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Samenvatting
Context
Aal uit het gebied van de benedenrivieren bevat hoge gehalten aan contaminanten, waaronder dioxine
en dioxineachtige pcb's, zodanig veel dat deze aal op basis van de warenwet niet in de markt mag
worden afgezet. Aalvissers uit het benedenrivierengebied hebben het idee om op pootaal (aal met
lengten kleiner dan de geldende minimum aanlandingsmaat) te gaan vissen, en deze aal als commercieel
product te verkopen aan andere aalvissers zodat deze kan worden uitgezet in schone wateren voor
verdere opgroei tot een verkoopbaar product wat wel aan de voedselveiligheidsnormen voldoet.
Kennisvraag
De kennisvragen die in dit rapport worden behandeld zijn:
•

Wat zijn de effecten van een grootschalige visserij op ondermaatse aal in het rivierengebied op
het aalbestand (en de aalvisserij) verder stroomopwaarts (zowel in Nederland als in Duitsland en
België). Hierbij wordt ook inbegrepen het effect op de schieraaluittrek vanuit Duitsland, België
en Nederland in relatie tot de Europese aaldoelstellingen.

•

Wat is de relatie tussen de huidige minimum aanlandingsmaat en de kans dat pootaal kleiner
dan deze minimummaat na opgroei in schonere wateren op basis van de warenwet gehalten
aan contaminanten in de markt mag worden afgezet

Aanpak
Een overzicht van de relevante wetenschappelijke kennis over de aalvisserij en de biologie en ecologie
van de aal is verkregen uit een studie van de wetenschappelijke literatuur, gegevens van de biologische
marktbemonstering uit het rivierengebied, en gegevens uit de jaarlijkse rapportages van de toestand van
de aal en aalvisserij van Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Tevens wordt een overzicht van de
visserij-technische en biologische motivatie voor de geldende minimum aanlandingsmaat gegeven,
alsmede de relatie tussen deze minimum maat en toxicologische overwegingen die een rol spelen bij de
kans dat de gehalten aan contaminanten voldoende afnemen na opgroei in uitzet water met lage
gehalten aan contaminanten.
De evaluatie van de effecten van de pootaalvisserij in het stroomgebied van de Rijn en de Maas wordt
gedaan voor twee scenario’s: Scenario A : De minimum aanlandingsmaat wordt verlaagd en er mag
gevist worden op alen van alle lengten boven deze verlaagde maat. Scenario B : De minimum
aanlandingsmaat wordt verlaagd maar er wordt ook een maximum aanlandingsmaat ingesteld om de
visserij strikt tot pootaal (met lengten tussen de minimum en maximum maat) bestemd voor
uitzetprojecten te beperken, en zodoende te voorkomen dat aal met te hoge concentraties aan
contaminanten word aangeland en verkocht voor menselijke consumptie.
Voornaamste conclusies
•

Indien de minimum aanlandingsmaat wordt verlaagd, en er gevist kan worden op rode aal en
schieraal (zowel voor uitzet als aanlanding voor menselijke consumptie) van alle lengten boven
deze gestelde maat (Scenario A), neemt naar verwachting de productie van naar zee
ontsnappende schieraal van het stroomgebied van de Rijn en de Maas af. Deze verlaagde
productie zal leiden tot een lagere oogst van visserijen bovenstrooms en een lagere productie
aan ontsnappende schieraal in de Duitse en Franse gedeelten van de Rijn, en het Belgische
gedeelte van de Maas.

•

Indien de minimum aanlandingsmaat wordt verlaagd, en er tevens een maximum
aanlandingsmaat wordt ingesteld (Scenario B), hangt het effect hiervan op de ontwikkeling van
de aal populatie en de schieraal uittrek af van de grootte van het lengte-interval tussen de
minimum en maximum maat (hoe groter dit interval hoe groter de bevissingsdruk), en de
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hoeveelheid pootaal die gevangen gaat worden. Voor een gegeven minimum en maximum maat
kan een vangst quotum berekend worden waarbij de visserijdruk bij een dergelijke pootaal
visserij in het stroomgebied van de Rijn en de Maas gelijk wordt gehouden ten opzichte van de
huidige situatie.
•

Het netto effect van het uitzetten van pootaal uit het benedenrivierengebied op de ontwikkeling
van de Nederlandse productie van naar zee ontsnappende schieraal (uit het rivierengebied en
elders) hangt voornamelijk af van de ontsnappingskans en de efficiëntie van de bevissing van de
uitzetlocaties. Indien uitzet plaatsvindt met het doel de oogst aan aal (van een commerciële
aalvisserij) in het uitzetgebied te verhogen zal naar verwachting de bevissingsefficiëntie van
deze uitgezette alen hoger zijn dan het geval zou zijn als zij in het rivierengebied waren
gebleven.

•

Er is geen garantie dat pootaaltjes met lengten onder de huidige minimum aanlandingsmaat na
uitzet in schoner water uitgroeien tot maatse alen die voldoen aan de eisen van de warenwet
met betrekking tot gehalten aan contaminanten zoals dioxines en dioxine-achtige pcb’s. De
voornaamste factoren die van invloed zijn op het risico dat alen na opgroei de gestelde limieten
in de warenwet overschrijden zijn: (a) De gehalten aan contaminanten in het uitzet water, en;
(b) de hoeveelheid gerealiseerde groei: hoe meer gewichtstoename hoe meer de gehalten aan
contaminanten afnemen. Aangezien de potentiële gewichtstoename groter is naarmate de
pootaaltjes bij uitzet kleiner zijn, verdient het de aanbeveling om een maximum maat in te
stellen bij uitzet en een minimum maat bij terugvangst. Hiermee moet worden meegewogen dat
de potentiële gewichtstoename van mannelijke alen veel kleiner is dan van vrouwelijke alen.

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het kader van het LNV-programma Beleidsondersteunend Onderzoek
cluster Agroketens en Visserij.

Rapportnummer C006/11

5 van 20

1. Inleiding en Kennisvraag
Aal uit het gebied van de benedenrivieren bevat dioxine en dioxine-achtige pcb's, in zodanige
concentraties dat deze aal op basis van de warenwet niet in de markt mag worden afgezet. De aalvissers
hebben nu het idee om op pootaal (ondermaatse aal) te gaan vissen, en deze aal als commercieel
product te verkopen aan andere aalvissers zodat deze kan worden uitgezet in schone wateren voor
verdere opgroei tot een verkoopbaar product wat wel aan de voedselveiligheidsnormen voldoet. Ook
vanuit de sportvisserij is er interesse om ondermaatse aal te kopen voor uitzet in wateren waar
sportvisserij het volledig visrecht heeft. De vraag is nu wat een grootschalige visserij op ondermaatse aal
in het rivierengebied voor effect heeft op het aalbestand (en de aalvisserij) verder stroomopwaarts
(zowel in Nederland als in Duitsland en België). Hierbij wordt ook inbegrepen het effect op de
schieraaluittrek vanuit de Rijn in Duitsland en de Maas in België, en vanuit geheel Nederland in relatie tot
de Europese aaldoelstellingen.
In deze korte helpdesk studie is verkend wat de eventuele effecten van een pootaalvisserij in het
rivierengebied zouden kunnen zijn op de productie van rode aal en schieraal in Duitsland, België,
Frankrijk en Nederland. Dit is een complex vraagstuk waarbij de mate van migratie, dispersie,
uittrekmogelijkheden, lokale visserijdruk, groei en lengte bij vangst in zowel het rivierengebied in
Nederland als bovenstrooms in het buitenland als in de uitzetgebieden in onderlinge samenhang
beschouwd moet worden. Hiervoor ontbreekt momenteel nog veel kennis en data om de effecten
daadwerkelijk vast te kunnen stellen. Wel is het mogelijk om te beargumenteren en beredeneren in
welke richting effecten vermoedelijk gaan.
Deze helpdesk studie heeft als focus de effecten op productie van rode aal en schieraal (zoals
gedefinieerd in de aalbeheersplannen van de EU lidstaten). Daarnaast spelen nog vele andere aspecten
bij dit vraagstuk een rol. Voornamelijk, risico’s rond voedselveiligheid (in hoeverre leidt het introduceren
van pootaal met contaminanten in een schoner gebied tot het voorkomen van normoverschrijdingen van
aldaar geoogste en op de markt gebrachte aal), verspreiding van ziekten en parasieten, risico’s voor
andere vissoorten (bijvoorbeeld wanneer er met kleinere mazen op pootaal gevist wordt kan de bijvangst
voor andere vissoorten toenemen). Al deze aspecten vallen buiten de scope van deze helpdesk studie,
maar verdienen zeker aandacht in het geval dat een pootaalvisserij en uitzetting elders wordt overwogen
te implementeren.
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2. Methoden
Een grootschalige pootaalvisserij, en de daarvoor benodigde verlaging van de huidige minimum
aanlandingsmaat, heeft tot gevolg dat er alen van kleinere lengten aan het rivierengebied onttrokken
zullen worden dan het geval is onder het huidige aalbeheersplan. In dit rapport worden de mogelijke
effecten hiervan op de productie aan naar zee ontsnappende schieraal (waarvoor doelstellingen zijn
geformuleerd in de nationale aalbeheersplannen) geëvalueerd op twee niveaus:
•

De effecten op populatie ontwikkeling (en uittrekkende schieraal) in het stroomgebied van de
Rijn en de Maas. Hierbij worden inbegrepen de te verwachten effecten op visserijen
bovenstrooms en de aaldoelstellingen van Duitsland, Frankrijk en België.

•

De effecten op uittrekkende schieraal voor Nederland. De visserij op pootaal leidt immers niet
noodzakelijk tot directe additionele sterfte, want het plan van de rivierenvissers is om de aal te
verkopen voor uitzetprojecten. De gestelde vraag hierbij is wat het netto effect van het
verplaatsen van aal uit het rivierengebied naar uitzetgebieden is op de productie aan naar zee
uittrekkende schieraal.

2.1 De effecten op populatie ontwikkeling (en uittrekkende schieraal) in het stroomgebied van de Rijn en
de Maas.

Deze evaluatie is gedaan aan de hand van de volgende zaken:
•

De visserij-technische en biologische onderbouwing en motivatie voor het instellen van de
huidige minimum aanlandingsmaat van 28 centimeter

•

De efficiëntie van de visserij op maatse- en ondermaatse rode aal en schieraal.

•

Biologische karakteristieken van de aal die de bevissings-duur en bevissings-efficiëntie
beïnvloeden, voornamelijk de groeisnelheid en het proces van verspreiding vanuit de
riviermonding stroomopwaarts over het hele stroomgebied van rivieren.

Een overzicht van de relevante wetenschappelijke kennis over bovenstaande zaken is verkregen uit een
studie van de wetenschappelijke literatuur, gegevens van de biologische marktbemonstering uit het
rivierengebied, en gegevens uit de jaarlijkse rapportages van de toestand van de aal en aalvisserij van
Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.
Er zijn globaal gezien twee scenario’s mogelijk voor de pootaal visserij:
Scenario A : De minimum aanlandingsmaat wordt verlaagd en er mag gevist worden op alen van
alle lengten boven deze verlaagde maat.
Scenario B : De minimum aanlandingsmaat wordt verlaagd maar er wordt ook een maximum
aanlandingsmaat ingesteld om de visserij strikt tot pootaal bestemd voor uitzetprojecten te
beperken, en zodoende te voorkomen dat aal met te hoge concentraties aan contaminanten word
aangeland en verkocht voor menselijke consumptie.
De evaluatie van effecten op de productie aan naar zee uittrekkende schieraal is gedaan voor beide
scenario’s.
Tevens wordt er een kort overzicht gegeven van de risico’s, en de variabelen die deze risico’s
beïnvloeden, dat in het rivierengebied gevangen pootalen die met lengten beneden de huidige minimum
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aanlandingsmaat worden uitgezet, uitgroeien tot marktwaardige aal die niet aan de
voedselveiligheidsnormen voldoet.
2.1 De effecten op populatie ontwikkeling (en uittrekkende schieraal) voor geheel Nederland
De evaluatie van het netto effect van de verplaatsing (uitzet) van pootaal vanuit het rivierengebied op de
productie aan uittrekkende schieraal op het niveau van Nederland is gemaakt aan de hand van
vergelijkingen van de visserij-sterfte en de mogelijkheden voor uittrek van schieraal tussen de situatie in
de uitzet gebieden en het rivierengebied.
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3. Resultaten
3.1 De Minimum Aanlandingsmaat voor aal
In Nederland geldt sinds 1937 een minimum aanlandingsmaat van 28 centimeter voor aal (Dekker
2004). De (waarschijnlijke) achterliggende motivatie voor de keuze van de lengte van 28 centimeter was
indertijd om de oogst van aal te optimaliseren door te voorkomen dat al te kleine alen (die nog veel
groeipotentie hebben) werden aangeland, en door de kansen van vissers om alen te vangen vóórdat zij
naar zee trekken (na transformatie tot schieraal) geen grote beperkingen op te leggen.
Mannelijke rode alen in Nederland worden schieraal (waarna zij wegtrekken uit het zoete water richting
zee) bij lengten vanaf ongeveer 32 centimeter, en zijn vrijwel allemaal schieraal bij lengten vanaf 44
centimeter. De meeste vrouwelijke alen worden schieraal bij lengten vanaf ongeveer 50 centimeter (van
Keeken et al. 2010). Een aal in Nederland groeit gemiddeld genomen ongeveer 3.5 centimeter per jaar
(dit kan variëren tussen individuen en wateren). Bij de huidige minimum aanlandingsmaat van 28
centimeter betekent dit dat er gevist kan worden op het aalbestand vanaf ongeveer 2 jaar (35 – 2*3.5
= 28) vóórdat de eerste (mannelijke) schieralen ontsnappen naar zee. In de praktijk zijn alen tot
ongeveer 32 centimeter commercieel gezien vaak weinig interessant voor de verkoop voor menselijke
consumptie en is de gebruikte minimum aanlandingsmaat veelal een aantal centimeters hoger dan de
wettelijke minimum aanlandingsmaat.
Aangezien in Nederlandse wateren de gewichtstoename van aal de afname van het aantal individuen
door natuurlijke sterfte in de meeste omstandigheden ruimschoots compenseert, wordt er een hogere
oogst behaald door te vissen op zo groot mogelijk individuen. Bijvoorbeeld, in wateren waar geen
ontsnapping mogelijk is (bijvoorbeeld in polders waar glasaal wordt uitgezet), werd er (tot vóór het
instellen van het Nederlandse Aalbeheersplan) om die reden vaak uitsluitend op schieraal gevist. In
tegenstelling hiermee wordt het in meer open wateren zoals in het rivierengebied, waar de
ontsnappingskans van aal (door te ontsnappen als schieraal of stroomopwaarts te trekken) hoger ligt,
aantrekkelijker om ook op rode alen te vissen.
Het instellen van een minimum aanlandingsmaat, vaak tezamen met corresponderende additionele
maatregelen zoals minimum-maaswijdten, is een veel gebruikte methode voor het beheer van
visstanden, waarbij beoogd wordt om de kans dat een vis zich kan voortplanten te verhogen. Echter,
door de specifieke levensloop van de aal zorgt een minimum aanlandingsmaat er echter niet
noodzakelijkerwijs voor dat de kans dat een aal zich kan voortplanten toeneemt. Dit komt doordat alle
visserij op de aal per definitie plaatsvindt vóórdat deze ontsnapt naar zee om zich voort te planten. Een
evaluatie van de impact van het verlagen van de minimum aanlandingsmaat op de kans dat een aal het
rode aal stadium overleeft en als schieraal ontsnapt, moet hierdoor de volgende zaken meenemen:
•

De efficiëntie van de visserij op maatse- en ondermaatse rode aal en schieraal.

•

De visserij sterfte en ontsnappingskans van uitzettingsgebieden

•

Biologische karakteristieken van de aal die de bevissingsduur en efficiëntie beïnvloeden,
voornamelijk de groeisnelheid en het proces van verspreiding vanuit de riviermonding
stroomopwaarts over het hele stroomgebied van rivieren.
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3.2 Kolonisatie van het stroomgebied van de Rijn
n en de Maas
s
Glasalen (ongepigmenteerd aaltje
es tot lengten
n van ongeveer 6 tot 7 cen
ntimeter) kom
men het
benedenrivierengebie
ed grotendeels binnen via de nieuwe waterweg,
w
en maken actie
ef gebruik van
n de
vloedstro
oom om zich stroomopwaarts te bewegen. De glasa
alen hopen zich
z
vaak op waar
w
het getiij niet
meer me
erkbaar is in de
d rivier (Dekker & Van Willigen,
W
2000
0). Kijkende naar de stroo
omrichtingen bij vloed
(bij gemiddelde afvoe
er van de riviieren; Hees & Peters, 199
98; Rijkswate
erstaat, 2004) komen de glasalen
g
op deze manier naar verwachting uiterlijk ongeveer tot aan
n de Biesbosc
ch, de Beneden Merwede,, de
Hollandsche IJssel tott aan Gouda,, en de Lek to
ot ongeveer Schoonhoven
S
n (Figuur 1). Vanaf de
getijdeng
grens gaan de glasaaltjes actief stroom
mopwaarts zw
wemmen tegen de stromingsrichting in
(Gascuel 1986; Edelin
ne 2005).

Figuur 1
1. Stromingsrrichtingen en
n maximale sttroomsnelhed
den tijdens vloed
v
(boven)) en tijdens eb
e
(onder), (van Hees & Peters, 1998
8)
Uit een s
studie van de
e wetenschap
ppelijke literattuur ontstaatt een redelijk
k eenduidig beeld dat kolo
onisatie
stroomop
pwaarts plaatts vindt doorr deels ongeriichte bewegin
ngen stroomo
op- en stroom
mafwaarts (d
diffusie)
van alen van alle leng
gten, en deells door een meer
m
gerichte
e tendens tot beweging stroomopwaartts van
kleinere alen waarbij de aandrang
g om zich stro
oomopwaarts
s te verplaats
sen afneemt met toeneme
ende
grootte tot
t ongeveer 20 tot 30 centimeter (Tes
sch 1977 p. 139
1
– 169; Ib
bbotson 2002
2; Briand et. al.
2005; Ap
prahamian ett. al. 2007; Im
mbert 2008,2
2010; Belpairre et al. 2008
8; Schmidt ett. al. 2009; Edeline
E
2006,200
07). Dit algem
mene beeld wordt
w
gesche
etst in figuur 2. Het wordt algemeen aa
angenomen dat
d de
aandrang
g van aal uit recente aanw
was om stroo
omopwaarts te
t bewegen zal
z toenemen
n met toenem
mende
dichtheid
d van soortge
enoten stroom
mafwaarts, voornamelijk door
d
competitie om voeds
sel met, en predatie
p
door, gro
otere soortge
enoten (Edelin
ne 2005, 200
09). Dit proce
es wordt geziien als de me
eest logische
verklarin
ng voor de wa
aarneming da
at dichtheden
n aan aal in veel
v
riviersysttemen afnem
men met toenemende
afstand ttot de kust (A
Aprahamian et.
e al. 2007; Ibbotson 200
02). Dit is zeer waarschijn
nlijk ook het geval in
het stroo
omgebied van
n de Rijn en de
d Maas, maar het is onbekend of en zo ja in welke mate, en to
ot welke
afstanden tot de kustt, dichtheidsa
afhankelijke processen
p
in de stroomgebieden van de
d Rijn en de Maas
(waar de
e dichtheden aan aal waarrschijnlijk ste
erk zijn afgen
nomen over de
d afgelopen decennia zoa
als overal
in Europa
a) een rol spe
elen.
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Figuur 2
2. Een illustra
atie van de afname van de
d geschatte kans
k
op migrratie (stroomo
opwaarts) met
toeneme
ende lengte van
v
de aaltjes
s: Figuur genomen uit :Im
mbert et. al. 2010.
2
Het is on
nduidelijk hoe
e veel rode aa
al er tegenwo
oordig nog op
ptrekt naar het
h Duitse ged
deelte van de
e Rijn en
het Belgiische gedeeltte van de Maa
as. Echter, er vindt nog wel
w degelijk trrek stroomop
pwaarts plaatts.
Bijvoorbe
eeld, gegevens van de op
ptrek van alen
n in vistrap in
n de Maas bijj de stuw bij Visé-Lixhe in
n België
geven aa
an dat hier ja
aarlijks vele duizenden
d
ale
en gebruik va
an maken, vo
oornamelijk met
m lengten tussen de
20 en 40
0 centimeter (Belpaire et. al. 2010; Fig
guur 3). Een zelfde beeld wordt gesche
etst uit gegev
vens van
de vistrap in de Lek bij
b Maurik (W
Winter et. al. 2005;
2
Figuur 4). Bij de intterpretatie va
an de lengte-waargenomen lengte-frequenties moet in aanm
merking word
den genomen
n dat alen voo
or deze vistra
appen
een bepa
aalde sprintsn
nelheid nodig
g hebben om de stroming te kunnen overwinnen, en
e de selectiv
viteit van
de gebru
uikte vangst methode.
m
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3.3 De Minimum Aanlandingsmaat en toxicologie
Ondermaatse aaltjes uit het rivierengebied kunnen concentraties aan dioxine en dioxineachtige pcb’s
hebben die te hoog zijn om te voldoen aan de eisen van de warenwet (de Boer et. al. 1994). De in de
aaltjes bij uitzet aanwezige absolute hoeveelheden aan dioxine en dioxineachtige pcb’s zullen in veel
gevallen weinig afnemen in de loop van hun leven (de Boer et. al. 1994). Echter, bij uitzet in wateren
waar de gehalten aan contaminanten lager liggen dan die van de uitgezette pootaal, zullen de
concentraties (de hoeveelheden aan per gewichtseenheid) van contaminanten afnemen als de alen in
gewicht gaan toenemen.
Indien pootaal uit het benedenrivierengebied opgroeit tot maatse aal en voor menselijke consumptie op
de markt wordt gebracht, spelen voornamelijk de volgende variabelen een rol bij het bepalen of deze
alen aan de voedselveiligheidsnormen voldoen (de Boer et. al. 1994):
1)

De hoeveelheden en typen van contaminanten in de pootalen op het moment van uitzet.

2)

De gehalten aan contaminanten in (de voedselketen van) het uitzet water.

3)

De gewichtstoename tussen het moment van uitzet en het moment van terugvangst.

Het is mogelijk dat bij bepaalde combinaties van variabelen, zoals het realiseren van te weinig groei
vóórdat een aal wordt aangeland, aal uit bepaalde niet of weinig verontreinigde wateren ook een risico
gaan vormen voor de volksgezondheid. Bij een grootschalige visserij op ondermaatse aal waarbij deze
ondermaatse aal in vele gebieden wordt uitgezet kan het mogelijk moeilijk te controleren of te traceren
zijn of de omstandigheden bij terugvangst (na opgroeien tot maatse aal) dusdanig zijn dat gestelde
limieten aan gehalten aan contaminanten niet overschreden worden. Wij merken hier bij op dat dit in
Vlaanderen (België) een voorname reden is geweest om te besluiten (vanaf het jaar 2000) geen
wildgevangen pootaal meer uit te zetten (Belpaire & Coussement 2000).
Hoe kleiner een aaltje is bij uitzet, hoe meer gewichtstoename er in potentie gerealiseerd kan worden
vóórdat de aal wordt gevangen om op de markt gebracht te worden voor verkoop voor consumptie.
Tevens nemen de gehalten aan contaminanten gemiddeld genomen toe bij toenemende lengte (gewicht)
van alen. Er is geen garantie dat pootaaltjes met lengten van minder dan 28 centimeter uitgroeien tot
maatse alen die voldoen aan de eisen van de warenwet met betrekking tot gehalten aan dioxines en
dioxine-achtige pcb’s. Integendeel, het is waarschijnlijk dat bij uitzet van sterk vervuilde mannelijke
pootaaltjes van 28 centimeter, deze aaltjes te weinig groei zullen realiseren (omdat zij tot schieraal
transformeren vanaf lengten van 32 centimeter) om met behulp van groeiverdunning de gehalten aan
contaminanten voldoende te verlagen. Het is op dit moment nog niet duidelijk bij welke maximum maat
de risico’s op het realiseren van te weinig groei, en het daardoor aanlanden van alen met te hoge
gehalten aan contaminanten, klein zijn.
De rivierenvissers willen dit jaar een wetenschappelijke proef starten waarin de afname aan gehalten van
contaminanten van pootaal wordt gemeten. Het doel van deze proef is het krijgen van beter inzicht in de
mate en snelheid van afname van gehalten aan contaminanten door middel van groeiverdunning. Echter,
hierbij merken wij op dat alen relatief langzaam groeien en daardoor kan het meerdere jaren duren
voordat deze proeven beter inzicht geven over een maximum maat bij uitzet.
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3.4 Evaluatie van de effecten op de populatie ontwikkeling in het stroomgebied van de
Rijn en de Maas
Scenario A: Het verlagen van de minimum aanlandingsmaat en een visserij op alen van alle
lengten hier boven.
Hier wordt beargumenteerd of de visserijsterfte naar verwachting toeneemt of afneemt ten opzichte van
de huidige situatie (met een visserij op rode aal met lengten vanaf 28 cm, en een gesloten periode van
september tot en met november, indien de minimum aanlandingsmaat wordt verlaagd en er gevist kan
worden op rode aal en schieraal van alle lengten boven de verlaagde minimum aanlandingsmaat.
Door de Gesloten Periode (GP) zal in het rivierengebied de efficiëntie van de schieraalvisserij naar
verwachting in belangrijke mate zijn afgenomen. Zeker voor de rode aal visserij op mannelijke alen
resteert een relatief klein tijdsinterval voor bevissing van gemiddelde genomen ongeveer 2 tot 5 jaar.
Onder het huidige aalbeheersplan limiteert de huidige minimum aanlandingsmaat hierdoor naar
verwachting de efficiëntie van de visserij op mannelijke alen. Voor vrouwelijke rode alen legt de huidige
minimum aanlandingsmaat minder beperkingen op aangezien een tijdsinterval van ongeveer 5 tot 20
jaar of meer in het rode aal stadium resteert. Het grootste gedeelte van de huidige maatse aalvangst in
het benedenrivierengebied is waarschijnlijk vrouwelijk (van Keeken et. al. 2010).
Zoals beargumenteerd in hoofdstuk 3.2 is de verwachting dat een proportie van het bestand aan rode
aal, voornamelijk ondermaatse alen, stroomopwaarts trekt uit het benedenrivierengebied. Deze
stroomopwaarts trekkende alen worden door de minimum aanlandingsmaat beschermd gedurende hun
verblijftijd in het benedenrivierengebied. Indien er in het benedenrivierengebied op ondermaatse aal
wordt gevist neemt hierdoor naar verwachting de productie aan rode aal en daarmee ook schieraal
bovenstrooms van dit gebied af. Deze verlaagde productie zal leiden tot een lagere oogst van visserijen
bovenstrooms en een lagere productie aan ontsnappende schieraal in de Duitse en Franse gedeelten van
de Rijn, en het Belgische gedeelte van de Maas.
Glasaal en kleine rode aaltjes kunnen stroomafwaarts, in de buurt van de getijdengrens, voorkomen in
relatief hoge concentraties (zie hoofdstuk ‘Kolonisatie van het stroomgebied van de Rijn en de Maas’).
Dit kan leiden tot een relatief hoge visserij-efficiëntie.
Scenario B: Het verlagen van de minimum aanlandingsmaat en een visserij op alen tot een
maximum maat.
Hier wordt beargumenteerd of de visserijsterfte naar verwachting toeneemt of afneemt ten opzichte van
de huidige situatie (met een visserij op rode aal met lengten vanaf 28 cm, en een gesloten periode van
september tot en met oktober), indien de minimum aanlandingsmaat wordt verlaagd en er gevist kan
worden op rode aal van lengten vanaf de verlaagde minimum aanlandingsmaat en tot een bepaalde
maximum aanlandingsmaat. Een dergelijke maximum aanlandingsmaat zou gesteld kunnen worden op
basis van toxicologische argumenten (zie hoofdstuk ‘Minimum Aanlandingsmaat en toxicologie’
hierboven).
De te verwachten impact van het verlagen van de minimum aanlandingsmaat in dit scenario hangt af
van de te verwachten totale vangsten aan pootaal die jaarlijks gemaakt worden, en hoe deze vangsten
zich verhouden tot de huidige vangsten aan rode aal en schieraal. Hoe groter het interval tussen de
minimum en maximum aanlandingsmaat, hoe meer seizoenen de aaltjes bevist kunnen worden. Hierbij
kan een groeisnelheid van 3.5 cm per jaar worden aangehouden. Bijvoorbeeld, bij een minimum- en
maximum aanlandingsmaat van 15 en 26 centimeter kunnen aaltjes gemiddeld ongeveer 3 jaar bevist

14 van 20

Rapportnummer C006/11

worden. Dit tijdsinterval voor bevissing is vergelijkbaar met die van mannelijke alen onder huidige
aalbeheersplan (zie discussie hierboven). Voor vrouwelijke alen zou dit een grote verkleining van het
tijdsinterval van bevissing betekenen. Het is niet bekend hoe de efficiëntie van de visserij op
ondermaatse aal zich verhoudt tot de visserij op maatse rode aal en schieraal.
Om een meer gedegen uitspraak te doen over de visserijdruk van een grootschalige pootaalvisserij in het
rivierengebied (ten opzichte van de huidige situatie) zal een populatiemodel gebruikt moeten worden, en
ervaring opgedaan met pootaalvisserij. Aan de hand van een dergelijk populatiemodel, en voor een
gegeven minimum en maximum maat, kan een vangst quotum berekend worden waarbij de visserijdruk
bij een dergelijke pootaal visserij in het stroomgebied van de Rijn en de Maas gelijk wordt gehouden ten
opzichte van de huidige situatie.

3.5 Effecten van herbepoting op de ontwikkeling van de aalpopulatie in Nederland
Het effect van het uitzetten van pootaal uit het benedenrivierengebied op de ontwikkeling van de
productie van naar zee ontsnappende schieraal van Nederland hangt voornamelijk af van de
ontsnappingskans en de efficiëntie van de bevissing van de uitzetlocaties. Het uiteindelijke netto effect
van herbepoting op de Nederlandse productie aan naar zee ontsnappende schieralen zal dus een
optelsom zijn van alle uitzetwateren waarin de kansen die de alen hebben om tot schieraal op te groeien
en te ontsnappen worden opgeteld. Indien uitzet plaatsvindt met het doel de oogst aan aal in het
uitzetgebied te verhogen zal naar verwachting de bevissingsefficiëntie van deze uitgezette alen vaak
hoger zijn dan het geval zou zijn als zij in het rivierengebied waren gebleven waar ontsnapping naar zee
van schieraal en optrek stroomopwaarts van rode aal mogelijk is. Indien er geen mogelijkheden zijn voor
de uittrek van schieralen zal het netto effect eveneens negatief zijn aangezien er wel uittrek
mogelijkheden zijn in het rivierengebied.Indien uitgezette alen in schonere gebieden dan het
rivierengebied opgroeien tot schieralen zullen deze lagere gehalten aan contaminanten bevatten op
basis van vetgewicht of natgewicht dan schieralen die in het rivierengebied zijn opgegroeid. Voor
mannelijke alen zal dit effect kleiner zijn dan voor vrouwelijke alen aangezien zij al bij kleinere groottes
schieraal worden. De translocaties van alen over afstanden en tussen wateren waar zij in een natuurlijke
situatie niet naar toe zouden gaan kan de verspreiding van ziekten en parasieten verhogen. Alhoewel het
in de lijn der verwachting ligt dat de voorplanting van alen negatief wordt beïnvloedt door de gehalten
aan contaminanten zoals die worden gemeten in het rivierengebied, is het onduidelijk in welke mate dit
het geval is. De conditie van schieralen wordt dan ook niet meegenomen in de beoogde productie aan
schieraal die Nederland en alle andere EU landen zich ten doel hebben gesteld in de nationale
aalbeheersplannen.
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4. Conclusies
In Nederland geldt sinds 1937 een minimum aanlandingsmaat van 28 centimeter voor aal. Alle visserij
op de aal vindt per definitie plaatsvindt vóórdat deze ontsnapt naar zee om aan de voortplanting deel te
nemen. De in dit rapport gepresenteerde evaluatie van de impact van het verlagen van de minimum
aanlandingsmaat op de productie aan naar zee ontsnappende schieraal wordt daarom gedaan aan de
hand van de efficiënties van de visserijen op maatse rode aal en schieraal.
Onder het huidige aalbeheersplan limiteert de huidige minimum aanlandingsmaat naar verwachting de
efficiëntie van de visserij op mannelijke alen, en stroomopwaarts trekkende alen. Indien de minimum
aanlandingsmaat wordt verlaagd, en er gevist kan worden op rode aal en schieraal van alle lengten
boven de verlaagde minimum aanlandingsmaat (Scenario A), neemt naar verwachting de productie van
naar zee ontsnappende schieraal van het stroomgebied van de Rijn en de Maas af. Deze verlaagde
productie zal leiden tot een lagere oogst van visserijen bovenstrooms en een lagere productie aan
ontsnappende schieraal in de Duitse en Franse gedeelten van de Rijn, en het Belgische gedeelte van de
Maas.
De te verwachten impact van het verlagen van de minimum aanlandingsmaat onder het scenario waarin
een maximum aanlandingsmaat wordt ingesteld (Scenario B), hangt af van de grootte van het lengte
interval tussen de minimum en maximum maat en de visserij-efficiëntie op aaltjes van deze lengten. Hoe
groter het lengte-interval tussen minimum en maximum lengte hoe groter de visserijdruk. In het geval
de verlaagde minimum maat in de buurt komt van 10 centimeter kan er mogelijk gevist worden op
concentratie van glasaaltjes of kleine pootaaltjes op de getijdegrens wat tot hoge visserij-efficiënties
kan leiden. De visserij-efficiëntie zal bepalen hoe veel individuen er in de praktijk gevangen gaan
worden. Voor een gegeven minimum en maximum maat kan een vangst quotum berekend worden
waarbij de visserijdruk bij een dergelijke pootaal visserij in het stroomgebied van de Rijn en de Maas
gelijk wordt gehouden ten opzichte van de huidige situatie.
In deze korte helpdesk studie is verkend wat de eventuele effecten van een pootaalvisserij in het
rivierengebied zouden kunnen zijn op de productie van rode aal en schieraal in Duitsland, België,
Frankrijk en Nederland. Zoals geschetst is dit echter een complex vraagstuk waarbij de mate van
migratie, dispersie, uittrekmogelijkheden, lokale visserijdruk, groei en lengte bij vangst in zowel het
rivierengebied in Nederland als bovenstrooms in het buitenland als in de uitzetgebieden in onderlinge
samenhang beschouwd moet worden. Hiervoor ontbreekt momenteel nog veel kennis en data om de
effecten daadwerkelijk vast te kunnen stellen. Wel is het mogelijk om te beargumenteren en
beredeneren in welke richting effecten vermoedelijk gaan.
Deze helpdesk studie heeft als focus de effecten op productie van rode aal en schieraal. Daarnaast
spelen nog vele andere aspecten bij dit vraagstuk een rol. Bijvoorbeeld met het oog op het herstel van
de aalpopulatie (wat zou de netto bijdrage zijn aan de voortplanting bij verschillende scenario’s), risico’s
rond voedselveiligheid (in hoeverre leidt het introduceren van pootaal met contaminanten in een schoner
gebied tot het voorkomen van normoverschrijdingen van aldaar geoogste en op de markt gebrachte aal),
verspreiding van ziekten en parasieten, risico’s voor andere vissoorten (bijvoorbeeld wanneer er met
kleinere mazen op pootaal gevist wordt kan de bijvangst voor andere vissoorten toenemen). Al deze
aspecten vallen buiten de scope van deze helpdesk studie, maar verdienen zeker aandacht in het geval
dat een pootaalvisserij en uitzetting elders wordt overwogen te implementeren.

16 van 20

Rapportnummer C006/11

Er is geen garantie dat pootaaltjes met lengten van minder dan 28 centimeter uitgroeien tot maatse alen
die voldoen aan de eisen van de warenwet met betrekking tot gehalten aan dioxines en dioxine-achtige
pcb’s. Sterk vervuilde mannelijke pootaaltjes van 28 centimeter zullen hoogstwaarschijnlijk te weinig
groei realiseren om met behulp van groeiverdunning de gehalten aan contaminanten voldoende te
verlagen. Het is op dit moment nog niet duidelijk bij welke maximum maat de risico’s op het realiseren
van te weinig groei, en het daardoor aanlanden van alen met te hoge gehalten aan contaminanten, klein
zijn.
Indien uitgezette alen opgroeien tot schieralen zullen deze lagere gehalten aan contaminanten bevatten
dan schieralen die in het rivierengebied zijn opgegroeid. Voor mannelijke alen zal dit effect kleiner zijn
dan voor vrouwelijke alen. De translocaties van alen over afstanden en tussen wateren waar zij in een
natuurlijke situatie niet naar toe zouden gaan kan de verspreiding van ziekten en parasieten verhogen.
Alhoewel het in de lijn der verwachting ligt dat de voorplanting van alen negatief wordt beïnvloedt door
de gehalten aan contaminanten zoals die in het rivierengebied worden gemeten, is het onduidelijk in
welke mate dit het geval is. De conditie van schieralen wordt dan ook niet meegenomen in de beoogde
productie aan schieraal die Nederland en alle andere EU landen zich ten doel hebben gesteld in de
nationale aalbeheersplannen.
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