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Aan de leden van de  
Vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 
 
Datum  : 8 september 2009 
Ons kenmerk : IH09/03     
Onderwerp : Oproep tot stop palingvisserij 
 
 
Geachte dames, heren, 
 
In deze brief willen het Wereld Natuur Fonds, Stichting de Noordzee, Sportvisserij Nederland 
en Natuurmonumenten een oproep doen aan de leden van de Tweede Kamer het huidige 
aalbeheerplan te handhaven, inclusief een vangstverbod van 3 maanden per jaar, en komende 
jaren toe te werken naar een volledige stop van de palingvisserij. De situatie rondom aal is zo 
ernstig dat alleen deze ingrijpende maatregelen nog zullen helpen. Daarnaast moet gekeken 
worden naar herstelmaatregelen, onder andere op het gebied van migratieroutes voor paling 
en het verbeteren van de biotoop en waterkwaliteit. 
 
Het palingbestand in Nederland is sinds de jaren ’50 met 95% afgenomen, en ook het 
glasaalbestand (jong aal) is minder dan 1% van wat het was. Paling staat als ‘ernstig bedreigd’ 
op de rode lijst van de IUCN; de handel in aal is aan banden gelegd via CITES; de 
internationale wetenschap (ICES) pleit al jaren voor een vangstverbod; en de EU verordening 
waarin de lidstaten opgeroepen worden een aalbeheerplan in te dienen, is ook duidelijk over 
de ernst van de toestand. 
 
Het huidige Nederlandse aalbeheerplan ligt echter onder vuur, niet omdat de ernst van situatie 
betwijfeld wordt, maar omdat de beroepsvissers in Nederland het niet eens zijn met de 
visserijstop en een eigen plan hebben ingediend. Hierin willen zij 157 ton schieraal 
(volwassen aal) uitzetten in de Noordzee. Verder gaat in hun voorstel de visserij op aal 
onbeperkt door.  
 
De doelstelling vanuit de Europese Commissie rond de gewenste grootte van het bestand is 
berekend door drie onafhankelijke groepen wetenschappers en is vastgesteld op 4000-6000 
ton paling die op termijn weer uit Nederland zou moeten kunnen wegtrekken. De resultaten 



van het plan van de beroepsvissers in termen van aal die kan uittrekken, staat dus niet in 
verhouding tot wat in de EU verordening vereist wordt. 
 
In de discussie wordt vaak gewezen op andere oorzaken van de teruggang van de aal. Met 
name aalscholvers, vermaling door gemalen en waterkrachtcentrales, watervervuiling en de 
belemmering van de vistrek door stuwen worden genoemd. Onderstaande tabel geeft echter 
aan dat bevissing de hoofdoorzaak is van de aalsterfte, namelijk 70%.  
 

 
Doodsoorzaak 

Rode aal Schieraal Rood+Schier 

Binnenvisserij 640 280 920 
Sportvisserij* 200 0 200 
Gemalen 50 40 90 
Aalscholvers 50 0 50 
Zeevisserij 20 0 20 
Waterkracht 4 15 19 
Totaal (ton) 970 335 1305 

* De sportvissers zetten alle gevangen aal inmiddels terug. 
 
Hoewel wij ons bewust zijn van de sociaal-economische situatie van de beroepsvissers, stellen 
wij nadrukkelijk dat bij onvoldoende effectieve maatregelen de palingvisserij binnen 
afzienbare tijd überhaupt niet meer mogelijk is. Om zo snel mogelijk tot herstel van de 
palingstand te komen, zo blijkt ook uit recent onderzoek, is het noodzakelijk de visserij te 
stoppen. En zelfs bij een volledige stop duurt het nog 60-200 jaar voor de palingstand hersteld 
is. Met andere woorden, er kan niet meer gewacht worden en er kunnen geen halve 
maatregelen genomen worden. 
 
Bovengenoemde organisaties doen daarom met klem een oproep om het huidige 
aalbeheerplan te steunen en verdere maatregelen te nemen om te zorgen dat de paling een 
kans krijgt zich te herstellen. Investeer in de toekomst en neem samen met ons uw 
verantwoordelijkheid.  
 
Hoogachtend, 
 
Johan van de Gronden    Alex Ouwehand  
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Directeur Sportvisserij Nederland   Directeur Natuurbeheer 
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Bijlage: Rode lijst IUCN. 


