u i t h e t n i e uws g e v i s t

Veerse meer en Friese wateren
anderhalf miljoen glasalen rijker
door Magnus van der Meer

Maandag 2 april 2012 is er in het kader van het EU aalherstel plan weer glasaal uitgezet
door de Combinatie van Beroepsvissers (CvB). Het uitzetten van glasaal werd voor het
derde opeenvolgende jaar gedaan. Het doel van het uitzetten is het verbeteren van de
palingstand. De uitzet van de door de EU gesubsidieerde glasaal is dan ook alleen mogelijk in wateren waarin de glasaal op kan groeien tot een volwassen schieraal en uit
kan zwemmen naar de Sargasso Zee om daar te paaien om voor nageslacht te zorgen.
In Nederland zijn als geschikte wateren voor uitzet van glasaal onder andere het Veerse
Meer en Friesland geselecteerd.
Maandag 2 april was de Franse leverancier
van de glasaal al vroeg aanwezig in Jachthaven Oranjeplaat in Arnemuiden. In de
haven werden 35 dozen met 5 kilo glasaal
elk afgeleverd. Bij het uitzetten waren onder
andere aanwezig Alex Koelewijn van Dupan
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en Jaap Geleijnse, de voorzitter van de CvB.
De in totaal ruim 590 duizend glasaaltjes
werden in een goede conditie in het Veerse
Meer uitgezet door de beroepsvissers Wim
de Ridder en Marcel van de Kreeke.

In de middag werden nog eens 60
dozen met 300 kilo glasaal gelost bij
beroepsvisser Ale de Jager in Reduzum, Friesland. Het verdelen van de
glasaal over de wateren van Ale en
zeven andere Friese beroepsvissers
werd gedaan door Minne Boersma.
Naast de voorzitter van de Friese
Bond, Jon Visser, was er net als in
Zeeland, ook de plaatselijke pers
aanwezig en werd in hun aanwezigheid een doosje glasaal uitgezet.
De rest van de glasaal is door de
beroepsvissers verdeeld over vrijwel
het gehele Friese boezemwater. Op
verschillende plekken zijn belangstellenden met de beroepsvissers mee
geweest bij het uitzetten.
In totaal werden er door de gezamenlijke inspanning van het Productschap Vis, Dupan en de Combinatie
van Beroepsvissers, ruim anderhalf
miljoen glasaaltjes uitgezet. Echter,
nog niet alle door het Ministerie van
EL&I en de EU beschikbare gestelde
geld voor dit jaar is besteed. In de
tweede helft van april zal naar verwachting voor de tweede maal dit
jaar glasaal worden uitgezet, deze
keer alleen in Friesland. Vervolgens
zal er eind mei of begin juni ook
pootaal worden uitgezet.
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