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Naar een duurzame

De laatste decennia heeft het bestand van de Aal
{Anguilla anguilla L.) een aanzienlijke achteruitgang te zien gegeven. Daarom is de vraag
gesteld of de visserij op de huidige basis
wel duurzaam is. Deze vraag is door
een kleine groep wetenschappers geï
nitieerd, uit zorg voor het voortbestaan van deze vissoort, maar ook
voor het voortbestaan van de visserij. De wetenschappelijke kennis
is niet toereikend voor een volledig rationeel beheer. Toch zullen
er maatregelen genomen moeten
worden ter bescherming van de
Aal. Hoe is de situatie? Is de visserij
oorzaak van de achteruitgang?
Moet de visserij worden beperkt?

Levenscyclus en
biologie van de Aal
De Aal is een zeer uitzonderlijke vis. De
voortplanting vindt ver van Europa, op de
oceaan plaats, op een nog onbekende
locatie. De Leptocephalus-lzrven in de
oceaan lijken in het geheel niet op alen,
maar hebben de vorm van een wilgeblaadje (fig. 1). Nabij het Europese continent vormt deze zich om in een jonge,
doorzichtige aal: de glasaal, met een
lengte van 7 cm. Deze verspreidt zich
over Europa, waar ze in kust- en binnenwateren opgroeien. Waarom de
geel/bruine dieren als rode aal worden
aangeduid is onduidelijk. In het engels
staan ze bekend als yellow eel.
Eenmaal in de kust- en binnenwateren aangekomen, eten de aaltjes allerlei
levende prooien, zoals wormen, watervlooien, kreefrjes, insecten etc. Vanaf een
lengte van 25 cm wordt tevens vis gegeten. Dat ook kadavers gegeten zouden
worden, is slechts een fabel.
Aal groeit bijzonder langzaam:
marktwaardige aal van ca 30 cm is 8 a 10
jaar oud. Bij een lengte van 35 tot 45 cm
(mannetjes) resp. meer dan 45 cm
(vrouwtjes) verandert de Aal van uiterlijk
(aangeduid als schieraal, vanwege de
witte=schiere buik), en trekt terug naar
zee, om daar aan de voortplanting te gaan
deelnemen. Bij deze trek wordt zonodig
een korte tocht over land niet gemeden.
Fysiologisch gezien, is de schieraal nog vèr

verwijderd
van een werkelijk
geslachtsrijp stadium.
Schieraal wordt in sommige delen van
Nederland ook wel Paling ^tnotrad, maar
meestal zijn de woorden Aale.n Paling
synoniem.
De paai en eieren zijn in werkelijkheid nooit waargenomen. Een andere
manier van voortplanten is echter moeilijk voor te stellen. Tussen alen uit noorden uit zuid-Europa bestaan vrijwel geen
genetische verschillen. Daarom wordt
aangenomen dat er slechts één plaats is,
waar alle Aal uit heel Europa paait.

Verspreiding van de Aal
en de aalvisserij
Het verspreidingsgebied van de Europese
Aal omvat geheel Europa, noordelijke
delen van Afrika en de aan de Middellandse Zee grenzende delen van Azië (fig.
2). In alle landen van Europa wordt er op
Aal gevist. In de noordelijke helft van
Scandinavië komen wel wat alen voor,
maar is de groeisnelheid ten gevolge van
de lage temperatuur praktisch nihil. In
midden-Europa neemt naar het oosten de
dichtheid van het natuurlijke aalbestand
geleidelijk af In de voormalige Oostbloklanden hebben tot voor kort zeer
omvangrijke uitzettingsprogramma's
plaatsgevonden. In de oostelijke Middellandse Zee worden nog vrij aanzienlijke
hoeveelheden Aal gevangen en is het ver-

Fig. 1. De levenscydus van de
Aal {Anguilla anguilla).

spreidingsgebied
feitelijk begrensd door
de landverbinding tussen Afrika
en Azië. In westelijk Afrika komen waarschijnlijk vrij veel alen voor, maar maakt
het islamitische verbod op de consumptie
van vis zonder schubben informatie over
de Aal hier buitengewoon onbetrouwbaar.
In het westen loopt het verspreidingsgebied tot de meest westelijk gelegen eilandjes van Europa, met zelfs een beperkt
voorkomen op IJsland en Groenland.
Hoewel de Aal een zeer wijds verspreidingsgebied heeft, is er geenszins
sprake van een homogeen geheel. In grote,
onopgedeelde wateren zoals het IJsselmeer
is er sprake van een betrekkelijk homogene aalstand, terwijl daarbuiten al op een
onderlinge afstand van ca 10 km zich
grote verschillen kunnen voordoen (Dekker, 2000). Ook de woonplaats van de vissers vertoont deze tweedeling (fig. 3). O p
het IJsselmeer (oppervlak 1820 km2, oogst
300 ton per jaar, ca 70 visserijbedrijven)
wordt door een groot aantal vissers gezamenlijk gevist op één en dezelfde visstand,
in een zogenaamde 'gemene weide-visserij'. Ook is er sprake van een gemeenschappelijke infrastructuur van visafslagen
en werven, in een klein aantal typische vissersplaatsen (Makkum, Staveren, Urk,
Volendam, Enkhuizen, Wieringen). Elders
in Nederland wordt door individuele vissers (of kleine groepen) gevist op individueel geëxploiteerde wateren en ontbreken
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de gemeenschappelijke faciliteiten grotendeels. Voor zover woonplaatsen nog een
band met visserij lijken te hebben, is deze
meestal historisch van aard en heeft deze
doorgaans betrekking op de verloren
gegane zalmvisserij op de rivieren.
De grootschalige situatie, zoals op het
IJsselmeer, is betrekkelijk zeldzaam. In
Noord-Ierland bevindt zich een grootschalige visserij op Lough Neagh (oppervlak 380 km2, oogst 650 ton per jaar, ca
200 visserijbedrijven); in Denemarken
behoren de grootschaliger visserijen op de
fjorden langs de westkust inmiddels tot de
historie. Deze relatief grote visserijen vormen gezamenlijk niet meer dan ca 5 %
van de totale visserij in Europa. Vrijwel
alle Aal houdt zich op in kleine en zeer
kleine watertjes, versnipperd over het continent.
Anderzijds heeft de daling in het
bestand van de Aal zich in de afgelopen
decennia in vrijwel heel Europa gelijktijdig en in dezelfde mate voorgedaan
(Dekker, 2000; zie ook hieronder). Het
verspreidingspatroon van de Aal laat zich
daarom het beste karakteriseren met een
tweedeling: een homogeen en zeer grootschalig patroon in de oceanische fase
tegenover een zeer wijds verbreid, maar
uiterst versnipperd patroon op het continent.

Fig. 2. De verspreiding
van de aal in Europa,
zoals blijkt uit de
vangsten door de visserij.
Boven: de jaarlijkse
vangst van glasaal;
onder: de jaarlijkse
vangst van rode- en
schieraal.
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Regionale verschillen in visserij
In het gehele verspreidingsgebied wordt
er op de Aal gevist. In zuidelijke landen
(Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk) is de
visserij met name gericht op uit zee binnentrekkende glasaal. Deze visserij is
beperkt tot het seizoen waarin de glasaal
op de kust arriveert: in Italië, Spanje en
Portugal de winter, in Frankrijk het
vroege voorjaar. De enige beschikbare
schatting (Moriarty, 1997, Moriarty &
Dekker, 1997) van de totale vangst van de
glasaal (583 ton) vormt vrij zeker een aanzienlijke onderschatting van de werkelijke
vangst. De glasaal wordt voornamelijk
gebruikt voor directe consumptie, merendeels in locale restaurants. Daarnaast
wordt 125 ton uitgezet in noordelijker
streken van Europa en 50 ton gebruikt
voor kweek van Aal in intensieve kweek-
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systemen in Europa. In de jaren negentig
heeft de kweek van Europese Aal in oostAzië de vraag naar glasaal in Europa sterk
doen stijgen, terwijl het aanbod door onbekende oorzaak drastisch afnam. De prijzen
stegen van ca ƒ 50 tot over de ƒ 1000 en
staan momenteel op ca ƒ 500 per kg.
In noordelijker streken (Noord-Italië,
Frankrijk, Ierland, Nederland, Duitsland,
Denemarken, Polen) ligt de nadruk van de
visserij op rode aal (9000 ton per jaar), met
een bijvangst van schieraal (3000 ton per
jaar). Nog verder naar het noorden (Scandinavië) verschuift de nadruk geheel naar
de schieraal, die in riviermondingen bevist
wordt tijdens zijn trek naar zee (1000 ton
per jaar). Voor zover in noordelijke landen
een visserij op glasaal voorkomt, heeft deze
niet op commerciële basis plaats en wordt
de vangst uitsluitend gebruikt voor uitzet
in binnenwateren. In Nederland wordt
jaarlijks naar schatting 1000 ton rode- en
schieraal gevangen en minder dan 500 kg
glasaal. De visserij op glasaal is uitsluitend
toegestaan voor uitzet in binnenwateren en
is strak door de overheid gereglementeerd.
Van zuid naar noord (en van west naar
oost) neemt de absolute dichtheid van de
glasaal in Europa af van 1500 stuks per
km2 per jaar, naar gemiddeld 25 stuks per
km2 per jaar (gerekend naar het totale
oppervlak van elk land). De glasaal-visserij,
zoals deze plaatsvindt in zuid- en zuidwestEuropa, zou in onze streken niet lonend
kunnen worden uitgevoerd. De visserij op
rode - en schieraal levert in Noord-Ierland,
Nederland, Denemarken en noord-Italië
een vangst op van meer dan 10 kg per km2
per jaar. Verder naar het noorden neemt de

opbrengst af tot ca 3,5 kg in Zweden. De
visserij op overwegend schieraal in riviermondingen in Scandinavië lijkt een aanpassing aan de zeer lage dichtheden van
de Aal, die gebruik maakt van de natuurlijke concentratie van de dieren tijdens
hun trek naar zee.
Cultureel bepaalde verschillen in
methode van bevissing en verwerking
binnen Europa spelen een storende rol in
het tot stand komen van een internationaal beheersplan. Diverse partijen hebben
op de schadelijkheid van andermans type
visserij gewezen. Ofwel de vangst van
'baby' glasaal dan wel de vangst van 'paairijpe' schieraal wordt als de oorzaak van
de achteruitgang ervaren. Gezien de relatie tussen de visserij-methoden en de
dichtheid van de aalstand, lijken deze
argumenten nogal opportunistisch van
aard. De keuze van een visserij-methode
wordt door locale omstandigheden (waaronder de dichtheid van het aalbestand)
ingegeven, terwijl elke methode zijn
impact op de aalstand heeft (Dekker,
1999a).

Dalende trends
In het kader van de afsluiting van de Zuiderzee, heeft in Den Oever sinds 1938
een monitoring plaatsgevonden van de
dichtheid van de glasaal voor de sluizen in
de Afsluitdijk. Gedurende het voorjaar is
elke nacht om de twee uur met een simpel kruisnetje voor de sluis gevist. Het
aantal gevangen glasalen wordt gezien als
een maat voor de intrek (fig. 4). Na een
kortstondige arme periode kort na de oorlog, werd er in de jaren vijftig, zestig en

zeventig een variërend, maar doorgaans
hoog aantal glasalen gevangen. Vanaf
1980 deed zich een snelle daling voor,
waarna een lange en arme periode begon,
die voortduurt tot op de dag van vandaag
(Dekker, 1997).
Elders in Europa wordt op een aantal
plaatsen eveneens de intrek van glasaal
gemonitord. In zuidelijk Europa zijn dit
de bedrijfsresultaten van commerciële visserijen; in de landen rond de Noordzee
betreft de monitoring resultaten van door
overheidslichamen uitgevoerde glasaalvisserijen gericht op uitzet in binnenwateren;
Den Oever vormt de enige puur door
onderzoeksmotieven ingegeven reeks. Vergelijking van de resultaten (fig. 5) toont
dat zich op de meeste locaties een vergelijkbare daling in de intrek heeft voorgedaan als in Den Oever.
Over de oorzaken van de daling van
de intrek valt slechts te gissen. Castonguay
et al. (1994) en Monarty & Dekker
(1997) opperen de volgende hypotheses:
overbevissing; vervuiling; areaalverkleining
ten gevolge van afdammingen; oceanische
klimaatschommeüngen; of toegenomen
parasitisme. Hoewel voor een aantal van
de verklaringen wel enige evidentie kan
worden getoond, blijft er voorlopig toch
duidelijk sprake van pure speculatie. Onze
kennis van de levenscyclus is niet compleet, waardoor deze hypotheses niet
getoetst kunnen worden. Daarnaast worden door vissers overal in Europa locale
verklaringen aangevoerd, zoals locale
waterkwaliteitsproblemen; locale interacties met aalscholvers, otters en reigers;
locale stuwdammen; enz. Het is bepaald
denkbaar, dat veel van deze locale factoren
ook een invloed hebben gehad.
De daling van de intrek van glasaal isbegonnen rond 1980. Pas in 1993 is voor
het eerst expliciet gesteld (FAO, 1993),
dat de opgetreden daling sterke gevolgen

Fig. 4. De intrek van glasaal bij Den Oever: ontwikkeling over de jaren.
Index per jaar (punten) en
glijdend gemiddelde over
vijf jaren (grijs).
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Fig. 5. Ontwikkeling in de
intrek van glasaal in Den
Oever in vergelijking tot de
omringende landen (glijdend
gemiddelde over vijf jaar).
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Fig. 6. Ontwikkeling in de
vangst van Aal in de twintigste
eeuw in de belangrijkste landen
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zou hebben voor de visserij en mogelijk
voor het paaibestand. Deze waarschuwing
verwees expliciet naar de daling van de
intrek van glasaal. Bij nadere beschouwing van de vangstgegevens van de ons
omringende landen (FAO, 2000; fig. 6)
blijkt echter dat al veel langer sprake is
van een vermindering van de opbrengsten
van de visserij. Vanaf 1950 treedt er een
gedurige daling op, terwijl in die tijd de
aanwas van jonge glasaal nog min of meer
op gelijk niveau bleef Het is op dit
moment nog niet duidelijk, wat de oorzaak van de daling van de vangsten was.
Tevens moet nog worden opgehelderd, in
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welke mate deze daling zich ook elders in
het verspreidingsgebied heeft voorgedaan.
Als met de vangst, ook de uittrek van
schieraal verminderd is — hetgeen erg voor
de hand lijkt te liggen - dan zou ook
alleen al de gedurige vermindering van de
paaistand een afdoende verklaring kunnen
vormen voor het uiteindelijke ineenstorten
van de glasaal-intrek na 1980.

Duurzame visserij
Het beheer van visbestanden was tot voor
kort meestal gericht op maximalisering van
de vangst. Door de visserij te beperken tot
een gematigd niveau zou de vis de gelegenheid krijgen tot een maximaal gewicht
door te groeien. Van deze nagestreefde
optimalisatie is in de praktijk maar bitter
weinig terecht gekomen. In overeenstemming met het Voorzorgsbeginsel is de aandacht nu meer verschoven naar beperking
van de negatieve gevolgen van de visserij,
met name op de langere termijn. In dit

kader zijn procedures ontwikkeld, die de
duurzaamheid van de exploitatie van visbestanden moeten garanderen. Deze procedures baseren zich op de relatie tussen
de omvang van een paaibestand en de
daardoor geproduceerde jonge vis. Als de
omvang van het paaibestand afneemt (al
of niet ten gevolge van overbevissing),
ontstaat er een situatie waarin nog maar
een heel kleine hoeveelheid jonge vis
gevormd wordt, alleen daardoor al de toekomstige paaistand zal afnemen en het
bestand al met al versneld ineenstort. Wil
men het bestand dan nog redden, dan is
een absolute sluiting van de visserij onvermijdbaar. Het streven van een duurzaam
visserij beheer is daarom een dergelijke
situatie te allen tijde te voorkomen, d.w.z.
de dichtheid waarbij de ineenstorting net
nog niet begint als een minimaal aanvaardbare paaistand te zien. Uit historische waarnemingen moet een werkelijke
waarde voor de minimale paaistand worden afgeleid. In de praktijk betekent dit
meestal dat het niveau waarbij ineenstorting zal plaatsvinden pas voorspeld kan
worden, nadat de ineenstorting tenminste
éénmaal is voorgevallen. Overigens heeft
de minimale paaistand nog een behoorlijke omvang: op grond van een ineenstorting in de jaren zeventig, wordt voor
de Noordzeeharing thans een minimaal
aanvaardbare biomassa gehanteerd van
achthonderdduizend ton!

Naar een duurzame aalvisserij?
In 1998 concludeerde de Internationale
Raad voor het Zeeonderzoek (ICES,
1999a): 'De aalstand bevindt zich niet
binnen veiUge biologische grenzen en de
visserij kan zo niet doorgaan'. Ook de
Nederlandse overheid onderkende de
achteruitgang van de aalstand en plaatste
de Aal op de Rode Lijst, als kwetsbare
soort. Het is duidelijk dat er iets moet
gaan gebeuren, maar wat?
Binnen het raamwerk van visserijbeheer ligt het voor de hand eerst te kijken
of er grenzen aan de visserij gesteld moeten worden. Organisaties van aalvissers in
verschillende landen stellen, dat beperking van de visserij een eenzijdige aanpak
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is, die voor hen negatieve gevolgen heeft,
terwijl er ook positieve opties mogelijk
zijn, zoals terugdringing van vervuiling
en areaalverkleining. Het is echter de
vraag in welke mate de problematiek van
de Aal de reeds lopende aanpak van deze
problemen kan versnellen. Verder is er
gepleit voor uitzet van Zuid-Europese
glasaal in afgedamde wateren in NoordEuropa (Moriarty & Dekker, 1997),
maar dit roept vragen op over mogelijke
genetische effecten van transporten over
zulke grote afstanden (ICES, 1999b).
Er is dus geen garantie dat de positieve
opties waar de visserij voor pleit onmiddellijk ook voldoende effect zullen hebben. En ook als dat wel het geval zou
zijn, is dat nog geen reden eventuele
overbevissing in stand te houden. Conform de uitgangspunten van het Voorzorgsbeginsel is een beperking van de visserij daarom onvermijdelijk. Voorzover
de visserij reeds verantwoord plaatsvindt,
hoeft natuurlijk feitelijk niks te veranderen.
Een benadering conform het Voorzorgsbeginsel vereist kennis van de
omvang van het paaibestand, kennis van
de jonge vis en een in de tijd ongewijzigde relatie tussen beiden. Deze factoren
zijn voor de Aal niet gegeven. Wel kan
een orde van grootte worden geschat op
basis van vergelijking met andere vissoorten, hoe afwijkend de levenscyclus van
andere soorten ook moge zijn (Dekker,
1999b). Reductie van de paaistand ten
gevolge van bevissing tot ca één-derde
van de natuurlijke omvang blijkt door de
meeste vissoorten gemiddeld te kunnen
worden gedragen. Mogen we aannemen
dat de Aal zich wat dit betreft gemiddeld
gedraagt? Of kan dit gemiddelde beter
als minimale bescherming gezien worden?
Resteert de vraag welke impact de
visserij momenteel heeft op de omvang
van de paaipopulatie: meer of minder
dan twee-derde? Zonder de paaipopulatie te kennen, is die vraag niet definitief
te beantwoorden. Wel lijkt het waarschijnlijk dat de impact op de paaipopulatie gelijk is aan de impact op de productie van schieraal in continentale
wateren. Ontsnapt er meer of minder
dan één-derde van de schieraal?
In het geval van de Scandinavische
schieraalvisserij is uit merkproeven gebleken dat één op de drie schieralen aan de
visserij ontsnapt. De schieraalvisserij op
zich voldoet aan het hierboven gestelde
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criterium voor een duurzame visserij,
maar dit impliceert wel dat hetzelfde
bestand niet tevens in een eerder levensstadium bevist kan worden. En dat is in
Scandinavië wel degelijk het geval.
Het beheer van de IJsselmeer-visserij
is er nog volledig op gericht de vangst te
maximaliseren, hoewel dat al decennia
lang niet wil lukken. Halvering van de
recente visserij-inspanning zou weliswaar
een maximale vangst kunnen bereiken,
maar zou de schieraaluittrek nog tot 3 %
van de onbeviste staat beperken. De (nog
onverwezenlijkte) optimalisering van de
visserij leidt niet tot een duurzame visserij. Verdere inperking van de IJsselmeervisserij tot op 10 a 20 % van het recente
niveau lijkt voor duurzaamheid een vereiste (Dekker, subm.). Elders in Nederland en in de omringende landen is minder sprake van overbevissing. Omdat
gebleken is dat een optimale visserij nog
niet een duurzame visserij impliceert, zal
ook hier een reductie van de visserij veelal
noodzakelijkblijken (Dekker, 1999b, in
press).
In de landen met een sterke glasaalvisserij doet zich een verdere complicatie
voor: de omvang van de glasaalintrek lijkt
de draagkracht van de binnenwateren
verre te overtreffen. Beperking van de
glasaalvisserij tot twee-derde van de intrek
zou waarschijnlijk leiden tot een overbevolking in de binnenwateren, zoals die
zelfs in de glasaalrijke decennia nooit is
opgetreden. In deze gebieden lijkt
daarom een normstelling op basis van de
ecologische draagkracht van het ecosysteem meer voor de hand te liggen. Een
totaal verbod op de glasaalvisserij, zoals
momenteel in Brussel is voorgesteld, lijkt
daarom nogal overdreven.
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Summary
Towards a sustainable eel fishery?
The eel stock is outside safe biological limits and the
current fishery is not sustainable. Recruitment is low
and continues to dedine. Fishing mortality is probably

En nu verder?

high both on juvenile (glass eel) and older eel (yellow

O p dit moment is de slechte toestand van
de aalstand nationaal en internationaal
erkend, maar zijn er verder nog weinig
concrete stappen gezet. Een probleem
vormt de veelvormigheid van de aalvisserij in Europa en het buitengewone contrast tussen de (geografische) omvang van
het probleem en de zeer kleine schaal
waarop de visserij zich doorgaans afspeelt.
Als de besluitvorming zo moeilijk blijft
verlopen, doet dat het ergste vrezen voor
de mogelijkheid eenmaal genomen
besluiten ook daadwerkelijk uit te voeren,
d.w.z. effect te laten hebben in al die
kleine binnenwateren in Europa, waarop
de aalvisserij zich afspeelt.

and silver eel). Catches have decreased during the last
decades. Management of stock and fishenes is urgently
required.
In this article, characteristics of stock and fisheries are
reviewed and options for reference points discussed.
Because of the contrast of the large scale of the
recruitment dedine with the small scale of typical eel
fisheries, effective management of eel fisheries all
throughout Europe in concordance with the Precautionary Approach will be difficult.
Drs. W. Dekker
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