlandsee visserij inmiddels vrijwel volledig overge-
gaann op gesleepte netten (veelal aangeduid met de 
Engelsee naam trawl; een trawler). Ook de visserij op de 
Zuiderzeee werd gedomineerd door gesleepte netten, hoe-
well  er begin 20e eeuw een zeer felle politieke strijd is 
gevoerdd tussen vissers met gaand en staand want. Na de 
Afsluitingg van de Zuiderzee is deze visserij op het 
IJsselmeerr voortgezet, tot in 1970 het verbod op gesleepte 
netten,, dat in de overige Nederlandse binnenwateren 
gold,, ook tot het IJsselmeer werd uitgebreid. In de jaren 
1930-19700 werden proefvisserijen aan boord van onder-
zoeksschepenn opgezet met gesleepte netten (voornamelijk 
mett de grote kuil), en die worden tot op de dag van van-
daagg nog steeds gebruikt. Nog ieder jaar vist MS Stern 
(Figuurr 52) met een type net van een halve eeuw oud, en 
dee snelheid van een zeilschip, op het IJsselmeer. En juist 
diee ogenschijnlijk conservatieve benadering maakt, dat 
eenn lange reeks gestandaardiseerde gegevens beschikbaar 
is,, waarmee een goede vergelijking gemaakt kan worden 
tussenn de visstand van toen en nu. 

Tenslottee is er nog een groep van vistuigen voor rode 
aal,, waarbij de visser zelf actief de aal moet vangen. Heeft 
menn eenmaal een aal gezien, dan kan deze met een tradi-
tionelee aalspeer (Figuur 33) worden verschalkt. Elgers (eel 
gears)gears) hebben de vorm van een puntige hark, en worden 
lukraakk door de bodem getrokken. Hoewel in Europa het 
gebruikk van aalsperen en elgers eeuwenlang gangbaar is 
geweest,, zijn ze nu nog maar op enkele plaatsen in 
gebruik.. Arbeidsintensief, en bovenal is mooie grote aal 
zeldzaamm geworden. 

Eenn zeer modern aalvistuig, is het elektro-schepnet 
(Figuurr 34). Tussen een boot en het schepnet wordt een 
elektrischee spanning aangelegd, waar de aal door wordt 
aangetrokken.. Zodra de aal binnen het bereik van de vis-

Figuurr  33 Traditionele aalsperen van de Maori (Nieuw 
Zeeland).. In Europa werden vergelijkbare, smeedijzeren 
aalsperenn gebruikt. 
TraditionalTraditional eel spears from the Maori (New Zealand). 
ComparableComparable spears in Europe were produced from welded iron. 
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serr is gekomen, kan deze eenvoudig met een tweede 
schepnett worden opgevist. Het gebruik van elektrische 
apparatuurr stelt natuurlijk eisen, maar het elektro-schep-
nett is een zeer efficiënt vistuig. 

Dee schieraal trekt in het najaar terug naar zee, veelal 's 
nachts,, bij donkere maan. Tijdens deze reis wordt er niet 
meerr gegeten. De snelste route naar zee is tevens ook de 
makkelijkste:: de aal laat zich simpelweg meevoeren op de 
waterstroomm van de rivier. En op deze manier wordt ook 
gegarandeerdd de weg naar zee gevonden. Dieren in afge-

Figuurr  34 Het elektroschepnet (voor) lokt de aal uit de 
rietkraag,, een tweede net wordt gebruikt om ze op te 
scheppen. . 
TheThe electro-fishing equipment (foreground) lures the eel from 
thethe reed fringe; a second net is then used to scoop them out. 

Figuurr  35 Een drietal schokkers ligt voor anker op een 
vastee plaats in de rivier, met een ankerkuil terzij. De 
wegtrekkendee schieraal laat zich op de stroom voortdri-
jven,, en zwemt recht de ankerkuil in, die hier aan bakbo-
ordd (voor de kijker rechts) van het schip nog juist aan het 
wateroppervlakk zichtbaar is. Bij twee schepen hangt het 
nett in de mast te drogen, (foto Jan van Willigen) 
ThreeThree schokkers, with their stow nets, anchored at a fixed 
place.place. Silver eel, migrating towards the sea, swims with the 
waterwater current, and gets caught in the net. The beam on top of 
thethe net can be seen on port-side (for the viewer right) of the ship. 
TwoTwo of these ships have their net hoisted into the mast, in order 
toto dry. 

slotenn of moeilijk bereikbare wateren zullen actief op zoek 
moetenn naar een uitgang. Als die afwezig is, willen ze 
daarbijj  zelfs wel eens een korte route over land nemen, 
maarr erg vaak komt dit niet voor. 

Dee visserij op schieraal maakt gebruik van netten die 
dee trekroutes blokkeren (fuiken met lange vleugels, dicht-
zetten),, of het water van de rivier filtreren (Figuur 35). Een 
goedee blokkade van de trekroute kan ook worden verkre-
genn met dammen van stenen en wilgentenen (Figuur 37) 
mett daartussenin een net. 

Figuurr  36 Bij Engelse watermolens werden wilgentenen 
mandenn gebruikt voor de schieraalvangst. Hier een teken-
ingg van de watermolen bij Iffley. 
EnglishEnglish watermills were often equipped with willow twig bas-
ketskets to catch silver eels. This drawing depicts the watermill at 

Figuurr  37 De schieraal-weer bij Portna in de Bann, N. 
Ierland,, (foto Robert Rosell) 
TheThe silver eel weir at Portna, River Bann (N. Ireland). 
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Bijj  watermolens was de schieraalvisserij vaak inge-
bouwdd in de molen en watergangen, en vormde de visse-
rijj  een eeuwenoud en belangrijk onderdeel van het inko-
menn van de molenaar (Figuur 36). 

Ontwikkelingenn in de vangst 

Gegevenss over de omvang van de totale aalvisserij zijn 
gerenommeerdd onvolledig. Vergelijking van de officiële 
cijferss met de best beschikbare schattingen maakt aanne-
melijkk dat de statistieken voor vele landen slechts onge-
veerr de helft van de werkelijke vangsten omvatten. Dat is 
ookk voor Nederland het geval. Recentelijk gerapporteerde 
cijferss maken zelfs geen onderscheid meer tussen aalvisse-
rijj  en aalkweek en zijn daarmee helaas volstrekt onbruik-
baarr geworden. 

Opp basis van alle beschikbare (officiële en onofficiële) 
cijferss is toch de trend in de internationale vangsten zo 
goedd mogelijk gereconstrueerd (Figuur 38). In de periode 
voorr de Tweede Wereldoorlog zijn weinig gegevens 
beschikbaar,, waardoor niet veel meer gezegd kan worden 
dann dat de vangsten varieerden rond een gemiddeld 
niveauu van ca. 47000 ton. Gedurende de oorlog is er een 
duidelijkk en begrijpelijk dal te zien, gevolgd door een 
geleidelijkee stijging tot 47000 ton in 1964. Daarna zette een 
zeerr langzame maar gestage daling in, tot op een histo-

19000 192 5 195 0 197 5 200 0 

Figuurr  38 Aanlanding van aal gedurende de 20e eeuw: 
reconstructiee van de trend op basis van beschikbare 
gegevens.. De som van de FAO-statistieken laat ogenschi-
jnlij kk een toename zien, maar dat is vertekend door een 
toenemendd aantal rapporterende landen. 
LandingsLandings during the 20th century. The raw sum of statistics 
reportedreported to FAO shows an apparent increase, but a reconstruc-
tiontion of the total does not. Not the yield, but the reporting rate 
hashas increased. (See chapter 6) 

rischh dieptepunt van 22000 ton in de afgelopen jaren. De 
getoondee reconstructie compenseert voor het feit dat vele 
landenn pas in de laatste decennia zijn gaan rapporteren, 
maarr houdt geen rekening met omvangrijke vangsten die 
nogg nooit in de statistieken zijn terechtgekomen. 
Nederlandd rapporteert sinds 1939 hoeveel er op het 
IJsselmeerr gevangen werd, maar vangsten elders in ons 
landd ontbreken nog immer in de statistieken. 
Waarschijnlijkk hebben die ongedocumenteerde vangsten 
well  een zelfde trend meegemaakt. 

Dee stijging van de vangsten tussen 1945 en 1964 valt 
samenn met de verwachte opbrengstverhoging ten gevolge 
vann de uitzet van glasaal sinds de Tweede Wereldoorlog. 
Bovendienn vond deze stijging vooral plaats in Noordelijke 
landen,, waar de uitzet juist het meest omvangrijk plaats-
vondd (Figuur 23). Dit maakt het aannemelijk dat zonder 
dezee uitzet er mogelijk al veel eerder een gestage daling 
wass ingezet. Tegelijkertijd is het ook duidelijk, dat de uit-
zett van glasaal lang is toegenomen, tenminste tot 1980 
(Figuurr 22). De achteruitgang in de vangsten sinds 1965 
vondd dus plaats, ondanks dat er meer en meer glasaal 
werdd uitgezet, en terwijl de natuurlijke intrek ook maxi-
maall  was. De dalende vangsten in de jaren 1960,1970 en 
19800 zijn dus niet te wijten aan een tekort aan glasaal, 
maarr moeten samenhangen met een verandering in de 
binnenwateren. . 

Figuurr  39 Verspreiding van de aalkweek in Europa. De 
kweekk in oost Azië is in een vierkant rechtsboven 
aangegeven,, op een oppervlak gelijk aan dat van Japan. 
Hoee donkerder een land is aangegeven, des te hoger de 
opbrengstt van de aalkweek. 
DistributionDistribution of aquaculture in Europe. The production in 
EasternEastern Asia has been indicated in the top-right corner, in a 
squaresquare of the same surface area as Japan. Darker colours indi-
catecate higher production. (See chapter 9) 
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Figuurr  40 Ontwikkeling van de aquacultuur-productie in Europa. 
TrendTrend in aquaculture production in Europe. (See chapter 9) 

Kweekk van de Europese aal 

Dee kweek (of aquacultuur) van Europese aal is veel later 
vann de grond gekomen dan de kweek van de Japanse aal. 
Inn 1970 bedroeg de Europese kweek ca. 3400 ton, terwijl in 
Japann al 17000 ton werd gekweekt. Rond 1970 hebben de 
Japannerss een aantal jaren geprobeerd Europese aal te 
kweken,, maar dat had toen weinig resultaat. In het 
middenn van de jaren 1980 hebben ze het nogmaals gepro-
beerd,, resulterend in een groei van 3000 ton (1985) naar 

100000 ton nu. De kweek in Europa wordt momenteel ook 
geschatt op ca. 10000 ton (Figuur 40). In het Verre Oosten 
wordtt inmiddels meer dan 180000 ton van alle aalsoorten 
samenn gekweekt. 

Dee Italiaanse aquacultuur heeft een lange geschiede-
nis,, tenminste teruggaand tot de Romeinen. In de afge-
lopenn eeuwen heeft de kweek zich geconcentreerd in de 
vallivalli  in Noord-Italië. In deze systemen worden natuurlijk 
ingetrokkenn glasalen opgekweekt in natuurlijke lagunes, 
waarinn de mens echter ingrijpt in de waterloop 

Figuurr  41 De vangst van schieraal in de kweekvijvers, de 
vallivalli  van Comacchio, Italië. 
HarvestingHarvesting of silver eel in the ponds, the valli of Commacchio, 
Italy. Italy. 

Figuurr  42 Een moderne aalkwekerij, met midden-boven 
eenn voederautomaat, (foto Andries Kamstra) 
ModernModern eel aquaculture. An automatic feeder can be seen in 
top-centre. top-centre. 
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(zoet/brak/zout,, koud/warm, zuurstofrijk/-arm, etc.) en 
daardoorr de productie tot grote hoogte kan opschroeven. 
Sindss de achteruitgang van de glasaal (1980) is in toene-
mendee mate gebruik gemaakt van uitgezette glasaal, 
afkomstigg van de Italiaanse west-kust. Daarnaast zijn er 
eenn aantal moderne aalkwekerijen ontstaan, vergelijkbaar 
mett moderne bedrijven in noordelijker landen. 

Dee moderne, intensieve kweek van aal is geheel geba-
seerdd op een hoog-technologische en vérgaand geautoma-
tiseerdee bedrijfsvoering, waarin meestal gebruik gemaakt 
wordtt van waterzuivering en -recirculatie. Aan het eind 
vann de jaren 1980 zijn deze systemen in gebruik genomen 
inn een hele reeks van landen. Gedurende de jaren 1990 is 
dee kweek in Denemarken en Nederland gestaag doorge-

Glasaall  vissende 
landenn _— 2122 

Elders s 

1371 1 
Visserij j 

EUU aqua. 150 
Aziëë aqua. 900 
Consumptiee 321 

87 7 
Visserij j 

Figuurr 43 Samenvattend overzicht van de omvang van de 
Europesee aalstand per levensfase (aantallen in miljoenen). 
Dee aantallen hebben betrekking op de vroege jaren 1990. 
Telkenss is aangegeven hoeveel dieren er aanwezig zijn, 
hoeveell  daarvan door de visserij worden opgevist, etc. De 
niet-verklaardee afname van de aantallen is het gevolg van 
natuurlijkee sterfte. 

SchematicSchematic overview of the population size of the European eel 
byby life stage (numbers in millions). Numbers refer to the early 
1990s,1990s, and indicate the size of the population, respectively the 
numbernumber of eels harvested. Natural mortality explains the miss-
inging numbers in this picture. (See chapters 3 and 9) 

groeid,, terwijl elders alweer sprake was van een afname. 
Denemarkenn en Nederland domineren nu de markt, ter-
wij ll  de kweek in Italië nog steeds omvangrijk is, maar 
lichtt afneemt. 

Dee kweekaal wordt merendeels afgezet binnen 
Europa.. Uitzet van kweekaal in buitenwateren is tegen-
woordigg zeldzaam en draagt waarschijnlijk niet bij aan de 
voortplanting. . 

Velee kleintjes maken een grote 

Hierbovenn is een overzicht gegeven van de aalstand en 
aalvisserijj  in Europa. Voor elk levensstadium op het con-
tinentt is de verspreiding van de visserij en de ontwikke-
lingg in de tijd besproken. De hele situatie nu samenvat-
tendd (Figuur 43), ontstaat een beeld van een intensief door 
dee mens beïnvloede vis. Dat betekent echter geenszins dat 
err ook sprake is van een grootschalige visserij. Sterker 
nog:: de aalvisserij is in Europa de wijdst verbreide visse-
rij ,, met een grote werkgelegenheid (>25000 mensen), 
maarr is opgebouwd uit vele kleine bedrijfjes, vissend in 
kleinee binnenwateren (Figuur 44). Slechts een enkel groter 
waterr kent een wat omvangrijker visserij; het IJsselmeer 
(Nederland)) en Lough Neagh (Noord Ierland) zijn daar-
vann de meest bekende, en maken samen maar ca. 5% van 
dee totale visserij uit. Alleen rond deze wateren zijn typi-
schee vissersplaatsen te vinden, met een scheepswerf, een 
visafslag,, e.d. Elders is er sprake van een kleinschalig, en 
dikwijl ss traditioneel visserijbedrijf, waarin één of enkele 
visserss samenwerken, en zelfstandig de aalstand in hun 
waterr beheren. Bemoeienis door overheid en onderzoek 
beperktee zich tot visserij-stimulerende maatregelen, zoals 
dee import van buitenlandse glasaal voor uitzet, de ont-
wikkelingg van nieuwe vistechnieken of de verbetering 
vann de handel en afzet. Dat hele systeem van locale visse-
rijenn met een zeer beperkte overheidsbemoeienis werkte 
uitstekend,, totdat na 1980 onverwacht de glasaalintrek 
afnam.. Toen werd plotseling pijnlij k duidelijk, dat al die 
kleinee watertjes tezamen het leefgebied van één enkele 
vispopulatiee uitmaken, en dat de achteruitgang van het 
bestandd voor alle vissers gevolgen ging hebben: dat al die 
kleinee snippertjes dus samen een groot probleem hadden. 

Oorzakenn van de achteruitgang 

Dee stand van de Europese aal gaat duidelijk achteruit. De 
intrekk van glasaal is afgenomen sinds 1980, tot 10 en 
recentelijkk slechts 1 % van het oorspronkelijke niveau. De 
vangstt van rode en schieraal daalt al enkele decennia. Als 
oorzaakk van deze achteruitgang zijn een aantal mogelijke 
verklaringenn genoemd, waarvan de belangrijkste zijn: kli -
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Figuurr  44 De woonplaatsen van alle 402 Nederlandse bin-
nenvisserss in 1995. Driehoekjes: IJsselmeervissers; rondjes: 
overigee bedrijven. De grootte van de symbolen komt 
overeenn met het aantal bedrijven per postcodegebied; de kle-
instee stipjes komen overeen met precies één bedrijf. 
HomeHome addresses of all 402 Dutch fishermen in 1995. Triangles: 
companiescompanies fishing on Lake IJsselmeer; circles: other companies. The 
sizesize of the symbol indicates the number of companies per zip code 
area;area; smallest symbols indicate a single company. (See chapter 4) 

maatsveranderingg in de oceaan, verlies van opgroeige-
biedd als gevolg van dammen en stuwen, toegenomen pre-
datiee door aalscholvers, overbevissing, door de mens 
geïntroduceerdee ziektes en parasieten en vervuiling. Elk 
vann deze factoren wordt hieronder afzonderlijk bespro-
ken. . 

Klimaat t 

Dee glasaal die in het voorjaar in onze rivieren naar binnen 
trekt,, heeft al een flinke wereldreis achter de rug: naar ons 
bestee weten zijn ze afkomstig uit de Sargassozee (een zee-
gebiedd groter dan Europa), op een afstand van 3000-7000 
km.. Daarvandaan brengt de Warme Golfstroom ze naar 
Europa,, wat waarschijnlijk meer dan een jaar in beslag 
neemt.. Een kleine verandering in de Golfstroom zou wel-
lichtt een geweldige invloed kunnen hebben op het aantal 
dierenn dat deze lange tocht overleeft. Het probleem is dat 
dee Oceaan groot is, en er eigenlijk maar heel weinig van 
bekendd is. Gedetailleerde metingen van stromingen, tem-

peraturen,, voedselbeschikbaarheid, etc. zijn simpelweg 
niett aanwezig. Wel is er een index van de luchtdrukverde-
lingg boven de Oceaan (Figuur 45), waarvan men aan-
neemtt dat die indicatief is voor de sterkte van de 
Golfstroom.. In deze index wordt de luchtdruk boven de 
Azorenn vergeleken met die boven IJsland. In de jaren 1980 
namm de luchtdruk bij IJsland relatief af, min of meer gelijk 
opgaandd met de afname van de glasaal. Begin jaren 1990 
werdd voor beiden een minimum bereikt, waarna midden 
jarenn 1990 een licht herstel intrad. Daarna is de hoeveel-
heidd glasaal echter nog dramatisch gedaald, terwijl de 
luchtdrukverdelingg juist op normale waarden terug-
kwam. . 

Err is nog een tweede aanwijzing voor een effect van 
hett Oceaan-klimaat: de glasaal die bij ons binnentrekt, 
brengtt in zijn lij f als het ware een verslag van zijn reis op 
dee oceaan met zich mee. Juist in de jaren dat er het minste 
glasaall  binnentrok (1991), bleek de gemiddelde lengte 
(gemetenn in Den Oever) ook aanzienlijk kleiner geworden 
dann in de voorafgaande decennia (Figuur 45). Het lijk t 
aannemelijkk dat de glasaal klein bleef, omdat ze onvol-
doendee voedsel vonden in de Oceaan. En dat zou dan 
goedd overeenkomen met een verandering in de stroming 
enn de klimaatindex. Midden jaren 1990 is de luchtdruk-
verdelingg weer naar gemiddelde waarden teruggekeerd 
enn nam tegelijkertijd ook het aantal en de lengte van de 
glasaall  weer toe. Maar rond 2000 wordt dat verband ver-
broken:: de lij n van het klimaat en van de glasaallengte 
gaann samen verder omhoog, maar het aantal glasalen 
daaltt naar een absoluut dieptepunt. Hoewel de relatie tus-
senn glasaallengte en klimaat lijk t te blijven bestaan, levert 
hett opgetreden herstel van het klimaat nu niet meer gla-
saall  op. 

Polderss en dammen 

Halff  Nederland ligt beneden de waterspiegel. Grote delen 
vann de laaggelegen gebieden hebben oorspronkelijk deel 
uitgemaaktt van het leefgebied. Af dammen, inpolderen en 
droogmalenn hebben dus allemaal invloed gehad op de 
aalstandd en zullen de opgroeimogelijkheden verkleind 
hebben.. De vraag rijst, of de afname van de aalstand soms 
hett gevolg kan zijn van onze waterbouwkundige werken. 
Voorr het IJsselmeer zijn er vrij nauwkeurige gegevens 
bekendd (Figuur 45). Was de Zuiderzee nog ca. 3600 km^ 
groot,, het IJsselmeer is geleidelijk verkleind tot ca. 1850 
kmAA Hoewel deze cijfers een onjuiste indruk kunnen 
gevenn dat het effect van inpolderingen exact kan worden 
ingeschat,, wordt toch wel duidelijk dat de achteruitgang 
vann de aalvangst (voor het IJsselmeer: van 4000 naar 400 
tonn in 50 jaar) wezenlijk groter is geweest dan verklaard 
kann worden uit de halvering van het oppervlak. 
Onduidelijkk is, hoe groot de invloed van de Afsluitdijk , en 
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laterr de Houtribdijk, op het achterliggende water is, en 
welkee rol het bovengelegen stroomgebied van de IJssel 
(enn kleinere rivieren) kan hebben gespeeld. 

Aalscholvers s 
Aalscholverss hebben de naam bovenal aal te eten. Voor 
hett IJsselmeer is dat niet het geval. Analyse van hun dieet 
toontt aan dat minder dan 1% van hun voedsel uit aal 

bestaat,, hetgeen maar ca. 18 ton per jaar zou zijn. Dat kan 
daaromm nauwelijks de oorzaak zijn van de grote achteruit-
gang.. Buiten het IJsselmeer eten aalscholvers waarschijn-
lij kk veel meer aal. Vergelijking van de toename van het 
aantall  aalscholvers (Figuur 47) met de daling in de aal 
(Figuurr 38) maakt echter duidelijk, dat de aalscholverpo-
pulatiee pas echt van betekenis werd, toen het grootste deel 
vann de aal al was verdwenen. 

7.75 5 ,TT 100 

19500 1960 1970 1980 1990 2000 

Figuurr  45 De ontwikkeling in het klimaat op de noordelijke Atlantische Oceaan, het aantal glasalen en hun lengte, geme-
tenn in Den Oever sinds 1950. 

TrendTrend in climate indices for the Northern Atlantic, the number ofglasseels and their length, in Den Oever, since 1950. (See chap-
terter 11) 
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Figuurr  46 De afname van het oppervlak van het IJsselmeer sinds 1950. 
TheThe decline of the surface area of Lake IJsselmeer since 1950. (See chapter 7) 
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Visserij j 

Dee vraag of de visserij mede oorzaak van de achteruit-
gangg kan zijn is niet eenvoudig te beantwoorden. 
Hierbovenn is een hoge aalvangst in 1950 beschouwd als 
eenn teken dat er veel aal aanwezig was. Tegelijkertijd kan 
eenn hoge vangst juist ook een oorzaak zijn van een sterke 
achteruitgangg in het bestand. Hoewel de achteruitgang 
vann de vangsten gepaard is gegaan met een afname van 
hett aantal bedrijven op het IJsselmeer, heeft de visserij-
inspanningg daarmee geenszins gelijke tred gehouden. In 
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Figuurr  47 De ontwikkeling van het aantal aalscholvers 
rondd het IJsselmeer sinds 1950. (Gegevens: M. van 
Eerden,, RWS-RIZA) 
TrendTrend in the number of cormorant breeding -pairs visiting Lake 
IJsselmeerIJsselmeer since 1950. 

dee periode 1970-1985, met afnemende vangsten en een 
afnemendd aantal schepen, nam het aantal fuiken juist zeer 
snell  toe. 

Verderopp zal nog uitgebreid op de invloed van de vis-
serijj  worden ingegaan. 

Parasieten n 

Inn 1985 werd een buitenlandse zwemblaasparasiet in 
Nederlandd ingevoerd in een transport van levende aal. 
Nogg hetzelfde jaar was nagenoeg alle aal geïnfecteerd en 
werdenn ook dode of sterk verzwakte exemplaren aange-
troffen.. Nederland was een van de eerst geïnfecteerde lan-
den.. In de daarop volgende jaren is de infectie bij ons 
weerr wat afgezakt en was er ook geen uitwendige schade 
meerr waarneembaar. Daarmee is overigens niet gezegd 
datt een schieraal met een verziekte zwemblaas de lange 
wegg terug door de Oceaan kan volbrengen. Wel is duide-
lij kk dat de daling van de glasaalintrek al begonnen was 
voorr de parasiet goed en wel door heel Europa verspreid 

Vervuiling g 

Nett als voor de zwemblaasparasieten, geldt ook voor de 
vervuilingg met PCB's (een belangrijke groep afvalstoffen), 
datt mogelijke effecten waarschijnlijk optreden in een 
levensstadiumm waarover weinig bekend is: tijdens de 
schieraaltrekk in de Oceaan en bij de rijping van de 
geslachtsorganen.. Een bijkomend probleem is dat metin-
genn van cruciale componenten van de vervuiling pas op 
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Figuurr  48 De ontwikkeling van het aantal visserijbedrijven op het IJsselmeer sinds 1950 en het aantal fuiken in de peri-
odee 1970-1988. 
TrendTrend in the number of companies fishing on Lake IJsselmeer since 1950, and the rise of the number of fyke nets used, in the period 
1970-1988. 1970-1988. 
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Figuurr  49 De ontwikkeling van de zwemblaasparasiet in 
dee aalstand van het IJsselmeer. In 1985 werd de parasiet 
voorr het eerst waargenomen en werd meteen een vrijwel 
volledigee besmetting bereikt. 
TrendTrend in the abundance of the swimbladder parasites in Lake 
I]sselmeerI]sselmeer eel. Following the first observation in 1985, maxi-
mummum infection levels were observed almost immediately. 
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Figuurr  50 De ontwikkeling in PCB-gehaltes van aal van 
hett IJsselmeer. De metingen zijn in 1978 begonnen, d.w.z. 
pass na de top van de vervuiling. Gegevens: RIVO data-
basee prioritaire stoffen 1978-2002. 
TrendTrend in PCB contamination of Lake IJsselmeer eel. 
ObservationsObservations began in 1978, only after the peak occurring 
aroundaround 1970. 

gangg zijn gekomen (1978), toen de ergste vervuiling (rond 
1970)) eigenlijk al voorbij was (Figuur 50). Het lijk t waar-
schijnlijkk dat de concentratie PCB's geleidelijk is opge-
bouwdd in de periode 1950-1970. In deze periode was de 
glasaall  nog talrijk aanwezig, maar nam de vangst van 
rodee aal al af. Het voor vervuiling gevoelige levensstadi-
umm (de voortplanting) was nog succesvol, terwijl het min-
derr gevoelige stadium (groei) juist achteruitging; dat lijk t 
niett op een sterke invloed van de vervuiling te wijzen. 

Samenloopp van verschillende oorzaken 

Watt de uiteindelijke oorzaak is geweest, zal mogelijk 
nooitt duidelijk worden. Voor elk van de geopperde hypo-
thesess is wel wat te zeggen, maar geen enkele simpele ver-
klaringg past precies. Omgekeerd kan ook geen van de 
hypothesess echt uitgesloten worden. Het meest waar-
schijnlijkee scenario is daarom dat de samenloop van 
omstandighedenn geleid heeft tot de achteruitgang in de 
aalstand.. Inpoldering, visserij en vervuiling en vervolgens 
ookk aalscholvers, parasieten en een ongunstig oceaan-kli-
maatt hebben allemaal bijgedragen aan de daling van de 
aalpopulatiee tot het huidige, zorgwekkende niveau. 

Nauwkeurigerr beschouwing van de trends in glasaal 
(Figuurr 19) en rode aal (Figuur 38) geeft nog een aantal 
belangrijkee aanwijzingen: gedurende de jaren 1960-1980 
kwamm er wel veel glasaal binnen, maar die leverde steeds 
minderr rode aal op. Tegelijkertijd nam de schieraaluittrek 
ookk geleidelijk af, maar niettemin leverde de paaistand 
onverminderdd veel nieuwe glasaal op. Pas in de jaren 1980 

gingg het met de glasaal mis. Kennelijk is er sprake van een 
langzaamm en langdurig proces, dat plaatsvond tussen het 
glasaal-- en het schieraalstadium, in onze binnenwateren, 
waarbovenopp een veel sneller en heftiger proces kwam in 
dee jaren 1980, tussen het schieraal- en glasaalstadium (in 
dee Oceaan). 

Eenn gedetailleerde analyse van Zuiderzee- en 
ITsselmeergegevenss over de afgelopen eeuw toont dat de 
achteruitgangg ook daar rond 1960 begonnen is, zoals ook 
all  uit de opbrengst van de visserij gebleken was. 
Interessanterr is, dat het aantal kleinste (en jongste) alen 
pass in 1980 begon te verminderen, toen ook de glasaalin-
trekk minder werd. De wat grotere alen namen al eerder af, 
dee nog grotere nog eerder, terwijl de grootsten tezelfder-
tijdd en even snel als de opbrengst van de visserij afnamen 
inn aantal. Gedurende de tweede helft van de 20e eeuw 
werdd de situatie steeds slechter, en naarmate elke aal in 
hett IJsselmeer verder opgroeide, trad een steeds sterkere 
dalingg op. Dat beeld lijk t verdacht veel op de accumulatie, 
dee ophoping van een of andere toxische stof, maar dan is 
dee gelijktijdige achteruitgang in geheel Europa (binnen-
wateren,, kustwateren, noord en zuid, oost en west) wel 
eenn heel wonderlijke coïncidentie. 

Zall  er ooit duidelijkheid komen? 

Ruimm veertig jaar geleden is een onbekend proces begon-
nen,, dat tot een gestage daling van de aalstand heeft 
geleid.. Al in de jaren 1970 is de daling opgemerkt, maar 
diee is toen niet begrepen en vervolgens ook niet verder 
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onderzocht.. De daling ging daarna onverminderd voort. 
Nuu alsnog uitzoeken wat er gebeurd is, wordt gehinderd 
doorr een gebrek aan feitelijke informatie. In de geschre-
venn teksten van die tijd is de situatie niet goed onderkend. 

Visserijgegevenss over die periode tonen ons de achteruit-
gangg (Figuur 38), maar geven geen inzicht in de oorzaak. 

Onderzoeksgegevenss zijn dun gezaaid. Voor het 
IJsselmeerr kan, op basis van vergelijking van heel ver-
schillendee vistuigen, en van heel verschillende onderzoe-

jaar r 

Figuurr  51 Ontwikkeling gedurende de 20e eeuw in de aalstand in Zuiderzee en IJsselmeer, naar lengte-groep. 
TrendsTrends in the abundance of eel in the Zuiderzee respectively Lake IJsselmeer, by length group. (See chapter 7) 
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Figuurr  52 Het onderzoeksschip Stern levert sinds 1983 het 
merendeell  van de onderzoeksgegevens van het IJssel-
meer.. Midscheeps is langs de railing nog net de 8-m lange 
boomm van de grote kuil (Figuur 31) te zien; midden op het 
dekk een vis-sorteer-tafel. (foto Marcel de Vries) 
ResearchResearch vessel Stern has been the main source for data on Lake 
IJsselmeer,IJsselmeer, since 1983. Amidships, the 8-m beam of the tradi-
tionaltional trawl (Figuur 31) can be seen alongside the railing; a 
fish-sortingfish-sorting table stands in the middle. 

kingen,, een analyse van een lange periode worden 
gemaaktt (Figuur 51), maar elders zijn eigenlijk nergens 
langee gegevensreeksen beschikbaar. Voor het IJsselmeer 
zijnn er verder gedurende 60 jaar gehoorsteentjes van de 
aall  verzameld en bewaard, waaruit nog hun ouderdom en 
groeisnelheidd kunnen worden afgeleid. Misschien kunnen 
diee ook nog gebruikt worden voor een analyse van gene-
tischee veranderingen. Maar daarmee zijn de mogelijkhe-
denn om alsnog historische ontwikkelingen te achterhalen 
dann wel uitgeput. Dit proefschrift presenteert diverse 
historischee reeksen, die bij nadere beschouwing toch nog 
waardevollee informatie bleken te bevatten. Maar de kans 
datt er hierna nog veel meer aan het licht gebracht kan 
worden,, wordt snel kleiner. Daarna rest alleen nog, de 
dalingg te nemen voor wat hij is, en er de consequenties uit 
tee trekken. 

Consequenties s 

Dee aalstand gaat zienderogen achteruit. Het wetenschap-
pelijkee advies van de Internationale Raad voor het 
Zeeonderzoekk (ICES) aan de Europese Unie stelt dat de 
standd zich niet meer binnen biologisch veilige grenzen 
bevindt,, en dat de visserij onder de huidige omstandighe-
denn niet duurzaam zal kunnen worden bedreven. Op een 
aantall  verschillende manieren (visserij, habitat verlies, 
vervuilingg en introductie van parasieten) heeft de mens 

Figuurr  53 De langste aal van Europa (133 cm) werd 
gevangenn op de dijk voor Almere. Ze moet aanzienlijk 
ouderr dan de dijk zijn geweest. 
TheThe longest eel in Europe (133 cm) was caught on the dyke of a 
polderpolder in Lake IJsselmeer. She must have been considerably 
olderolder than the dyke. 

eenn negatieve invloed gehad op de stand. All e informatie 
wijstt erop dat de aalstand op een dieptepunt is aangeko-
men,, waaruit hij zich wellicht niet langs natuurlijke weg 
kann herstellen. Daarom luidt het wetenschappelijk advies 
omm zo spoedig mogelijk een herstelplan voor de aal op te 
stellen.. Dat zal een complex proces worden, waarbij heel 
Europaa betrokken zal moeten worden. Bovendien gaat het 
omm kleinschalige visserijen, met grote regionale verschil-
lenn en belangentegenstellingen en bovenal grote weten-
schappelijkee onzekerheden. Hieronder volgt een nadere 
beschouwingg van een aantal uitgangspunten, dat in deze 
discussiee een rol speelt. 

Voorzorgsbeginsel l 

Inn de afgelopen jaren is internationaal hard gewerkt aan 
eenn samenhangend stelsel van politieke doelstellingen en 
richtlijnenn voor de benutting van natuurlijke hulpbron-
nen,, die bekend zijn geworden onder de noemer: toepas-
singg van het Voorzorgsbeginsel. Deze benadering is ener-
zijdss gebaseerd op het Verdrag over het Zeerecht (1983), 
anderzijdss op de Milieu Conferentie in Rio de Janeiro in 
1993.. De kern hiervan is dat er verantwoord omgespron-
genn dient te worden met natuurlijke hulpbronnen, dat 
exploitatiee slechts toelaatbaar is als duidelijk is dat er geen 
(blijvende)) schade wordt toegebracht. Deze politieke uit-
gangspuntenn zijn vervolgens in technische zin uitgewerkt 
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tott praktische regels, die nu standaard door de ICES wor-
denn toegepast bij de opstelling van beheersadviezen. 

Aangenomenn wordt, dat er (voor alle vissoorten) een 
verbandd bestaat tussen de grootte van de paaistand en de 
hoeveelheidd nakomelingen, in die zin dat er een minima-
lee paaistand nodig is om voldoende nageslacht te kunnen 
produceren.. Boven dat niveau resulteert een grotere paai-
standd niet in meer jongen, maar een kleinere leidt wel tot 
eenn daling. De kunst is dan vast te stellen bij welke paai-
standd dat minimum ligt, bij welke kritische waarde een 
verderee vermindering gevolgen gaat krijgen voor het 
nageslacht.. Al s dat minimum bekend is (of een voorlopi-
gee schatting ervan politiek overeengekomen), kunnen 
vervolgenss beheersmaatregelen gekozen worden, die 
ervoorr zorgen dat de paaistand boven dat minimum blijft . 
Hett Voorzorgsbeginsel stelt nu, dat ook voor de aal een 
dergelijkk verband tussen paaistand en nakomelingen 
moett worden aangenomen. Daaruit volgt, dat een herstel-
plann er in ieder geval ook op gericht moet zijn, een vol-
doendee grote paaistand te behouden. 

Dee zorg om de paaistand 

Maarr de aal zou de aal niet zijn, als alles hiermee opgelost 
konn worden. Paaistand en nakroost moeten alle twee 
gezochtt worden op een onbekende verre plaats in de 
Oceaan,, waar praktisch gezien niets te meten valt. Voor 
beidee grootheden kan wel een benaderende maat gevon-
denn worden. Het geproduceerde nageslacht komt tenslot-
tee als glasaal aan onze kust. In heel Europa is een zelfde 
dalingg in de glasaalintrek vastgesteld. Kennelijk zijn de 
waarnemingenn maatgevend voor een gemeenschappelijk 
process ver weg op de Oceaan, wellicht op de paaiplaats. 
Dee paaistand is veel moeilijker vast te stellen. Van ont-
snappendee schieraal is onbekend hoeveel het er zijn, en er 
zijnn ook geen historische metingen die als index gebruikt 
kunnenn worden. Maar misschien valt er wel wat te zeggen 
overr de trend in de hoeveelheid schieraal die door het aal-
bestandd in de continentale wateren is geproduceerd. In de 
afgelopenn halve eeuw is er in heel Europa een sterke afna-
mee in de aalvangsten te zien geweest (Figuur 38), welke 
waarschijnlijkk het gevolg is geweest van een afname in het 
bestandd (Figuur 51). Die afname van het bestand zal 
onvermijdelijkk ook gevolgen hebben gehad voor de pro-
ductiee van schieraal, en daarmee voor de paaistand. 
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Figuurr  54 Het verband tussen het aantal paaiende dieren en de hoeveelheid nakomelingen van de aal is niet bekend, 
maarr het zal waarschijnlijk lijken op het verband tussen de vangst van grote alen (rode en schier) en de hoeveelheid 
intrekkendee glasaal, zoals in deze grafiek. De cijfers duiden decennia in de 20e eeuw aan (2=1920-1929, 3=1930-1939, 
etc);; de lij n verbindt het gemiddelde per decennium, vanaf 1950. 
ForFor eel, the relation between spawning stock size and recruitment is unknown, but is possibly approximated by the relation between 
thethe yield of yellow and silver eel on one side, and the recruitment of glasseel on the other. The numbers in this graph indicate the 
decadedecade (2=1920-1929, 3=1930-1939, etc.), while the line connects decadal averages since the 1950s. (See chapters 6 and 11) 
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Hoewell  niet ideaal, zal het verband tussen paaistand en 
nakomelingenn daarom wel enigszins lijken op het ver-
bandd tussen aalvangst en glasaalintrek (Figuur 54). En dat 
verbandd suggereert, dat er ook bij de aal wel degelijk spra-
kee is van een relatie: de geleidelijke afname van het (paai)-
bestandd in de jaren 1920-1960 had weinig effect op de gla-
saal,, maar toen vervolgens in de periode 1960-1990 de 
afnamee steeds verder ging, werd rond 1980 het minimum 
gepasseerd,, en stortte de glasaal plotseling in. In deze 
optiekk was het effect van bijvoorbeeld de klimaatsveran-
deringg op de oceaan (Figuur 45) de druppel die de emmer 
deedd overlopen, maar niet de oorzaak van de achteruit-
gang.. De instorting van de glasaal was onvermijdelijk, 
omdatt de stand in de continentale opgroeigebieden 
gestaagg terugliep. 

Dee teruggang in de glasaal is hier geschetst als het 
gevolg,, en niet de oorzaak van de afname van het aalbe-
standd in continentale wateren. Dit idee is afkomstig uit het 
hierr beschreven onderzoek, maar is nog geen vaststaand 
feit.. De vraag is, of er al consequenties getrokken moeten 
worden.. Moet het beheer van de aal zich richten op het 
herstell  van de paaistand, en daarmee op het herstel van 
dee hoeveelheid schieraal? Moet het roer om, vanwege een 
nogg onbewezen stelling? Het Voorzorgsbeginsel maakt 
eenn onverbiddelijke keuze: het zekere moet voor het onze-
keree genomen worden, de paaistand moet gespaard wor-
den.. Zorg ervoor dat de visserij niet meer dan een redelijk 
deell  van het bestand vangt; zorg ervoor dat dammen en 
sluizenn geen onoverkomelijke barrière vormen voor de 
migratie. . 

Watt is redelijk? Waar moet naar gestreefd worden? 
Gegevenss ontbreken of geven slechts een indicatie (Figuur 
54).. Daarom is het wetenschappelijke advies opnieuw 
gebaseerdd op het Voorzorgsbeginsel. Voor vele andere 
vissoortenn kan de paaistand verkleind worden tot op ca. 
30%% van de oorspronkelijk onbeviste situatie, zonder dat 
datt nadelige gevolgen heeft voor de aanwas van jonge vis. 
Voorr de aal ontbreekt de kennis om een specifieke keuze 
tee maken. Dezelfde norm van 30% zou gekozen kunnen 
worden,, maar gezien de grote onzekerheden wordt een 
hogerr getal (van bijvoorbeeld 50%) aanbevolen. 

Remedies s 

Dee aalstand gaat hard achteruit. Dit zou mede veroor-
zaaktt kunnen worden door een te kleine paaistand, onder 
meerr als gevolg van menselijk handelen. Maatregelen 
gerichtt op het herstel van de paaistand zijn aanbevolen; in 
dee praktijk zal ernaar gestreefd moeten worden de vrije 
uittrekk van schieraal op tenminste 30% van de natuurlijke 
toestandd te verzekeren. Voor de verschillende sectoren 
werktt dat verschillend uit . 

Figuurr  55 In Spanje en Portugal komt een zeer klein-
schaligee glasaalvisserij voor. (foto Isabel Domingos) 
InIn Spain and Portugal, the glasseel fishery is often organised at 
veryvery small scale. 

Glasaalvisserijj  en aquacultuur 

Dee kweek van aal maakt, net als de visserij, gebruik van 
hett natuurlijke bestand. De Nederlandse visserij vist op 
Nederlandsee aal, maar de Nederlandse kweek maakt 
gebruikk van glasaal uit Zuid-Europese wateren. Naar 
bestee weten, behoren die tot dezelfde aalpopulatie, maar 
dee beheersproblemen daar zijn toch anders dan in onze 
wateren.. De hoeveelheid glasaal die in zuidelijke wateren 
binnentrekt,, is bijzonder groot. Voor de Vilaine (de groot-
stee rivier van Bretagne) is berekend, dat in de jaren 1970 
meerr dan 15 kg glasaal per hectare wateroppervlak de 
rivierr binnenkwam. Ter vergelijking: in noordelijk Europa 
wordtt meestal 0.1 kg /ha uitgezet, of in uitzonderlijke 
gevallenn maximaal 0.5 kg/ha. Die 15 kg glasalen in de 
Vilainee zullen dus zeker niet allemaal hebben kunnen 
overleven,, maar een groot gedeelte moet kort na de intrek 
doorr voedsel- en ruimtegebrek zijn overleden. Daarom 
konn de glasaalvisserij ongestraft een deel van de intrek 
oogsten.. Kon, want op een gegeven moment komt er zo 
weinigg glasaal binnen, dat alles wel een plaatsje in de 
rivierr kan vinden (in 2001 trok nog 0.58 kg/ha binnen). De 
natuurlijkee productie van schieraal in deze wateren wordt 
veell  meer bepaald door de beschikbaarheid van binnen-
water,, dan door de intrek van de glasaal. Hoe groter de 
(bereikbare)) rivier, hoe meer glasaal zich kan vestigen. 
Beheerr moet er daarom op gericht zijn een deel van de gla-
saall  te laten ontsnappen aan de visserij (dat was tot voor 
kortt in de Vilaine niet zo), en de opgroeigebieden te her-
stellenn en bereikbaar te maken (dat was in de Vilaine ook 
niett het geval). De vraag is of dat een verantwoordelijk-
heidd van de zuidelijke landen is, of ook van de noordelijke 
landenn die de glasaal gebruiken voor aquacultuur. 
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Figuurr  56 De resultaten in dit proefschrift zijn gebaseerd 
opp noeste metingen van vele alen. Op de foto worden alen 
opengesneden,, om geslacht, maaginhoud, parasieten etc. 
tee bepalen, en om gehoorsteentjes te verzamelen, waar-
vann de leeftijd kan worden afgelezen. 
TheThe results in this thesis are essentially derived from laborious 
fieldfield work, sampling many eels. The picture shows how eels are 
dissected,dissected, to measure their sex, stomach contents, parasite bur-
den,den, etc. Otoliths are collected, from which the age of the fish 
cancan be determined. 

Rodee aal en visserij 

Vann de visserij op rode aal in ons land is het meest bekend 
vann het IJsselmeer, omdat de overheid hier mede verant-
woordelijkk is voor het beheer. Bekend is ook dat het 
IJsselmeerr extreem overbevist is, terwijl dat in andere 
binnenwaterenn veel minder het geval lijk t te zijn. Maar de 
resultatenn betreffende de IJsselmeervisserij blijken heel 
goedd in lij n te liggen met de weinige analyses die in het 
buitenlandd van de rode aalvisserij zijn gemaakt. 

Inn Figuur 57 is het verband geschetst tussen de visse-
rijintensiteitt (horizontaal, in procenten van de huidige 
IJsselmeervisserij)) en de opbrengst van rode en schieraal 
(inn gram per binnengetrokken glasaal). Voor de duidelijk-
heidd is hierbij in het midden gelaten of de schieraal alsnog 
gevangenn wordt of naar de paaiplaats kan doortrekken. 
Hett zal niemand verwonderen dat de hoogste productie 
vann schieraal bereikt wordt, als de rode aalvisserij zo veel 
mogelijkk beperkt wordt. Inmiddels staat echter de 
beschermingg van de paaistand voorop. Behoud van 30% 
vann de schieraal vereist een beperking van de 
IJsselmeervisserijj  tot 20% van de huidige rode aalvisserij. 
Maarr een ferme beperking van de IJsselmeervisserij zal 
niett alleen de paaistand ten goede komen, maar ook lei-
denn tot hogere vangsten tegen minder kosten voor de 
IJsselmeervisserss zelf. 

15%% 2.5% 0.1% <-- reductie schieraal 

1% % 10%% 2 0 % 3 0 % 5 0 % 100% 

Relatievee inspanning in de rode aal visserij 

1000% % 

Figuurr  57 Het berekende verband tussen de intensiteit van de rode aal visserij op het IJsselmeer en de productie van 
paairijpee schieraal. De invloed van de gerichte visserij op schieraal is buiten beschouwing gelaten. De positie van een 
aantall  kenmerkende scenario's (huidige situatie; maximalisering van rode aal vangst; idem van rode aal en mannetjes 
schieraal;; behoud van 30% van de vrouwelijke schieraal) is met een verticale lij n aangegeven. 
RelationRelation between fishing intensity for yellow eel in Lake IJsselmeer, and the production of silver eel. The effect of fisheries target-
inging the silver eel is not included here. Typical scenarios are indicated by vertical lines: status quo, maximising yellow eel yield, idem 
yellowyellow eel and male silver eel, protection of'30% of female silver eel. (See chapter 8) 
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Figuurr  58 Op een oude meetlijst van 1905 maken potlood-
strepenn duidelijk, dat men op zoek was naar een ver-
standigee minimum-maat: 20, 25 of 30 cm? Op 26 juni 1911 
iss tenslotte een maat van 25 cm ingevoerd, die op 23 okto-
berr 1937 naar 28 cm is verhoogd. 

ThisThis old form from 1905 shows pencil marks at 20 cm, 25 cm 
andand 30 cm. What would be the best minimum legal size? On 
JuneJune 26, 1911, a minimum legal size of 25 cm was established, 
laterlater on raised to 28 cm, on October 23, 1937. 

Eenn maximale vangst wordt verkregen bij een visserij-
intensiteitt overeenkomend met 30-50% van de huidige, 
maarr dat heeft wel een reductie van de schieraal tot 
gevolgg tot 2,5-15%. Dat is beneden de minimum norm van 
30%.. Behoud van een minimum paaistand en optimalise-
ringg van individuele visserijbedrijven gaan daarom niet 
automatischh hand in hand. Een deel van de potentiële 
oogstt zal voor het behoud op lange termijn gereserveerd 
moetenn worden. 

Schieraall  en visserij 

Nogg niet zo heel erg lang geleden gold ontsnappende 
schieraall  als puur verlies. Gepoogd werd het beheer van 
spuisluizenn aan te passen, zodat wegtrekkende schieraal 
voorr de visserij behouden bleef. Sinds 23 Oktober 1937 
bedraagtt de wettelijke minimummaat op aal in Nederland 
288 cm. Binnen Europa is dit uitzonderlijk laag. De redene-
ringg was echter, dat een hogere maat zou betekenen dat 
dee mannetjes schier zouden worden (vanaf ca. 32 cm leng-
te),, en naar zee zouden kunnen ontsnappen. Alles liever 
dann dat, dus werden ze een jaar tevoren gevangen, vanaf 
288 cm lengte. Maar de tijden veranderen en behoud van 
voldoendee paaistand is nu prioriteit nummer één. 

Ogenschijnlijkk staan schieraalvisserij en behoud van 
dee paaistand lijnrecht tegenover elkaar. Elke gevangen 
schieraall  is er eentje minder voor de paaistand. Daar staat 
tegenover,, dat de schieraalvisserij een hogere opbrengst 
geeftt dan de visserij op rode aal. Visserijbeperkingen zou-
denn daarom beter op bescherming van de rode aal gericht 
kunnenn zijn. Met een ongelimiteerde visserij op rode aal 
(zoalss op het IJsselmeer) kan de schieraalvisserij gesloten 
wordenn zonder dat dat een noemenswaardig effect op de 

schieraaltrekk zou hebben. Anderzijds kan een efficiënte 
schieraalvisserijj  het effect van andere beheersmaatregelen 
well  volledig ongedaan maken. 

Hoee efficiënt is de schieraalvisserij? Voor Nederland 
zijnn er momenteel nog te weinig cijfers bekend, om nu al 
eenn schatting voor het hele land te kunnen maken. Uit het 
buitenlandd komen tegenstrijdige resultaten. In de Oostzee 
iss uit merkproeven gebleken dat 50-70% van de schieraal 
gevangenn wordt. In Ierland zijn in de rivier de Bann twee 
onderr elkaar gelegen dichtzetten aanwezig (netten die de 
gehelee rivier afsluiten), waarvan de onderste dikwijl s 
hogeree vangsten maakt dan de bovenste. Dan moet de 
bovenstee kennelijk heel wat schieraal hebben doorgelaten. 

Herstell  van leefgebied 

Volledigg herstel van de oorspronkelijke situatie, waarbij 
halff  Nederland onder water stond, is niet erg realistisch. 
Anderzijdss is er in Nederland vrijwel geen enkel water 
meerr zondermeer toegankelijk voor de aal, en zonder ver-
deree maatregelen ziet de toekomst er in ons land bijzon-
derr slecht uit. Er zal een balans gevonden moeten worden 
tussenn wensen en mogelijkheden. In het meest recente 
wetenschappelijkee advies wordt voorgesteld een stapsge-
wijzee benadering te kiezen. Het beginpunt is makkelijk te 
realiseren,, maar wellicht niet genoeg; het eindpunt is ide-
aal,, maar niet erg realistisch. De eerste stap behelst verbe-
teringg van het beheer in de bestaande wateren; de tweede 
dee installatie van vistrappen of aalgoten, of desgewenst 
dee uitzet van glasaal boven stuwen of gemalen; in de 
derdee stap wordt een zodanig herstel van leefgebied 
nagestreefd,, dat alle binnentrekkende glasaal een plaatsje 
kann vinden; de vierde stap richt zich op herstel van een 
nogg betrekkelijk kort geleden verloren gegane, historische 
situatie;; terwijl uiteindelijk in stap vijf een volledig 
natuurlijkee situatie wordt nagestreefd. Tot welke stap dit 
padd gevolgd moet worden, is een kwestie van overleg. 
Maarr elke stap voorwaarts brengt het herstel van de leef-
gebiedenn weer verder in de goede richting. 

Haring,, aal en vis 

Dee achteruitgang van de aal staat niet alleen. Ook voor 
anderee vissoorten zijn vergelijkbare trends beschreven. 
Dee problemen in de Noordzeevisserij krijgen dikwijl s 
ruimm aandacht in politiek en pers. Hoe verhoudt zich de 
aall  tot de Noordzeevis? 

Dee kabeljauwstand in de Noordzee verkeert in zorge-
lijk ee toestand. In de afgelopen 20 jaar is de aanvoer met ca. 
75%% gedaald, vergelijkbaar met de Europese aal, zij het 
datt het voor de kabeljauw wel twee maal zo snel ging. Al s 
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Figuurr  59 De ontwikkeling in de aanlanding van de belangrijkste commerciële soorten van de Noordzee, en voor de aal, 
opp het IJsselmeer, en in heel Europa. 
TrendsTrends in the landings of the main North Sea fish species, in comparison to eel from Lake IJsselmeer and from the whole of Europe. 
(The(The fish species listed are from left to right: [top row] herring, cod, haddock, whiting, saithe; [bottom row] plaice, sole, eel in Europe, 
eeleel in Lake IJsselmeer). 
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Figuurr  60 De ontwikkeling in de aanwas van jonge vis, voor de belangrijkste commerciële soorten van de Noordzee, en 
voorr de aal van het IJsselmeer en van heel Europa. 
TrendsTrends in recruitment of the main commercial species from the North Sea, in comparison to the glasseel at Den Oever, and aver-
agedaged over the whole of Europe. (The fish species listed are from left to right: [top row] herring, cod, haddock, whiting, saithe; [bot-
tomtom row] plaice, sole, eel in Europe, eel in Lake IJsselmeer). 
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echterr bedacht wordt, dat een aal gemiddeld ongeveer 
tweemaall  zo oud wordt als een kabeljauw, dan zijn de 
dalingenn heel erg vergelijkbaar. 

Geheell  anders wordt de vergelijking als de aanwas 
vann jonge vis erbij betrokken wordt (Figuur 60). Waar 
anderee soorten hoogstens zijn teruggezakt naar een aan-
wass van 10% vergeleken bij weleer, is bij de aal sprake van 
eenn daling naar 1 %. Slechts de haring is in het midden van 
dee jaren 1970 kortstondig even onder de 10% gezakt; de 
sluitingg van de haringvisserij heeft toen ongetwijfeld bij-
gedragenn aan het herstel van de volwassen stand, en daar-
meee waarschijnlijk ook van de aanwas. De neergang van 
dee glasaal lijk t ongeveer even lang geduurd te hebben als 
diee van de kabeljauw, maar omdat aal zo oud wordt, zijn 
err sinds 1980 voor aal net twee generaties verstreken, ter-
wij ll  dat er voor de kabeljauw al zes zijn. Toch is er nog 
geenn begin gemaakt met daadwerkelijke bescherming van 
dee aal, nationaal noch internationaal. 

Eenn razend snelle achteruitgang 

Dee vraag rijst, of er sprake is van een herstelbare achter-
uitgang.. Dat hangt er natuurlijk van af of de oorzaak ver-
dwijnt,, of niet. Hierbij moet men denken aan een mogelijk 
herstell  van het oceanische klimaat, maar ook aan herstel-
maarregelen,, gericht op de visserij, de vervuiling en her-
stell  van leefgebieden. Daar komt echter mogelijk nog een 

Figuurr  61 De lengte van een vis wordt bepaald met 
behulpp van een maatlat. Deze V-vormige meetbak moet 
ervoorr zorgen dat een aal lang genoeg stil ligt om geme-
tenn te kunnen worden. In de loop van de 20e eeuw hebben 
6066 210 alen deze behandeling ondergaan op het 
IJsselmeer. . 

TheThe length of a fish is determined using a standard ruler. This 
specialspecial V-shaped ruler keeps the eel in a fixed position long 
enoughenough to be measured. During the 20™ century, 606 210 eels 
havehave undergone this treatment in Lake IJsselmeer. 

geheell  ander probleem bij, dat samenhangt met de biolo-
giee van de aal. 

Hett succes van de voortplanting wordt mede bepaald 
doorr de omvang van de paaistand. Hoe meer volwassen 
alenn er zijn, des te meer kunnen ze elkaar beconcurreren 
omm de ruimte op de (ons onbekende) paaiplaats; hoe meer 
larvenn er geproduceerd worden, hoe minder er van het 
spaarzamee voedsel voor elk beschikbaar is. Hoe groot de 
paaistandd is, is onbekend. Wel is duidelijk, dat de aal-
stand,, en de aanlanding door de visserij, de afgelopen 
decenniaa is afgenomen. Het ligt voor de hand aan te 
nemen,, dat ook de paaistand evenredig is afgenomen. Het 
verbandd tussen de vangst en het voortplantingssucces 
(Figuurr 62) toont inderdaad een kleine toename, naarma-
tee de paaistand afnam van 4000 naar 2500 ton; maar bij 
eenn nog lagere paaistand lijk t het tegenovergestelde het 
gevall  te zijn: het succes neemt af bij afnemende paaistand. 
Ditt verschijnsel staat bekend als het Allee-effect, en komt 
bijvoorbeeldd voor, als individuen elkaar opzoeken, om 
gezamenlijkk aan de voortplanting deel te nemen; groeps-
sekss dus. Zijn er te weinig dieren, dan zullen groepen van 
voldoendee grootte zeldzaam worden, en vele dieren moe-
derziell  alleen rondzwemmen, op zoek naar soortgenoten. 
Eenn afnemend voortplantingssucces bij lage aantallen 
wordtt op theoretische gronden algemeen voorspeld, maar 
iss in de praktijk moeilijk bij commerciële vissoorten aan te 
tonen.. Kennelijk moeten er wel erg weinig dieren zijn, wil 
ditt effect ook zichtbaar worden. Dat het hier al bij een 
paaistandd van 2250 ton zou optreden, d.w.z. al vanaf ca. 4 
miljoenn wegtrekkende vrouwelijke schieralen, is dan ook 
wonderbaarlijk.. Natuurlijk zal een groot deel van de die-
renn op hun reis naar de paaiplaats dood gaan, en ook is de 
omvangg van de mogelijke paaiplaats bepaald groot: de 
Sargassozeee meet 2 miljoen km2. Maar dan toch blijf t het 
verbazen. . 

Al ss dit Allee-effect inderdaad optreedt, kan een moge-
lij kk herstel van de aalstand buitengewoon moeilijk wor-
den.. Voorlopig is er een geringe paaistand, met dienten-
gevolgee een zeer gering succes van de voortplanting. En 
datt geringe succes zal op zijn beurt weer niet bijdragen 
aann het herstel van de paaistand. Het Allee-effect leidt er 
dann ook toe dat de populatie makkelijk terecht kan komen 
inn een negatieve spiraal, met een slechte afloop voor de 
soort. . 

Vann Zuiderzee- naar IJsselmeervisserij 

Eenn deel van dit proefschrift heeft betrekking op de aal-
visserijj  van het IJsselmeer. De aal is, sinds de Afsluiting 
vann de Zuiderzee, de belangrijkste vissoort voor de 
IJsselmeervisserijj  geweest. De neerwaartse ontwikkeling 
inn de aalstand is tegelijk ook de teloorgang van de 
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Figuurr  62 Het verband tussen het gemiddelde individuele voortplantingssucces en de omvang van de paaistand, hier 
geïndexeerdd door de omvang van de aalvangsten. 
TheThe relation between individual reproductive success and the size of the spawning stock; the latter is represented by the size of the 
commercialcommercial yield. (See chapter 11) 

IJsselmeervisserij,, maar daarmee is het drama van de 
Zuiderzeevisserijj  bepaald niet volledig beschreven. 

EensEens ging de zee hier tekeer 
MaarMaar die tijd komt niet weer 
ZuiderzeeZuiderzee heet nu IJsselmeer 

[dee Zuiderzeeballade van Will y van Hemert] 

Dee Zuiderzee - wat had ik die graag eens gezien. Een 
helee grote ondiepe binnenzee (3650 km^), met een open 
verbindingg naar de Noordzee. Met vissersplaatsen langs 
eenn dijk, die in onze moderne ogen nauwelijks een dijk 
zouu mogen heten. Waar ieder voorjaar de ansjovis en de 
haringg uit de Noordzee kwamen binnentrekken. En elke 
boerr met een praam die maar een beetje kon varen, vrij 
wass een tijdje visserman te worden en te delen in de over-
vloedd aan vis (12 miljoen kilogram, 1.4 miljoen gulden). 
Althans,, als de vis kwam, want in sommige jaren... 

Maarr die tijd ging voorbij. In 1932 werd de Zuiderzee 
afgeslotenn en ontwikkelde zich een visserij op zoetwater-
vis.. De eerste jaren na de Afsluiting zullen een turbulente 
periodee zijn geweest: ander water, nieuwe vissoorten, ver-
anderendd vistuig. Na de oorlog brak een betere periode 
aan:: grote aal-vangsten in rustiger vaarwater, en met aan-
zienlijkk hogere prijzen dan ooit tevoren (Figuur 64). 

Datt was een periode waarin de overheid ervoor koos 
dee visserij te saneren. Enerzijds om ruimte te krijgen voor 
inpolderingen,, maar anderzijds om het gemiddelde inko-
menn van een visser te verbeteren. Want wel lagen de tota-
lee vangsten hoog, maar er waren ook wel erg veel vissers 
(>10000 bedrijven). De gewenste sanering kreeg de vorm 
vann een uitstervingsbeleid: opvolging van oudere vissers 
werdd in vele gevallen niet toegestaan. En herhaaldelijk 
werdenn aanvullende maatregelen genomen, zoals de ver-
bodenn op de typische Zuiderzee-vistuigen. De laatste in 
diee reeks is in 1970 het verbod op de kuilvisserij geweest. 
Notaa bene het gevolg van een invloedrijke hengelsport-
lobby. . 

Nuu rijzen vragen als: is het uitstervingsbeleid voor de 
IJsselmeervisserss geslaagd, is de visserij tenslotte gezond 
geworden?? Achteraf is het antwoord nogal simpel te 
geven:: het aantal visserijbedrijven is nog steeds sterk aan 
hett dalen (<70), maar de visstand blijf t extreem overbe-
vist,, de economische positie van de bedrijven is door-
gaanss zwak en de visserij heeft ongewenste neven-effec-
tenn op de natuurwaarde van het IJsselmeer: een grote bij-
vangstt van onverkoopbare - en gedeeltelijk zelfs 
beschermdee - vis en de verdrinking van tienduizenden 
duikeendenn in de netten. De overheid had zich ten doel 
gesteldd het aantal schepen te beperken om al deze proble-
menn te voorkomen, maar is links ingehaald door de inten-
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Figuurr  63 De VD357 'Moed en Vertrouwen' vist met het 
hoekwantt op de Zuiderzee, ca. 1900. Schipper was P. Sier 
Lz. . 
VD357VD357 'Moed en Vertrouwen' [Courage and Confidence] 
fishingfishing with long Unes in the Zuiderzee (now: Lake IJsselmeer), 
inin around 1900. P. Sier Lz. was the skipper. 

siveringg en modernisering van elk van de overblijvende 
schepen.. In de jaren vijfti g was er de overgang van zeil-
schepenn naar motorvaartuigen, in de jaren zestig de 
opkomstt van kunstvezels voor de netten, in de jaren 
zeventigg de geweldige groei van de fuikenvisserij en in de 
jarenn tachtig de vergroting van de fuiken. In de jaren 
negentigg de liberalisering van de regelgeving - door de 
overheidd zelf in gang gezet - waardoor de visserij nu veel 
efficiënterr van de visrechten gebruik kan maken. Niet 
zozeerr een stringent beleid heeft het lot van de 
IJsselmeervisserijj  bepaald, maar de autonome technische 
vooruitgangg en het gelijktijdig afsterven van de zwakste 
bedrijven.. Daarmee is het einde van de ontwikkelingen 
nogg niet bereikt. Er zijn nog steeds technische verbeterin-
genn mogelijk, de liberalisering is nog lang niet ten volle 
benut,, de beoogde saneringen verlopen nog steeds buiten-
gewoonn traag. 

Tee late en te lakse saneringsmaatregelen, een nauwe-
lijk ss rendabele visserij, een extreem overbeviste visstand, 
mett ongewenste neveneffecten voor de natuur. Willen we 
dezee situatie laten voortbestaan, en zo nee, waar willen 
wee dan naar toe? In mijn ogen moeten er expliciete keuzes 
gemaaktt worden tussen een aantal mogelijke scenario's. 
Zonderr een expliciete breuk met het beleid in het verleden 
(tee laat, te laks) blijven er zonder twijfel een zeer klein aan-
tall  (ca. 5) grote visserijbedrijven over, die in onderling 
overlegg de overbevissing kunnen beperken tot een voor 
henzelff  wenselijk niveau. Willen we dat niet, dan kunnen 
wee ook kiezen voor realisering van het alom bekende -
maarr momenteel onterechte - imago van de 
IJsselmeervisserijj  als een kleinschalige, duurzame visserij, 
vanuitt authentieke havenplaatsen, met ambachtelijke vis-

Figuurr  64 De prijs van verse aal van het IJsselmeer is 
halverwegee de 20e eeuw fors gestegen, tot vanaf ca. 1980 
dee aalkweek de wildvangst verre overtrof, hetgeen een 
geleidelijkee daling veroorzaakte. De enkele hoge piek in 
19488 hangt samen met prijsmaatregelen direct na de oor-
log. . 

InIn the middle of the 20th century, the price for fresh eel from 
LakeLake IJsselmeer rose suddenly. Development of aquaculture 
sincesince 1980 depressed the price gradually. The single peak in 
19481948 is related to food price policies, directly following World 
WarWar II. (See chapter 11) 
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Figuurr  65 De totale opbrengst van de aalvisserij op het 
IJsselmeerr is, sinds de bloeiperiode kort na de Afsluiting 
vann 1932, periodiek gedaald, en ligt nu weer beneden het 
oorspronkelijkee niveau. Sanering van de vloot na de 
Tweedee Wereldoorlog heeft de opbrengst per schip aan-
vankelijkk doen stijgen, maar die is sindsdien weer 
gedaaldd tot ongeveer het oude niveau. 
FollowingFollowing the creation of Lake IJsselmeer in 1932, eel fishing 
yieldyield increased considerably, but lateron declined down to the 
originaloriginal low level. After World War II, the governmental policy 
toto reduce the number of ships effectively increased the average 
catchcatch per ship. In later decades, however, a gradual fall back to 
thethe original value has occurred. (See also chapters 7 and 8) 
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Figuurr  66 Een moderne IJsselmeer-kotter, ca. 1990. 
AA modern-day fishing vessel on Lake IJsselmeer, ca. 1990. 

Figuurr  67 Tijdens de Tweede Wereldoorlog zag de teke-
naarr van deze prent, dat de vroegere ansjovis-visserij van 
dee Zuiderzee wel wat te intensief was geweest. Na de oor-
logg moest de visserij beter verlopen; maar zestig jaar later 
iss dat nog steeds niet gebeurd. 
AA war-time picture of the former anchovy fisheries on the 
Zuiderzee.Zuiderzee. The designer knew that this was not a sustainable 
exploitationexploitation pattern. After the War, a better time would begin; 
nownow sixty years later, that still hasn't happened. 

rokerijen,, in een gezond ecosysteem. Kiezen we voor deze 
trendbreuk,, dan zal er wat moeten gebeuren. 

Inn 1988 is door het Visserijschap (later opgegaan in het 
Produktschap)) - in eendrachtige samenwerking met vis-
serijorganisaties,, de hengelsport en het onderzoek - een 
plann opgesteld voor een gezonde IJsselmeervisserij, onder 
dee titel 'Beheren door Beheersing'. Doel van het plan was 
hett inkomen van de visserij te verhogen, met behoud van 
hett aantal bedrijven (toen nog 104) en de toestand van de 
visstandd aanmerkelijk te verbeteren, als randvoorwaarde 
voorr een rendabele visserij en leidend tot een natuurlijker 
visstand.. Dat zou stevige ingrepen vergen (een verminde-
ringg met 75% van het aantal gebruikte fuiken en netten) en 
eenn absoluut halt aan onwenselijke technische 'verbeterin-
gen'.. Ik heb destijds met hart en ziel aan dat plan bijgedra-

gen.. Daarop terugkijkend, moet ik erkennen dat de bena-
deringg soms wat naïef was. Maar de kern, de keuze voor 
eenn gezonde en natuurvriendelijke visserij, is vervolgens 
helemaall  niet gemaakt: 'Beheren door Beheersing' heeft 
opnieuww te laat tot een aantal halve ingrepen geleid, 
opnieuww zonder wezenlijk resultaat. 

Dee structuur van de IJsselmeervisserij, de keuze van 
dee vistuigen, de lage opbrengsten, de wijze van beheer, de 
gesteldee doelen, de ondoelmatige middelen, en de voort-
durendee ongewenste neveneffecten, vormen tezamen een 
erfeniss van de toentertijd ongecontroleerde visserij op de 
Zuiderzee,, die zich onbeperkt kon moderniseren, maar 
nooitt een typische kleinschalige binnenvisserij is gewor-
den.. De huidige malaise duurt nu al meer dan een eeuw, 
enn maakt ons gezamenlijk onvermogen zichtbaar om er 
ietss beters van te maken. 

Eenn grafschrift voor de aal? 

Hett gaat slecht met de aal, en het is niet duidelijk wat de 
oorzaakk daarvan precies is. Toch is het van belang om nu 
maatregelenn te nemen, ongeacht het gebrek aan inzicht. 
Hett risico van onnodige maatregelen moet daarbij wor-
denn ingecalculeerd; geen maatregelen nemen leidt 
immerss tot een nog groter risico. Bij het opstellen van 
wetenschappelijkee adviezen is er daarom voor gekozen 
maatregelenn voor te stellen voor al die factoren, waarvan 
redelijkerwijss mag worden aangenomen dat ze een pro-
bleemm kunnen vormen. Als (en waar) de visserij overbe-
vist,, moeten er beperkende maatregelen volgen; als water-
krachtcentraless en stuwen een grote invloed op het 
bestandd hebben, moet er naar een oplossing gezocht wor-
den.. Niet omdat iets de enige oorzaak van de achteruit-
gangg is, maar omdat het er mogelijk ook toe bijgedragen 
heeft. . 

Eenn sterk verbreide en kleinschalige visserij, water-
werken,, vervuiling, aalscholvers; goed beheer en goede 
beschermingg zullen geen gemakkelijke klus worden. 
Geredeneerdd vanuit de noodzaak de aal in heel Europa te 
beschermen,, zal de gewenste aanpak internationaal moe-
tenn worden aangestuurd. Daar staat tegenover dat de aal 
juistt voorkomt in alle kleine binnenwateren, en beïnvloed 
wordtt door allerlei locale factoren, die een locale aanpak 
noodzakelijkk maken. Een systeem van centrale coördina-
tiee en locale uitvoering, met creatieve oplossingen voor de 
typischee problemen, zal moeten worden ingevoerd. De 
contourenn van een dergelijke aanpak zijn vrij makkelijk te 
schetsen.. Maar het grote probleem is, dat de uitwerking 
enn invoering ervan veel tijd zullen vragen, jaren tijd. De 
snellee achteruitgang van de aal, zeker als daarin een 
Allee-effectt meespeelt, maakt dat er mogelijk nog maar 
heell  weinig tijd over is. Er moet daarom snel wat gebeu-
ren. . 
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Figuurr  68 Een IJsselmeervisser op het water bij zijn grote 
fuiken,, (foto Jan van Willigen) 
AA fisherman on Lake IJsselmeer, attending to his fyke nets. 
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