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Langs de oevers van de grote Nederlandse rivieren spoelen 
regelmatig geknakte alen (palingen) aan. Vooral aan de 
oevers van de Waal, maar ook langs de Maas en de IJssel. 
De precieze oorzaak is vooralsnog onduidelijk. De dieren 
kunnen terecht gekomen zijn in scheepsschroeven, 
waterkrachtcentrales of gemalen. Om de impact hiervan op 
de bedreigde aalpopulatie in beeld te brengen zijn RAVON 
en Sportvisserij Nederland in 2019 een onderzoek gestart 
met vrijwilligers die de rivierstrandjes aflopen om de dode 
alen te tellen en te fotograferen. Met deze gegevens wordt 
de omvang van de aalsterfte in beeld gebracht. Op basis van 
de beschadigingen en informatie over rivierafvoeren wordt 
onderzocht welke factoren de sterfte veroorzaken. 

Onderzoeksopzet
Voor het onderzoek zijn de oevers van de Waal, Maas en 
IJssel in 1035 unieke trajecten verdeeld. Een traject wordt 
vaak gevormd door een kribvak. Tijdens de maandelijkse 
door vrijwilligers uitgevoerde veldbezoeken worden alle 
aangespoelde vissen geregistreerd. Hierbij wordt de lengte en 
het gewicht van de dode vissen bepaald en worden foto’s en 
weefselmonsters genomen. Registratie vindt plaats in het voor 
dit project opgezette Knakaal-portaal. Ook de zogenaamde 

‘nulwaarnemingen’ (veldbezoek zonder dode vissen) worden 
geregistreerd. Via nieuwsberichten en informatieborden in het 
veld is ook een oproep gedaan om ‘losse waarnemingen’ van 
aangespoelde vissen te melden via Telmee.nl en Waarneming.nl.

Resultaten 2020
In 2020 hebben 48 vrijwilligers en stagiairs samen 4.764 veld-
bezoeken gedaan aan 718 onderzoekstrajecten. Grote delen 
van de Boven-Rijn, Waal en Boven-Merwede zijn onderzocht 
en in totaal zijn 276 dode vissen aangetroffen. Het betreft 
20 verschillende vissoorten en de Europese aal is het meest 
gevonden. Verreweg de meeste waarnemingen zijn gedaan in 
de nazomer, toen de waterstand in de Waal relatief laag was 
(zie grafiek). De mogelijke oorzaken voor de verwondingen en 
sterfte gaan wij eind 2021 verder onderzoeken. Hierbij wordt 
onder andere gekeken naar factoren als scheepsvaartintensiteit, 
waterstand, afvoer en temperatuur.

Veel knakaal na afvoerpiek begin 2021
Begin februari 2021 kwamen waarnemingen binnen van meer 
dan honderd aangespoelde alen bij Veur-Lent in Nijmegen. In de 
weken hieraan voorafgaand is veel neerslag gevallen met hoog 
water als gevolg. Nadat het water gezakt was bleken er veel 
alen op de rivierstrandjes te liggen. Een mogelijke oorzaak kan 
zijn dat deze alen afkomstig zijn uit zijwateren van de Rijn, waar 
gemalen of waterkrachtcentrales ze potentieel levensbedreigend 
verwonden.

Meehelpen?
In 2021 gaat het onderzoek verder en worden weer strandjes 
bezocht. Het vermoeden is dat de aangetroffen aantallen 
slechts het topje van de ijsberg zijn. Het is aannemelijk dat de 
verblijftijd van vis op de oevers kort is doordat aaseters (zoals 
vos en zilvermeeuw) ze weghalen. Extra ogen in het veld zijn 
dan ook van harte welkom. Heb je interesse om mee te helpen 
aan dit onderzoek meld je dan aan via https://www.ravon.nl/
Help-mee/Tellen/Vissen/Knakaal. Ook losse waarnemingen 
van knakalen of andere beschadigde vissen zijn waardevol en 
ontvangen we graag. Dus vind je een aangespoelde vis, meld het. 
Deze kun je doorgeven via Waarneming.nl (gedrag: vondst dood/
aangespoeld), Telmee.nl (geteld: dood exemplaar/doodsoorzaak: 
onbekend) of door een mail te sturen naar knakaal@ravon.nl. 
Naast de locatie ontvangen wij graag foto’s (boven, onder, beide 
flanken) van de vis, met een meetlat/voorwerp ernaast zodat de 
lengte te bepalen is. 
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Knakaalresultaten eerste jaar
Strandonderzoek knakaal, een terugblik op het jaar 2020

Knakaalwaarnemingen per week in relatie tot het 
gemiddelde waterniveau (cm NAP) in deze weken bij 
Lobith, Zaltbommel en Werkendam. (Bron: Peters, 2020)


