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MARIENE ECOLOGIE

Palingstand gaat weer achteruit
Het herstel van de paling stagneert. In de periode 2018-2020 trok er minder
volwassen aal vanuit Nederland terug naar zee. Dat komt door toename van de
commerciële visserij. Tot die conclusie komt Wageningen Marine Research bij
de evaluatie van het Nederlandse aalbeheerplan in opdracht van het ministerie
van LNV.
verslechtering zien, een terugval van 1460
naar 970 ton schieraal. Hoewel de gebruikte
modellen zijn verbeterd, is dit slechts een
ruwe benadering op basis van beperkte
vangst- en monitoringsgegevens, blijkt uit
het evaluatieverslag.
Dat de cijfers voor het eerst in vijftien jaar
weer zijn verslechterd noemen de onder
zoekers onder leiding van Tessa van der
Hammen echter ‘verontrustend’. Ze wij
ten de terugval aan ‘een toename van de
commerciële visserij in het IJsselmeer en

FOTO’S ALAMY

Het overheidsbeleid beoogt de sterfte van
de paling door menselijke activiteiten te
verminderen en de uittrek van schieraal te
bevorderen; schieralen zijn volwassen die
ren die terugkeren naar de Sargassozee om
te paaien.
Vanaf 2005 leidde dit beleid van onder meer
minder vangst en het opheffen van bar
rières in waterwegen tot verbetering van de
palingstand en een gestage toename van
de hoeveelheid schieraal die de zee bereikt.
De evaluatie over 2018-2020 laat echter een

Markermeer’. De Internationale Raad voor
Onderzoek der Zee (ICES) bepleit al twintig
jaar een Europees verbod op palingvisserij.
Dat advies is in december wederom niet op
gevolgd door de Europese ministers in
de Visserijraad.
Verbetering van de palingstand in Nederland
en de uittrek van schieraal zijn een kwestie
van de lange adem, omdat paling een lang
levende soort is. Het duurt naar schatting
één tot drie jaar voordat glasaal (baby-pa
ling) vanuit de Sargasso-zee aankomt voor
de Nederlandse kust en de binnenwateren
opzwemt. Vervolgens duurt het drie tot
twintig jaar voordat deze jonge visjes zijn
uitgegroeid tot schieralen en beginnen aan
hun trek terug naar zee en hun paaigronden.
Info:tessa.vanderhammen@wur.nl
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Summerschools op de campus en online
Komende zomer worden weer diverse summerschools georgani
seerd op Wageningen Campus en online. Zoals de programma’s
Greenhouse Horticulture en Insects as Food & Feed, die beho
ren tot de best beoordeelde courses van Wageningen Academy.
‘De uitgenodigde docenten gaven ons waardevolle informatie
en nieuws. Het programma heeft grote waarde voor het leggen
van contacten met wetenschappers, vertegenwoordigers van de

industrie en medecursisten’, aldus een deelnemer aan de course
over insecten. Beide programma’s gaan op locatie plaatsvinden.
Drie summerschools zullen online worden gegeven. Twee daar
van, ‘Farm to Fork’ en ‘Biotechnologie, Agricultuur en Voedsel’,
bedienen een extra brede doelgroep van zowel professionals en
promovendi als bachelor- en masterstudenten.
www.wur.nl/academy
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