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ONTWERP REDDINGSPLAN AAL 
NAAR TWEEDE KAMER

D
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e aal kan alleen worden gered 
als er een breed en effectief 
pakket aan maatregelen wordt 

genomen. Dat vindt ook Fred Bloot die 
namens Sportvisserij Nederland in de 
Aal Klankbordgroep zit. “Als hengel-
sport hebben we onze bijdrage geleverd 
door onder meer een terugzetverplich-
ting voor de aal in te stellen”, zegt Bloot. 
“Dat is echter niet voldoende en daarom 
moeten er ook in de visserijsector stap-
pen worden genomen. Sportvisserij 
Nederland zet in op een aalvangstre-
ductie door het beroep van minimaal 50 
procent. En ik heb er vertrouwen in dat 
deze noodzakelijke maatregelen door 
het ministerie wordt overgenomen.”
De klankbordgroep adviseert LNV on-
dermeer een forse visserijbeperking en 

Wie vanaf 1 januari 2009 een aal vangt, is verplicht deze direct 
in hetzelfde water terug te zetten. Dit is slechts één van de 
maatregelen waarmee de georganiseerde hengelsport hoopt de aal 
voor de ondergang te kunnen behoeden. Andere maatregelen staan 
in het  Aalbeheerplan dat het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) begin november naar de Tweede Kamer stuurt.

omvorming van de beroepsvisserijsector 
waarbij deze sector financieel wordt 
gecompenseerd. Alternatieve werkzaam-
heden zijn ondermeer visstandbemon-
steringen, het overzetten van aal bij 
barrières en gevangen aal naar ‘schone 
gebieden’ te laten uitzetten.

SALOMONSOORDEEL
Het reddingsplan voor de aal wordt de 
komende maanden opgesteld en naar de 
kamer gestuurd. Om te beginnen heeft 
de Aal Klankbordgroep, waarin naast 
Sportvisserij Nederland ook de beroeps-
visserijsector en natuurorganisaties 
zitting hebben, inmiddels haar advies 
uitgebracht aan het ministerie van LNV 
over de te nemen maatregelen voor aal-
herstel. Het ministerie verwerkt dit ad-

vies vervolgens in het Aalbeheerplan dat 
begin november aan de Tweede Kamer 
wordt voorgelegd. Tenslotte behandelt 
de Tweede Kamer dit plan op 24 novem-
ber tijdens de begrotingsbesprekingen 
van het ministerie van LNV. 
“Dat is uiteindelijk het moment waarop 
een voorlopig Salomonsoordeel over 
de aal wordt uitgesproken. Ik hoop van 
harte dat al onze adviezen door LNV én 
de Kamer worden overgenomen”, aldus 
Bloot. “De hengelsport heeft in ieder ge-
val haar verantwoordelijkheid genomen 
door 100 procent van de door sportvis-
sers gevangen aal terug te laten zetten. 
Het komt nu aan op andere partijen 
om stappen te nemen. Want het is voor 
de aal zonder twijfel één minuut voor 
twaalf”, besluit Bloot. n

lke officiële vismeester 
die lesgeeft op basis-
scholen krijgt vanaf nu  

de nieuwe Stekkieset met vaste 
oversteekhengels mee. De reacties 
van de huidige Vismeesters over 
de hengelsets van Ultimate zijn 
in ieder geval positief. Niet zo 
vreemd aangezien alle benodigd-
heden, van hengels tot lijnen en 
peilloodjes, in één pakket bijeen 
zijn gebracht.

TOESTAND VAN DE AAL
de aal wordt in haar voortbestaan bedreigd. dit 
is waarschijnlijk het gevolg van een reeks van 
oorzaken. de afgelopen decennia is de vis gebukt 
gegaan onder vervuiling, waterkrachtcentrales, 
overbevissing en sterk verslechterde migratiemo-
gelijkheden. dit heeft er toe geleid dat de intrek 
van glasaal in nederland de laatste decennia met 
maar liefst 99 procent is afgenomen.

De aal heeft het zwaar… 
(foto: Gerrit van Eck)

De hengelsport heeft al een terugzetverplichting 
voor aal ingesteld, het is nu aan de visserijsector om 
stappen te nemen. (foto: Jan Kamman)

e hengelsport zet in op een net-
tenvrije zone om de sportvis-
mogelijkheden te verbeteren. 

Het NPvW benadrukt in een brief aan 
het ministerie van LNV dat de visserij 
met warnetten vlak voor de kust de 
recreatiemogelijkheden beperkt en tot 
onveilige situaties leidt. Met een zone 
van 250 meter (gerekend vanaf strand en 
kunstwerken als pieren), waarvoor ook 

BREDE STEuN VOOR NETTENVRIjE zONE
Het voorstel om een nettenvrije 
zone voor de kust in te stellen, 
krijgt steun van het Nederlandse 
Platform voor Waterrecreatie 
(NPvW). Hiermee scharen de 
ANWB, KNRM, HISWA en de 
Watersportbond zich achter 
Sportvisserij Nederland.

D

de NPvW zich hard maakt, worden de 
grootste problemen ondervangen: vissers 
kunnen vrijuit vissen en zwemmers 
veilig zwemmen.
Sportvisserij Nederland en het NPvW 

zijn in overleg met onder meer het 
ministerie van LNV, kustprovincies en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
om de instelling van de nettenvrije zone 
te effectueren. n

Vrijuit vissen en veilig 
zwemmen, dat is het doel 
van de nettenvrije zone. 
(foto: Onno Terlouw)

VISMEESTERS WORDEN NOG LEuKER
Vismeesters zijn natuurlijk al ontzettend populair, maar 
met het nieuwe lesmateriaal kan de reputatie en het imago 
van deze groep vrijwilligers helemaal niet meer stuk. zelf 
Vismeester worden? Aanmelden voor de nieuwe cursus van 
Sportvisserij Nederland kan tot 1 januari bij je federatie.

E Als het jou ook leuk lijkt om 
kinderen op basisscholen met de 
hengelsport kennis te laten ma-
ken, dan kun je natuurlijk ook Vis-
meester worden. In het voorjaar 
(exacte datum is nog niet bekend) 
gaat er een nieuwe reeks cursus-
sen van start. Je kunt je hiervoor 
nog tot 1 januari inschrijven.
Voor contactgegevens van jouw 
federatie kun je terecht op 
www.sportvisserijnederland.nl. n

Van de foto’s worden de volgende 
eisen gesteld: 

•    De foto’s zijn scherp;
•    De vis wordt loodrecht liggend op 

de zij gefotografeerd;
•    Er zijn zoveel mogelijk kenmerken 

zichtbaar (bekdraden, liefst uitge-
spreide vinnen, etc.);

•    Platvissen worden loodrecht van 
boven gefotografeerd;

•    De vis ligt op een lichte of contras-
terende achtergrond;

•    De vis is levend of tenminste 
‘vers’.  n

Alle Vismeesters kunnen vanaf 
nu gebruikmaken van de com-
plete Stekkiesets. 

WANTED: LAATSTE 17 zEEVISFOTO’S
De voltooiing van de Veldgids De Nederlandse zeevissen komt in 
zicht, maar niet voordat de redactie de foto’s van de laatste zeventien 
zeevissoorten heeft bemachtigd. jij kunt hieraan bijdragen: voor iedere 
foto die wordt geplaatst, krijgt de fotograaf – naast eeuwige roem – ook  
75 euro op zijn of haar rekening gestort. Mail je foto vóór  
1 januari naar: zeevissengids@sportvisserijnederland.nl. 

vleet Dipturus batis
haring Clupea harengus
sardien Sardina pilchardus
geep Belone belone     
kongeraal Conger conger    
rode poon Chelidonichthys lucernus 
zeebrasem Pagellus bogaraveo
goudbrasem Sparus aurata     
goudharder Liza aurata
diklipharder Chelon labrosus
dunlipharder Liza ramada
zeepaardje Hippocampus guttulatus
kortsnuitzeepaardje Hippocampus hippocampus
gehoornde slijmvis Parablennius gattorugine
dwergtong Buglossidium luteum      
bandtong of dikrugtong Microchirus variegatus
kleine koornaarvis Atherina boyeri 

VAN DEzE VISSOORTEN zOEKEN WE NOG FOTO’S
Zo ziet een perfect 
gefotografeerde vis 
er uit: scherp, de vis 
is vanaf de zijkant 
gefotografeerd en 
kenmerken als 
vinnen zijn duidelijk 
zichtbaar. 
(foto: Bram Bokkers)

KOM KIjKEN BIj VISSERIjKuNDIGE ONDERzOEKEN!
De komende twee maanden gaat het onderzoeksteam van Sport-
visserij Nederland weer bij verenigingen langs om visserijkundige 
onderzoeken te doen. Hieronder zie je waar en wanneer deze 
plaatsvinden. Kom kijken welke vissen er allemaal in jouw water 
rondzwemmen!

Dinsdag 4 november: 
Wilhelminapark in Benschop
Woensdag 5 november: 
rietput in nieuwegein
Dinsdag 25 november:  
leemkuilen in Best

Donderdag 27 november:  
Biezenplas te lichtenvoorde
Di. 16 – do. 18 november:  
Hilersums Kanaal tussen  
Hilversum en de Vecht n

Verwondering tijdens 
een visserijkundig 
onderzoek. 
(foto: Gerrit van Eck)


