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Oproep: landelijke telling aalscholvers op 4 april
Geacht bestuur,
De aalscholverpopulatie in Nederland is de laatste decennia sterk toegenomen. Sinds 1970 is de
aalscholver een beschermde vogelsoort en mag deze niet worden bejaagd. Op Europees niveau
wordt momenteel nagedacht of er een Europese aanpak moet komen tegen de aalscholveroverlast.
Met de groei van het aantal aalscholvers is ook de impact op de visstand in de Nederlandse
wateren toegenomen. Aalscholvers eten per dag tussen de 170 en 600 gr vis. Uit onderzoek is
gebleken dat in vele wateren deze impact zo groot is, dat de visstand daarvan schade ondervindt
en daarmee ook de belangen van de sportvissers ernstig worden geschaad.
Begin dit jaar zijn wij gestart met een aantal proefprojecten om de schade aan visstanden door
aalscholvers te beperken. De insteek bij deze projecten is om de visstand zodanig te beschermen
dat het voor de aalscholver niet meer aantrekkelijk is daar ter plaatse te fourageren.
Er zijn landelijke cijfers over de aantallen aalscholvers, onder meer van het Sovon. Wij zouden
echter over meer actuele landsdekkende informatie willen beschikken. Daarom hebben wij aan de
Koninklijke Nederlands Jagers Vereniging (KNJV) verzocht om tijdens hun voorjaarstelling van
schadelijke soorten ook de aalscholver mee te nemen. Deze voorjaarstelling wordt sinds 2005
gedaan door de Wild Beheerseenheden (WBE’s) en jaarlijks herhaald. Door de KNJV is positief
gereageerd op ons verzoek.
Door de WBE’s worden op 4 april in heel Nederland onder meer de aalscholvers geteld. Om echter
een volledig landelijk dekkend beeld te krijgen is het noodzakelijk dat ook de hengelsportverenigingen op die dag bij hun eigen wateren tellingen uitvoeren. De tellingen worden
gecoördineerd door de WBE’s. Over de wijze van uitvoering van de tellingen en om daarna de
resultaten door te geven dient u contact op te nemen met de WBE in uw omgeving:
WBE
Adres
Plaats
De gegevens van uw vereniging worden aan de betreffende WBE toegestuurd.
Wij hopen op een grote deelname van de verenigingen.
Met vriendelijke groet,

Ir Jan Kamman
Projectleider aalscholver

