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1. Kennisvraag

Als onderdeel van het Nederlandse Aalbeheerplan wordt door het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (EL&I) subsidie verstrekt voor de aankoop van glas- en pootaal. Dit met als doel
om de biomassa aan uittrekkende schieraal te verhogen zodat de aalstand zich kan herstellen. Het
Productschap VIS (PVis) coördineert de jaarlijkse aankoop en uitzet van de glasaal. De Combinatie van
Beroepsvissers (CvB) , samen met de lokale beroepsvissers, zorgt voor de daadwerkelijke uitzet.
Het is echter onduidelijk op welke wijze de uitzet praktisch het best kan geschieden. Hierbij spelen zaken
als: overdag of 's nachts, verspreiding over het water, locatie (oever of open water), type oever, in
helder of troebel water, en bij welke weersomstandigheden. Vanwege de hoge aanschafkosten van de
glasaal dient de wijze van uitzet optimaal te zijn ten einde een hoge mate van overleving van de glasaal
te bewerkstelligen. Het gaat niet om meer algemene criteria voor de selectie van goede uitzetgebieden,
hiervoor bestaat al een protocol (Klein Breteler 2008).
Doel van het project is om voor de opdrachtgever, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie, een eenvoudig protocol op te zetten om de overleving van glas- en pootaal te optimaliseren.
De kennisvraag is of het mogelijk is een praktisch protocol voor de uitzet te formuleren op basis van een
literatuuronderzoek en praktijkervaringen van vissers, bij voorkeur uitgesplitst naar glasaal en pootaal.

2. Aanpak
Door middel van een korte literatuurstudie en overleg met leden van de ICES/EIFAC Working Group EEL
is informatie verzameld over de gebruikte methodes bij het uitzetten van glas- en pootaal. Hierbij is
alleen gekeken naar factoren die mogelijk van invloed zijn op de overleving van glas- en pootaal tijdens
de uitzet. Landen is gevraagd om eventuele bestaande protocollen op te sturen en/of een korte
vragenlijst in te vullen.
Vervolgens is middels een enquête geïnventariseerd hoe glas- en pootaal wordt uitgezet door de
beroepsvissers die samen met Productschap Vis en de Combinatie van Beroepsvissers vorm geven aan
het huidige uitzet programma.
Aan de hand van de verkregen informatie is een “best practice” voor het uitzetten van glas- en pootaal
geformuleerd om de kansen op overleving te optimaliseren.
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3. Resultaten

Inventarisatie internationale protocollen

Engeland (Williams & Aprahamian 2004) en Canada (Pratt 2010) hebben een (draft) protocol voor het
uitzetten van glas- en pootaal opgestuurd. Duitsland (deelstaat Brandenburg), België (Vlaanderen),
Denemarken, Schotland en Zweden hebben een korte vragenlijst beantwoord. Denemarken en Duitsland
zetten pootaal uit van respectievelijk 2-5 g en 7-15 g, de andere landen voornamelijk glasaal.

Vraag 1: Op welk moment van de dag zet u de glasaal uit?

overdag
85%

avond
15%

nacht
0%

Opmerking: Het tijdstip van uitzetten wordt voornamelijk bepaald door het tijdstip waarop de glasaal
wordt aangeleverd. Er wordt altijd naar gestreefd de glasaal zo spoedig mogelijk uit te zetten.
Vraag 2: Laat u de glasaal op wat voor manier
dan ook wennen aan de temperatuur en watersamenstelling
van het water waar deze wordt uitgezet?

Vraag 3: Zet u de glasaal (het totaal aan uit te zetten glasaal)
binnen de watergang op één plek uit of verspreidt
u de glasaal over meerdere plekken?

Vraag 4: Houd u bij het uitzetten van glasaal
rekening met de aanwezigheid van structuurrijke habitat (vegetatie, rots)?

Vraag 5: Zet u de glasaal uit in ondiep water
direct langs de oever of in diep water
in het midden van een rivier/kanaal/plas.

de glasaal verminderen?
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nee

100%

0%

verspreid

één plek

100%

0%

ja

nee

100%

0%

langs de oever

midden watergang

100%

0%

Vraag 6: Wordt er geprobeerd alleen glasaal te kopen van handelaren die
gebruik maken van vangmethoden (handnet) die schade aan

ja

ja

nee

85%

15%
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Inventarisatie Nederlandse beroepsvissers
De afgelopen jaren hebben ongeveer 30 beroepsvissers glasaal uitgezet, 16 beroepsvissers hebben de
onderstaande vragenlijst ingevuld.
Vraag 1: Op welk moment van de dag
zet u de glasaal uit?

ochtend
25%

middag
45%

avond
0

nacht
6%

direct na levering
24%

Opmerking: Verschillende respondenten hadden niets ingevuld en opgemerkt dat het afhankelijk is van
de levertijd.
Vraag 2: Laat u de glasaal op wat voor manier
dan ook wennen aan de temperatuur en watersamenstelling
van het water waar deze wordt uitgezet?

Vraag 3: Zet u de glasaal (het totaal aan uit te zetten glas- en pootaal)
binnen de watergang op één plek uit of verspreidt
u de glasaal over meerdere plekken?

Vraag 5: Zet u de glasaal uit in ondiep water
direct langs de oever of in diep water
in het midden van een rivier/kanaal/plas.

69%

één plek

88%

12%

ja

nee

94%

6%

zand/modder

stenen

75%

6%

19%

langs de oever

midden watergang

94%

6%

helder
20%

Vraag 7a: Houdt u bij het uitzetten van
glasaal rekening met de windrichting?
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31%

vegetatie

Vraag 6: Geeft u bij het uitzetten van glasaal de
voorkeur voor helder of troebel water.

Vraag 7b: Zo ja, zet u de glasaal dan uit
aan de beschutte of onbeschutte zijde

nee

verspreid

Vraag 4a: Houd u bij het uitzetten van glasaal
rekening met het type habitat?

Vraag 4b: Zo ja geeft u de voorkeur aan:

ja

troebel
80%

ja

nee

46%

54%

beschutte

onbeschutte zijde

100%

0%
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Argumentatie uitzetprotocol
De resultaten van de inventarisatie van de beroepsvissers wordt hieronder vergeleken met de algemene
literatuur, bestaande protocollen in het buitenland en het contact met vertegenwoordigers van
ICES/EIFAC WGEEL. Per aandachtspunt zoals omschreven in de Kennisvraag is vervolgens een
aanbeveling geformuleerd.

Gewenning aan ontvangende water
De meeste beroepsvissers geven aan de glasaal direct uit te zetten zonder gewenning aan de
watersamenstelling van het ontvangende waterlichaam. Slechts één op de drie vissers geeft aan door
bijvoorbeeld steeds een beetje water bij de glasaal te doen, de glasaal aan de omstandigheden van het
waterlichaam te laten wennen.
De internationale protocollen en de literatuur raden echter ten zeerste aan de uit te zetten glas- en
pootaal geleidelijk te laten wennen aan de watersamenstelling. Verschillen in zoutgehalte spelen naar
alle waarschijnlijk geen rol (Crean et al. 2004) maar verschillen in temperatuur (temperatuur schok)
dienen te worden voorkomen.
Gewenning kan op twee manieren plaatsvinden. De glas- en pootaal kan aan de watertemperatuur
wennen door de afgesloten transportzakken enige tijd op het ontvangende water te laten drijven voordat
de aaltjes worden losgelaten. Een andere mogelijkheid om de glas- en pootaal aan de chemische
samenstelling en watertemperatuur te laten wennen, is het geleidelijk toevoegen van kleine
hoeveelheden van het ontvangende water aan de transport box totdat alle glas- en pootaal door water is
bedekt (dit duurt gemiddeld 5 minuten). Vervolgens wacht men 5 minuten en laat dan pas de glas- en
pootaal voorzichtig vrij door de rand van de box onder water te houden zodat de glas- en pootaal zelf uit
de transport box zwemt. In Duitland (deelstaat Brandenburg) laat men bij een temperatuurverschil van
≥ 3oC tussen het ontvangende water en de transport box de uit te zetten pootaal altijd eerst wennen aan
het ontvangende water tijdens het uitzetten. In de aquarium wereld is het algemeen gebruik om bij het
vervoer en uitzetten van vis deze altijd eerst aan de temperatuur en later langzaam aan de
watersamenstelling te laten wennen.
Aanbeveling: Tijdens het uitzetten van glas- en pootaal is het aan te raden de glas- en pootaal geleidelijk
aan de chemische samenstelling en watertemperatuur van het ontvangende water te laten wennen.

Tijdstip op de dag
Uit de enquête blijkt dat de meeste vissers glasaal overdag uitzetten (’s middags 44%, ‘s ochtends
24%). Uit het commentaar van de beroepsvissers, de literatuur en de internationale protocollen blijkt dat
het tijdstip van uitzetten voornamelijk wordt bepaald door het tijdstip waarop de glas- en pootaal wordt
aangeleverd. Er wordt altijd naar gestreefd de glas- en pootaal zo spoedig mogelijk uit te zetten.
Er is geen overduidelijk bewijs gevonden in de literatuur dat het voordeel oplevert om glas- en pootaal
op een bepaald tijdstip uit te zetten om de overleving te bevorderen (b.v. verminderen predatie risico).
Zolang er geen overduidelijk bewijs is dat het uitzetten van glas- en pootaal op een bepaald tijdstip
voordelig is voor de overleving van de glas- en pootaal is het aan te raden om de glas- en pootaal zo
spoedig mogelijk uit te zetten na ontvangst.
Aanbeveling: Het uitzetten van glas- en pootaal dient zo spoedig mogelijk na ontvangst van de glas- en
pootaal plaats te vinden.

Verspreiding over het water
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De meeste respondenten geven aan de glasaal over meerdere plekken te verspreiden, slechts 12% van
de beroepsvissers zet alle glasaal op één plek binnen een waterlichaam uit. Hiervoor wordt als rede
voorgegeven dat de glasaal zijn eigen weg zoekt en snel verspreid.
De internationale respondenten en literatuur geeft aan dat glas- en pootaal verspreid moet worden
uitgezet om de overleving te vergroten, door onderlinge competitie te voorkomen (Williams &
Aprahamian 2004; Pratt 2010). Om predatie kort na uitzetting te vermijden is het wellicht aan te raden
om de aal in beschutting en zo verspreid mogelijk (organisatorisch en logistiek) uit te zetten (Klein
Breteler 2008).
Aanbeveling: Glas- en pootaal dient zo veel mogelijk te worden verspreid tijdens het uitzetten.

Locatie (oever of open water)
Alle vissers geven aan de glasaal direct langs de oever uit te zetten. Eén visser geeft aan dat er ook
glasaal in het midden van de watergang wordt uitgezet maar louter en alleen als deze ondiep is. De
internationale respondenten geven alle aan dat de glas- en pootaal in relatief ondiep water dicht bij de
oever uitgezet moet worden.
Aanbeveling: Glas- en pootaal dient direct langs de oever in ondiep water te worden uitgezet.

Type oever
Bijna alle beroepsvissers (>95%) geven aan rekening te houden met het habitat langs de oever waar de
glas uitgezet gaat worden, slechts een enkeling heeft hier geen voorkeur voor. De rede hiervoor is dat
volgens deze vissers dat er weinig verschil in habitat is in zijn viswater (polder). Van de respondenten
die rekening houden met het habitat geeft 75% aan de voorkeur te hebben voor vegetatierijk, 19% voor
steen/stortsteen en 6% voor zand/modder.
De literatuur en internationale protocollen geven aan dat het uitzetten van glas- en pootaal het beste
uitgevoerd kan worden in heterogeen habitat, met een verscheidenheid aan vegetatie en geschikt
substraat (stenen, modder), waar graafgangen gemaakt kunnen worden en overdag geschuild kan
worden (ICES 2007 en Pratt 2010). Volgens Soulier et al. (2007) moet het habitat, naast beschutting
ook voldoende geschikt voedsel bevatten en mogen grote potentiele predators niet aanwezig zijn (Klein
Breteler 2008). De internationale respondenten geven aan dat de aanwezigheid van structuurrijk habitat
en variatie van groot belang is, enkele geven verder aan dat een modderige bodem ook goede
beschutting biedt.
Aanbeveling: Het uitzetten van glas- en pootaal dient plaats te vinden langs een oever met een hoge
dekkingsgraad en verscheidenheid aan habitat (vegetatie, stenen) waarin glas- en pootaal kan schuilen.

Helder of troebel water
De meeste vissers zetten de glasaal in troebel water uit. Een aantal vissers zet de glasaal uit in helder
water aangezien in hun visgebieden geen troebel water aanwezig is. Troebel water zegt mogelijk wat
over de voedselrijkheid van het water, over het algemeen zijn troebele wateren voedselrijker dan heldere
wateren. Dit kan een reden zijn om de voorkeur te geven aan troebel water. Volgens Soulier et al.
(2007) moet het habitat, naast beschutting ook voldoende geschikt voedsel bevatten. Voldoende
geschikt voedsel is belangrijk om te voorkomen dat er onderlinge competitie ontstaat Pratt (2010).
Indien bekend is dat de troebelheid van een waterlichaam veroorzaakt wordt door vervuiling ( b.v. hoge

8 van 11

Rapportnummer C001/11

concentraties suspended solids) dan dient het uitzetten van glas- en pootaal in het betreffende (deel van
het) waterlichaam te worden vermeden wegens het mogelijke risico op laag zuurstofgehalten.
Aanbeveling: Indien mogelijk dient glas- en pootaal in troebel water te worden uitgezet.

Weersomstandigheden
Ongeveer de helft van de vissers houdt rekening met de windrichting en zet de glasaal uit aan de
beschutte zijde van een waterlichaam. Er zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat het uitzetten van
glas- of pootaal aan de beschutte zijde de overleving positief beïnvloed.
Aanbeveling: Het is aan te raden maar niet strikt noodzakelijk om de glas- en pootaal uit te zetten aan
de beschutte zijde van een waterlichaam.

4. Uitzetprotocol
Gebaseerd op de informatie aanwezig in de literatuur, bestaande internationale protocollen, en een
inventarisatie van de Nederlandse beroepsvissers

is het onderstaande protocol opgesteld. De

aanbevelingen in het protocol dienen zowel voor de uitzet van glasaal als van pootaal. Indien de
komende jaren nieuwe informatie beschikbaar komt met betrekking tot het verhogen van de overleving
van glas- en pootaal tijdens het uitzetten, zal het protocol in overleg met EL&I, PVis en CvB worden
aangepast.
1) Gewenning aan ontvangende water
Tijdens het uitzetten van glas- en pootaal is het aan te raden de glas- en pootaal geleidelijk aan de
chemische samenstelling en watertemperatuur van het ontvangende water te laten wennen.
2) Tijdstip op de dag
Het uitzetten van glas- en pootaal dient zo spoedig mogelijk na ontvangst van de glas- en pootaal plaats
te vinden.
3) Verspreiding over het water
Glas- en pootaal dient zo veel mogelijk te worden verspreid tijdens het uitzetten.
4) Locatie (oever of open water)
Glas- en pootaal dient direct langs de oever in ondiep water te worden uitgezet.
5) Type oever
Het uitzetten van glas- en pootaal dient plaats te vinden langs een oever met een hoge dekkingsgraad
en verscheidenheid aan habitat (vegetatie, stenen) waarin glas- en pootaal kan schuilen.
6) Helder of troebel water
Indien dient zo veel mogelijk glas- en pootaal in troebel water te worden uitgezet.
7) Weersomstandigheden
Het is aan te raden maar niet strikt noodzakelijk om de glas- en pootaal uit te zetten aan de beschutte
zijde van een waterlichaam.

Rapportnummer C001/11

9 van 11

5. Kwaliteitsborging
IMARES

beschikt

over

een

ISO

9001:2008

gecertificeerd

kwaliteitsmanagementsysteem

(certificaatnummer: 57846-2009-AQ-NLD-RvA). Dit certificaat is geldig tot 15 december 2012. De
organisatie is gecertificeerd sinds 27 februari 2001. De certificering is uitgevoerd door DNV Certification
B.V. Daarnaast beschikt het chemisch laboratorium van de afdeling Milieu over een NEN-EN-ISO/IEC
17025:2005 accreditatie voor testlaboratoria met nummer L097. Deze accreditatie is geldig tot 27 maart
2013 en is voor het eerst verleend op 27 maart 1997; deze accreditatie is verleend door de Raad voor
Accreditatie.
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