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

Verrassende onderzoeksresultaten in Viskweekcentrum Valkenswaard

Kweekpaling gedijt goed
in de natuur
overgenomen uit Visserijnieuws, 17 maart 2012, met dank.

DEVENTER/VALKENSWAARD - Paling die
in kwekerijen is opgegroeid en na enkele
maanden als pootaal wordt uitgezet, weet
zich buiten prima te redden. Dat blijkt uit
wetenschappelijk onderzoek dat deze week
is gepubliceerd. Pootaal uit de kwekerij
schakelt eenmaal uitgezet makkelijk over
op natuurlijk voedsel. Ook uit de groeicijfers
blijkt dat de jonge opgekweekte palingen
het even goed doen als hun soortgenoten
die niet in kwekerijen zijn opgegroeid.
Goed nieuws, zegt William Swinkels,
bestuurslid van de beroepsparapluorganisatie DUPAN, opdrachtgever van het
onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd
op het Viskweekcentrum Valkenswaard.
DUPAN werkt aan (sneller) herstel van de
palingstand in Nederland, onder andere
door uitzet van opgekweekte paling. Het
rapport ‘Praktijkproeven overleving uitgezette aal’ betreft de eerste fase van een
uitgebreid wetenschappelijk onderzoek.
Voor de tweede fase is vorig jaar subsidie
toegezegd en voor de derde fase in januari
dit jaar subsidie aangevraagd. Hoofddoel
van het onderzoek: antwoord vinden op de
vraag hoe op de best mogelijke manier kan
worden bijgedragen aan aalherstel.
Het idee is glasaal in de kwekerij een
groeiversnelling te geven, door de eerste
kwetsbare levensfase heen te loodsen en
vervolgens weer uit te zetten in de natuur
en zo een bijdrage te leveren aan aalherstel.
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Maar zeker weten of de palinkjes daar wel
baat bij hebben, wist niemand. Schakelt de
in de kwekerij verwende pootaal wel over
op natuurlijk voedsel als ie-zelf z’n kostje
moet zoeken? En hoe is de overleving van
de in de kwekerij zogeheten ‘voorgestrekte’
paling in de natuur? En hoe de groei? Die
vragen zijn nu beantwoord.
DUPAN spreekt over opzienbarende onderzoeksresultaten, die een goede start vormen
voor vervolgonderzoek en belangrijke informatie hebben opgeleverd voor aalherstelprogramma’s. Glasaal groeide in de vijvers
in zes maanden tijd van 0,23 naar 12 gram
en van 6,7 naar 19,4 centimeter. En uitgezette pootaal vanuit de kwekerij groeide in
de proefvijvers in een half jaar tijd van 9
naar 21 gram en van 18,4 naar 23,9 centimeter. De onderzoekers van Witteveen+Bos
en Aquaculture Experience spreken van
verrassend gunstige groeiresultaten.
In mei vorig jaar werd gestart met het onderzoek in Valkenswaard, zowel in aquaria
als in vijvers. De vijvers kunnen semi-natuurlijk worden genoemd. Grootste verschil
met de echte buitenwereld is dat proefvijvers werden afgeschermd van predatoren.
In drie vijvers werden elk 100 glasaaltjes
van 0,23 gram uitgezet en in drie vijvers elk
100 pootaaltjes uit de kwekerij van gemiddeld 9 gram per stuk. De palinkjes moesten
het louter met natuurlijk voedsel doen.
In november werden ze met veel moeite
teruggevangen. De praktische begeleiding

Presentatie van het onderzoeksrapport op het kantoor van Witteveen+Bos aan de IJssel in Deventer. Van links naar rechts: Hans Boon (Aquaculture Experience), William Swinkels (DUPAN)
en Guus Kruitwagen (Witteveen+Bos).
van het onderzoek was in handen van Hans
Boon van Aquaculture Experience uit Houten, de wetenschappelijke begeleiding in
handen van visspecialist Guus Kruitwagen
van Witteveen+Bos uit Deventer. Ook IMARES en het NIOZ namen deel.
Anders dan gedacht was de overleving van
tere glasaal nauwelijks minder dan die van
de opgekweekte pootaal. Van beide was na
een half jaar meer dan negentig procent in
leven. Verrassend is de conclusie dat glasaal
in de proefvijvers van Valkenswaard in ieder
geval in het zomerhalfjaar een groeisnelheid vertoonde die vergelijkbaar is met
de groeisnelheid die in kwekerijen met
uitgebalanceerd voedsel wordt gevonden.
De logische vraag is derhalve of het wel efficiënt is glasaal eerst op te vangen, tijdelijk
in de kwekerij onder te brengen en vervolgens weer uit te zetten. ,,Dat willen wij
natuurlijk ook graag weten. In ieder geval
weten we nu dat de kwekerij geen schade

berokkent. Kijk, de sector heeft te maken
met hele drastische maatregelen met het
oog op aalherstel. Met z’n allen willen we
meewerken, maar de gefundeerde onderbouwing voor het treffen van maatregelen
ontbreekt. Wij willen echter wel zeker weten
dat we dingen juist doen, en sowieso geen
maatregelen nemen die contraproductief
werken. De vragen over overleving en het
overschakelen op natuurlijk voedsel zijn
nu opgelost, en daarmee kunnen we weer
verder. Dit is een eerste stap, we beginnen
bij nul. Een vervolgvraag is: en hoe reageert
paling in natuurlijk water mét predatoren’’,
reageert palingkweker Swinkels.
Kruitwagen en Boon stellen dat de uitkomsten van het onderzoek belangrijke informatie vormen voor herstelprogramma’s rond
de uitzet van glas- en pootaal. De kern daarvan is dat de schaars geworden glasaal zo
efficiënt mogelijk uitgroeit tot geslachtsrijpe
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Beelden van het onderzoek op Viskweekcentrum Valkenswaard. Van het onderzoek en de uitslagen is ook een filmpje gemaakt en op YouTube gezet.

schieralen die kan uittrekken en zo bijdragen
aan herstel. Daarnaast bieden de resultaten
perspectieven voor de verduurzaming van
de palingvisserij en de invulling van het ‘Decentraal Aalbeheer’, meent de wetenschap.
De proef met decentraal aalbeheer met een
palingvangstquotum in Friesland wordt dit
jaar geëvalueerd. In het vervolgtraject zal
worden onderzocht hoe zulk regionaal aalbeheer ook vormgegeven kan worden in andere gebieden zoals Noordwest-Overijssel,
het IJsselmeer en de Grevelingen.
Om te kunnen bepalen of opgekweekte
jonge paling in de vrije natuur ook betere
overlevingskansen heeft dan natuurlijke
glasaal, heeft de stichting DUPAN subsidie
voor vervolgonderzoek aangevraagd. Dit
onderzoek zal ook belangrijke natuurlijke
sterftefactoren meenemen, waarbij de uitkomsten van het nu afgeronde onderzoek
als nul-meting zullen dienen. Nieuwe
partners in dit vervolgonderzoek zijn de
vereniging Kust & Zee, de PO-Vissersbond/
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IJsselmeer en de Algemene Bond van Binnenvissers Noordwest-Overijssel.
Voor de eerste fase van het onderzoek werd
door het ministerie in het kader van de regeling Innovatie in de visserijketen 2,5 ton
subsidie verschaft, waarvan dertig procent
uit het Europese EVF-fonds. Stichting Dupan
droeg als initiatiefnemer 50.000 euro bij,
ook Aquaculture Experience sponsorde
mee. Voor de tweede fase - project ‘balansberekeningen’: maximale productie en
uittrek van schieraal - is vorig jaar zomer
3,5 ton subsidie toegezegd. Die berekening
moet inzichtelijk maken wat de ruimte is
voor economische benutting van de aalstand in Nederland door beroepsvisserij en
aquacultuur. Tot nu toe is er landelijk geen
inzicht in de omvang van intrek, uittrek en
sterfte van de paling.

