God created the earth, but the Dutch made the Netherlands
Bovenstaande dichtregel wordt in het buitenland vaak aangehaald als men spreekt over Nederland.
Zeker op het gebied van watermanagement hebben wij de naam dat we alles wat ‘nat’ is droog kunnen
maken of af kunnen sluiten. Door de eeuwen heen is Nederland drooggemalen, verzoet, afgedamd,
omgelegd, verruil verkaveld en vooral verpostzegelt.
Er is geen water meer in Nederland dat nog echte natuurlijke dynamiek heeft. Op papier is Nederland
een Delta echter wel achter dammen, sluizen, gemalen en dijken.
In het kort een overzicht van menselijke invloeden op de Nederlandse waterhuishouding, er zijn:
• 17.500 km dijken
• 4.000 polders
• Meer dan 50% van alle polders in Europa liggen in Nederland
• Het woord polder is overgenomen in 36 talen
• 4.671 gemalen
• 2.278 sluizen/stuwen
• 8.488 dammen
• 4 waterkrachtcentrales
• Alle belangrijke zout-zoet verbindingen behalve de Nieuwe Waterweg zijn afgesloten
• Door de Deltawerken zijn belangrijke vismigratieroutes afgesneden
• Rivieren zijn rechtgetrokken, rivierbodems vergraven
• De oeverlengte van sloten is van 320.000 km in 1920 afgenomen naar 145.000 km in 2000
• Het slootoppervlak is van 64.000 ha in 1920 afgenomen naar 29.000 ha in 2000
• 95% van de droogmakerijen in Europa liggen in Nederland
• 175 droogmakerijen met een totaal oppervlakte van 276.000 ha (= 1½ IJsselmeer)

In het lichtgroen de Nederlandse droogmakerijen

Dit alles heeft heel veel goeds gebracht aan ons mooie ‘Kikkerlandje’. Echter om nog de illusie te hebben
dat er nog zoiets bestaat als natuurlijke aquatische dynamiek in onze wateren, dat behoort echter tot
een ver verleden.
The Netherlands zijn geschapen door de Nederlanders, zo ook de inhoud van deze wateren. De mens
bepaalt de visstand, de grote ervan en de samenstelling.
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De eerste snoekbaars gevangen in Nederland op 16 januari 1888 was afkomstig van uitzet in Duitsland.
Men vond het zo’n bijzondere vangst dat het beestje terecht kwam in het aquarium in Artis.
De angst voor het vreemde zat er toen al in: de snoekbaars zou alle eieren der jonge zalmen opeten!
Tegenwoordig weten we wel beter en is de snoekbaars een favoriete vis voor de sportvissers,
beroepsvissers en de fijnproevers.

Ook het verschijnen van de ‘uitheemsche wolpootkrab’ in onze wateren begin van de vorige eeuw was
groot nieuws, een zoetwaterkrab van formidabele afmetingen!
Tegenwoordig een goede bijverdienste voor menig beroepsvisser en zeer gewild door het Aziatische
deel van onze bevolking. Net als de diverse soorten rivierkreeften niet meer weg te denken uit de
Nederlandse wateren.

Ons Nederlanders hebben wel eens een totaal verkeerd beeld van ons kleine mooie gefabriceerde
landje, ons meest besproken ‘natuurgebiedje’ de Oostvaardersplassen is een stuk Zuiderzee dat pas dik
50 jaar geleden ingepolderd is!
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Hoe staat het nou met de aal in Nederland, is het aalbestand erg teruggelopen of valt het wel mee? Hoe
zit het nou met de glasaal komt er minder glasaal de binnenwateren op? Is er een lokaal verband tussen
schieraaluittrek en glasaalintrek of andersom? Is de aalstand in Nederland wel zo natuurlijk als
aangenomen?

Fig.1 Aalvangsten IJsselmeer afgelopen eeuw.

Een scherpe (onnatuurlijke) stijging in de aalvangst begint met de afsluiting van de zoute Zuiderzee
(Asluitdijk, 1932) en het ontstaan van het ‘zoete’ IJsselmeer. Een zegen voor de IJsselmeervissers echter
een vloek voor de vissers in de binnenwateren van de omliggende provincies. Dat de aalvangsten op het
IJsselmeer nu historisch laag zijn zoals tegenwoordig vaak beweerd wordt blijkt niet te kloppen (figuur
1). De laatset decennia van de 19e eeuw en begin van de 20ste eeuw waren de aalvangsten lager of gelijk
aan heden. Het IJsselmeer (Zuiderzee) was in die tijd 2 maal zo groot als heden dus de aalvangst in kg/ha
is nu bijna twee maal zo hoog als in het genoemde periode in het verleden.

Het natuurlijke gedrag van de glasaal zorgt ervoor dat de glasaal migreert van het zoute/brakke water
naar het ‘zoete’ binnenwater. Na het gereedkomen van de Afsluitdijk (1932) is deze prikkel verdwenen
voor de glasaal in het ‘zoete’ IJsselmeer. Hierdoor is de enorme toename in de aalvangst mede te
verklaren. Een door de beleidsmakers niet verwacht effect waardoor de vissers in de omliggende
binnenwateren gedwongen werden grote hoeveelheden glas- en pootaal uit te gaan zetten ter
compensatie van het verlies aan binnentrekkende glasaal in de periode na 1932.
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Het ingrijpen van de mens op het ecosysteem van de Zuiderzee heeft dus tweeledig effect; positief voor
de visserij op het IJsselmeer, negatief voor de visserij in de omliggende binnenwateren. Hiermede is de
natuurlijke dynamiek van zowel het IJsselmeer als de omliggende binnenwateren verworden tot het
verleden en zal menselijk ingrijpen in de aalstand nodig blijven om de aalstand zowel op het IJsselmeer
als de omliggende binnenwateren te sturen.

Hoe groot de invloed van het IJsselmeer op de omliggende binnenwateren is blijkt uit bovenstaande
kaart. Voor 1932 loosden binnenwateren uit het stroomgebied van het IJsselmeer zoet water op de toen
nog zoute IJsselmeer/Zuiderzee waardoor er een lokstroom ontstond en de glasaal aangetrokken werd
en, waar mogelijk, naar de binnenwateren kon migreren. Deze lokstroom is na 1932 geheel verdwenen
met desastreuse gevolgen voor de aalstand in de binnenwateren. Met het gereedkomen van de
Afsluitdijk (1932) en de verzoeting van het IJsselmeer is de natuurlijke dynamiek van de aal verdwenen
in en rond het IJsselmeer. Zowel op het IJsselmeer al in de omliggende binnenwateren is de palingstand
voortaan afhankelijk van menselijk handelen.
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Voor 1932 werd er al glas -en/of pootaal uitgezet in (afgesloten) binnenwateren, die ging vaak gepaard
met de uitzet van andere vissoorten. Dit gebeurde vaak in georganiseerd verband maar er waren ook
particuliere initiatieven tot uitzet van vis.

Bovenstaand wordt beschreven dat een visser uit Gorichem in 1891 grote hoeveelheden glasaal
(Montée) vanuit de Merwede overzette in binnenwateren. Deze lokalen in initiatieven worden vaker
beschreven vooral bij watermolens waar de glasaal zich ophoopte en waar met netjes de glasaal
gevangen werd en aan de andere kant van de watermolens in de polders werden uitgezet. Aalbeheer
avant la lettre!

Nederland molenland wordt wel gezegd, aan het begin van de vorige eeuw werden vele polders nog
bemaald door watermolens en waren veel rivieren tot tientallen kilometers landinwaarts nog zout/brak
waardoor de glasaal aangetrokken werd door het uitgemalen zoete water uit de polders. Molenaars
waren vaak ook vissers en zagen zo de oplossing om in hun afgesloten water toch paling te krijgen,
“opscheppen en overzetten.”
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Een heer van stand liet in 1890 zelfs jonge palinkjes uit Italië overkomen om uit te zetten. Dit zou wel
eens de eerste uitzet van buitenlandse aal kunnen zijn in Nederland!

In Brabant dacht men in 1879 ook al na over de palingteelt.

Naar voorbeeld van goede resultaten (rentabiliteit) met palingteelt in het buitenland worden
Nederlandse watereigenaren in 1887 gevraagd naar hun eventuele ervaringen met palingcultuur en
werden ze aangemoedigd om ook eens een proef te nemen met palingteelt.
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Frankrijk had al veel ervaring met de uitzet van glasaal (montée), reeds in 1840 kweekte vischkooper
Millet paling in een afgesloten plas. De rentabiliteit was zeer hoog: 1 kilogram glasaal leverde 2.500
kilogram mooie aal op!

In Nederland werd vooral pootaal uitgezet. Zoals in bovenstaand knipsel te zien werden er in 1907
verschillende vissoorten uitgezet in combinatie met pootaal. Deze pootvis/aal werd gratis aangeleverd
om de visserij vooruit te helpen.

Vooral de uitzet in afgesloten wateren was van groot belang om de visserij in stand te houden, door
ijsvorming, droogmaling en verontreiniging van de wateren trad er regelmatig grote vissterfte op.

Zo’n dikke honderd jaar geleden in 1911 werd er al zeer regelmatig pootaal uitgezet in dezelfde
polderwateren om de aalstand op peil te houden omdat natuurlijke glasaalintrek vaak niet meer
mogelijk was.
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In 1912 adverteerde de Nederlandsche Heidemaatschappij met pootaal.

Reeds in 1910 werd de conclusie getrokken dat er in de meeste afgesloten wateren geen paling
voorkomt en dus uitgezet moet worden.

Dat de binnenwateren in Nederland steeds meer afgesloten werden blijkt ook uit bovenstaande artikel
uit 1901 waaruit blijkt dat de schieraal toen ook al niet meer vrij kon migreren naar zee.
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In 1919 werd er al volop aan visstandbeheer gedaan in de polders in Noord Holland. Niet alleen de
aalstand werd toen al kunstmatig in stand gehouden, ook andere vissoorten werden volop uitgezet ter
meerdere glorie van de beroeps -en sportvisserij. Net als de akkers in de polders cultuurgronden waren
zijn de polderwateren ook in cultuur gebracht op zowel het gebied van waterhuishouding als op het
gebied van visstandbeheer. Het beheren van de polderwateren al ware het vruchtbare akkers vindt dus
al 100 jaar plaats en niet alleen in Noord Holland maar in bijna alle 4.000 polders in Nederland.

In Medemblik werd in 1925 1.000 kg glasaal (monté) uitgezet, dat zijn ruim 3 miljoen palinkjes. Er wordt
ook duidelijk beschreven dat er weer water verdwijnt en een polder drooggemaakt wordt. Zoals in de
laatste regel te lezen is kan de hengelaar weer genieten van een heerlijk palinkje op z’n tijd.

9

In 1928 voerde de Nederlandsche Heidenmaatschappij glasaal in uit Engeland voor uitzet

Om te komen tot maximale productie van aal na uitzetting dan kan men beter pootaal nemen gevangen
in wateren zover mogelijk van zee gelegen omdat men stelt dat de grotere en dus zwaardere
vrouwelijke alen het binnenland intrekken en de kleinere lichtere mannelijke alen in de kustwateren
blijven.

Dat de uitzet van pootaal ingeburgerd is blijkt wel uit de grote hoeveelheden die uitgezet worden in de
jaren ’30 van de vorige eeuw. Op www.Delpher.nl zijn honderden krantenartikelen te vinden met
informatie over de uitzet van glas -en/of pootaal soms nog beschreven per polder.
10

Bovenstaand een overzicht van de uitzet van glasaal + pootaal in de Nederlandse binnenwateren tussen
1920 en 2018 per decennium. Voor 1920 werd er ook glas -en/of pootaal uitgezet in binnenwateren
echter goede data over deze uitzettingen was slechts summier beschikbaar.
Deze uitzettingen in de binnenwateren zijn bijna allemaal ter compensatie van het ontbreken van de
mogelijkheid van natuurlijke intrek van glasaal door menselijk ingrijpen in de waterhuishouding.
De uitzettingen zijn significant toegenomen na de afsluiting van het IJsselmeer (1932) en de daarmee
gepaarde verzoeting van het IJsselmeer.

Ondanks de Tweede Wereldoorlog werd er nog glasaal en pootaal uitgezet; in 1940 7,8 miljoen, in 1941
11,5 miljoen, in 1942 2,9 miljoen en in 1943 nog 1 miljoen glas -en/of pootalen. In 1944 was de uitzet
met bijna 600.000 glas -en/of pootalen stukken lager, in 1945 vond geen uitzet plaats.
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Bovenstaand knipsel laat de gevolgen van de afsluiting en de verzoeting van het IJsselmeer zien voor de
aal en de visserij. De vangst van aal steeg tussen 1932 en 1937 met een factor 4! Deze gigantische
vangsttoename kan niet van natuurlijke oorsprong zijn en dat blijkt ook.

Bovenstaand figuur geeft goed weer hoe gigantisch de invloed was van de bouw en het gereedkomen
van de Afsluitdijk (1932). De totale visvangsten op het IJsselmeer kelderen van 25 miljoen kg naar 4
miljoen kg binnen enkele jaren. Dit houdt in dat er miljoenen zoutwatervissen gestorven zijn op het
zoete IJsselmeer, massamoord door menselijk ingrijpen!
Door het vrijgekomen voedselpotentieel en het niet meer doortrekken van glasaal naar de omliggende
binnenwateren explodeerde de aalstand op het IJsselmeer daar aal een vis is die zich ook zeer goed
thuis voelt in brak/zout water. De aal had vrij spel en mede door enkele muggenplagen en een
overvloed aan voedsel door het ontbreken van concurrentie van andere vissoorten nam de aalstand
explosief toe. In bovenstaande figuur is te zien dat 1947 – 1952 de topjaren voor de aalvangst in het
IJsselmeer.
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Bovenstaand uitzet van 10.000 pond pootaal in de provincie Groningen in 1942.

In 1942 ook door de Friesche Bond bijna 3 miljoen glas -en/of pootaaltjes uitgezet over de gehele
provincie.
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Echter de topvangst van aal op het IJsselmeer tussen 1947 - 1952 is ook weer het resultaat van
menselijk handelen waardoor de aalstand een extra menselijke impuls had gekregen en de aalstand
tijdelijk verhoogd was.

De IJsselmeervissers ‘profiteerden’ van oorlogshandelingen door de Duitsers. Niet alleen glasaal trok
binnen maar ook grotere aal trok massaal binnen vanuit De Waddenzee.

Bovenstaand knipsel is de essentie van de aalvisserij op het IJsselmeer. Hoe krijgen we zoveel mogelijk
glasaal door de Afsluitdijk het IJsselmeer op.
In het figuur op pagina 12 is duidelijk te zien dat met de toename van andere vissoorten (rode geblokte
lijn) de aalbiomassa minder wordt door de voedselconcurrentie op het IJsselmeer.
Bij exoten spreekt men wel over het ‘Soufflé-effect’, dat gaat voor de aal op het nieuwe IJsselmeer ook
op. Er ontstaat een nieuw ‘biologisch’ evenwicht op het IJsselmeer waardoor de aalproductie af neemt.
Dit effect wordt versterkt door de inpolderingen die juist plaatshebben op de voor de aalproductie beste
gronden.
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Volgens het Ministerie van Landbouw en Visserij was het gevolg van alleen de inpoldering van Zuidelijk
Flevoland al dat er 500.000 kg aal minder geproduceerd kon worden door verlies aan vruchtbare
gronden.

Afbeelding van de spuisluizen in de Afsluitdijk in aanbouw. Grote betonnen kollossen die zonder
menselijke hulp voor glasalen en andere vissoorten een onneembare vesting zijn.
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In bovenstaand knipsel van de Dienst der Zuiderzeewerken wordt geëxperimenteerd om te komen tot
de beste methode om zo veel mogelijk glasaal het IJsselmeer op te krijgen. Dit om een zo gunstig
mogelijke aalvisserij te bewerkstelligen.

In 1938 wordt nog eens benadrukt dat de aalproductiviteit van het IJsselmeer afhankelijk is van de
hoeveelheid glasaal die door menselijk handelen binnen kan trekken door de sluizen in de Afsluitdijk.

In samenwerking met de Dienst de Zuiderzeewerken heeft het Rijksinstituut voor Biologisch
Visserijonderzoek in 1938 een nieuwe methode ontwikkeld waarbij er slechts een fractie zout water het
IJsselmeer binnenkomt in vergelijk met de eerdere methode.
De nieuwe methode houdt in dat de schuiven van spuikokers afwisselend openen en sluiten zodat de
glasaaltjes eigenlijk naar binnen geschut worden met de ruimte tussen beide schuiven als ‘schutkolk’.
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Even terug naar de binnenwateren rondom het IJsselmeer. Daar de intrekkende glasaal op het
IJsselmeer blijft is er in 1938 in totaal alleen al in West Friesland 33.754 kg pootaal uitgezet om de
aalstand op niveau te houden.

In 1957 gebruikt men nog steeds dezelfde methode om glasaal binnen te laten op het IJsselmeer.
Zitten er op het controle(kruis)netje meer dan 5 glasaaltjes dan gaat de noordersluis dicht en de
zuidersluis open zodat glasaal het IJsselmeer in kan trekken.

17

Het binnenlaten en het onderzoek naar glasaal begint ’s avonds om 9 uur en pas als er 5 glasaaltjes op
het netje gevangen worden spreekt men van een trek volgens dr. Deelder.
Samengevat is de methode voor het binnenlaten van glasaal als volgt: Het begin van de bemonstering
hangt af van vooral watertemperatuur, in onderstaande figuur van de Directie van de Visserijen staan de
eerste vangsten van glasaal per jaar. De noordersluis staat omhoog en aan de kant van de Waddenzee
wordt een netje van één vierkante meter te water gelaten en voor het eerste om 21:00 gelicht. Zijn er
meer dan 5 glasalen gevangen dan spreekt men van een trek.
Zitten er meer dan 5 glasalen op het netje dan sluit de noordersluis en wordt de zuidersluis geopend om
de glasaal het IJsselmeer op te trekken. Dit wordt steeds herhaald tot ? uur.

Het binnenlaten van glasaal en de bemonstering daarvan wordt de glasaalindex genoemd.
De index wordt berekend als aantal glasalen per trek. Van 1938 tot 1965 over maart, april, mei en juni.
Vanaf 1966 alleen over april en mei. Een belangrijke verandering in de bemonstermethode en duidelijk
wordt uit bovenstaand figuur dat de absolute glasaalvangsten ‘opeens’ sterk daalden na 1965!
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Deze foto uit Engeland laat zien dat betonnen barrières een onneembare vesting zijn voor glasaal
daarom is het noodzakelijk dat glasaal het IJsselmeer binnen gelaten wordt.

Hoeveel glasaal in het verleden veilig kon migreren van de Waddenzee het IJsselmeer in blijkt uit
bovenstaand artikel zeer beperkt te zijn en veel glasalen vonden de dood omdat ze niet het IJsselmeer
op konden zwemmen. De methode van spuien en schutten hebben hier grote invloed op gehad.
Vele malen is de methode om te komen tot een maximale intrek van glasaal veranderd sinds de aanleg
van de Afsluitdijk. De menselijke invloeden en ook financiële motieven hebben vanaf 1932 een grote rol
gespeeld in de mogelijkheden tot migratie van glasaal.

19

Uit bovenstaande tabel blijkt dat temperatuur de belangrijkste trigger is voor glasaal actief te worden.
Het actief zwemmen in combinatie met een zoete lokstroom is bepalend voor de intrek door de sluizen
het IJsselmeer in.
De temperatuur heeft ook invloed op de uitkomsten van de glasaalindex, in een ‘laat’ glasaaljaar als
1963 zijn er ‘slechts’ 218 trekken gedaan en met een absolute glasaalvangst van 27.077 stuks is de
waarde van de glasaalindex 123,7
In een ‘gemiddeld’ glasaaljaar als 1980 zijn er 670 trekken gedaan en met een absolute glasaalvangst
van 33.772 stuks is de waarde van de glasaalindex ‘slechts’ 50,4
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Na 1950 werd er in Nederland massaal glas -en/of pootaal uitgezet. Deze uitzettingen waren ter
compensatie van het onbereikbaar zijn van steeds meer binnenwateren voor aal.
Door ruilverkavelingen, bouw van steeds meer gemalen, aanleg van dammen, het afsluiten van de
zuidwestelijke delta en een efficiëntere waterhuishouding werden steeds meer wateren afgesloten van
vrije migratie van aal.
Het verzoeten van bv het Haringvliet & Hollands Diep had grote gevolgen voor de glasaalintrek in de
aanliggende polderwateren. Niet alleen werden alle houten deuren en schuiven in sluizen en gemalen
vervangen door ander voor glasaal ondoordringbaar materiaal, ook verdween de prikkel van glasaal om
polderwateren binnen te trekken daar beide rivieren verzoeten. Dit is hetzelfde verhaal als bij de
afsluiting van het IJsselmeer, de rivieren houden een goede aalstand en de omliggende polderwateren
worden voor aal afhankelijk van uitzet.

Er zijn in Nederland 4.671 gemalen, bovenstaand het aantal gemalen in % per provincie. Juist de
provincies met voor aal vruchtbare wateren die zich bevinden onder de zeespiegel hebben de meeste,
en voor aal dodelijkste, gemalen.
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Gemalen, stuwen en sluizen in Nederland. Gezien de vele barrières in de wateren is de totale natuurlijke
dynamiek in Nederland verdwenen. Nederland is verpostzegelt en bijna alle wateren zijn afgesloten.
Bijna de gehele aalstand in Nederland is kunstmatig, op de Nieuwe Waterweg na is geheel Nederland
afgesloten voor aal en alleen door menselijk handelen kan er aal binnentrekken.

De invloedrijke visbioloog Dekker stelde in 1995 al dat er geen natuurlijke systemen meer waren in
Nederland en dat elke beslissing die genomen wordt om tot een invulling van een watersysteem, bv de
mate van inlaten van glasaal in het IJsselmeer, arbitrair is en; ‘we weten het gewoon niet’.
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Dit geldt echter niet alleen voor aal, alle vissoorten in Nederland zijn afhankelijk van de mens om te
migreren tussen de diverse wateren.
Als onderstaand te zien is Nederland vanaf het begin van de vorige eeuw verworden tot een
lappendeken van kunstmatige visvijvers waarin jaarlijks miljoenen vissen werden gepoot door eerst de
Nederlandsche Heidemaatschappij en later de OVB. Ook is er heel wat vis versleept van het ene naar het
andere water, miljoenen kilo’s pootvis werden jaarlijks door beroepsvissers gevangen en elders in het
land weer uitgezet ter meerdere glorie van de sport -en beroepsvisserij. Op aal en snoekbaars na wordt
er in Nederland bijna geen zoetwatervis geconsumeerd dus alle gevangen vis werd als pootvis verkocht.

Na de opheffing van de OVB, de organisatie die veel pootvis uitzette in Nederland, sinds 2004 is de
uitzet van pootvis in het grijze circuit gedoken.
Er wordt veel met vis gesleept van het ene naar het andere water en kweekvis wordt overal in de
binnenwateren uitgezet met alle gevolgen van dien.

Glasaal komt tegenwoordig uit Engeland met het vliegtuig (zie registratienr.) en wordt verdeeld onder
de vissers die ze weer uitzetten. Een flinke investering maar het is de enige optie.
Afgesloten wateren waar een beroepsvisser vist zijn vaak nog bevolkt met aal, afgesloten wateren
zonder beroepsvisserij bevatten vaak geen aal. De beroepsvissers die de biodiversiteit verrijken!
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De aalvangsten op het IJsselmeer zijn niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid glasaal de mens binnen
laat trekken, ook andere factoren zijn bepalend voor de aalstand en dus de aalvangsten.
In bovenstaand figuur staan de ecologisch menselijk veranderingen in het IJsselmeer/Zuiderzee.
Vanaf 1932 is de aalstand in het IJsselmeer kunstmatig en is het IJsselmeer in principe het grootste
onnatuurlijke extensieve aalkweeksysteem van Europa geworden.
Ik ben benieuwd hoe de aalvangsten er door de tijd hadden uit gezien als de Afsluitdijk er nooit
gekomen was? In ieder geval totaal anders dan hoe het er in bovenstaand figuur uitziet. De omliggende
binnenwateren waren nog voorzien van aal en de schieraal had een vrije uittrek gehad de Waddenzee
op naar haar paaigronden.

Door inpolderingen nam het oppervlakte van het IJsselmeer af van 345.000 ha in 1932 naar 185.000 in
1967. Ook deze inpolderingen hadden grote gevolgen voor de aalstand.
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In een persbericht van het Ministerie van Landbouw en Visserij wordt duidelijk gesteld dat alleen al het
verlies aan kilogramopbrengsten (=aalvangst) voor Zuidelijk Flevoland (44.000 ha) wordt gesteld op
500.000 kg/aal/jaar.

Zoals in bovenstaand knipsel te lezen is zijn de meest vruchtbare aalgronden gebruikt om in te polderen.
Dat heeft er mee te maken dat deze vruchtbare gronden ook ideaal zijn voor de landbouw. Ook het
aantal wormpjes, ideaal voedsel voor de aal, geeft aan dat juist de meest productieve gronden voor aal
zijn ingepolderd. De daling in de jaarlijkse aalvangst voor de vissers op het IJsselmeer neemt hierdoor,
alleen al voor Zuidelijk Flevoland, af met 500.000 kg/jaar. Nog een geluk dat de Markerwaard nooit
ingepolderd is.
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Bovenstaand de verwachte teruggang in aalvangsten op het IJsselmeer na inpoldering van Zuidelijk
Flevoland. De aalvangst van kuilaal zou dalen met 25%, de vangst van lijnaal ook met 25% en de vangst
van aal in de fuiken met 15%. Alleen al door inpoldering van Zuidelijk Flevoland zouden de
IJsselmeervissers ruim 500.000 kg minder aal vangen zoals ook gesteld door het Ministerie van
Landbouw en Visserij!

Uit bovenstaande figuur blijkt dat juist Oostelijk -en Zuidelijk Flevoland voor aal de meest productieve
stukken van het IJsselmeer waren. Als, zoals het Ministerie van Landbouw en Visserij gesteld, de
aalvangsten door alleen het inpolderen van Zuidelijk Flevoland al zou dalen met 500.000 kg/aal/jaar dan
ligt de totale vermindering van de aalvangst als gevolg van de inpolderingen van Zuidelijk -en Oostelijk
Flevoland dicht bij de 1.000.000 kg/aal/jaar.
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Opvallend op het IJsselmeer is dat de groeisnelheid van aal na 1970 sterk is toegenomen. Reden kan zijn
dat het kuilverbod in 1970 is ingegaan. Echter het ontstaan van een rijke fauna en flora kunnen niet het
gevolg zijn van het kuilverbod daar op gebieden waar nooit gekuild werd voor 1970 zich geen rijke fauna
en flora ontwikkelde. Een reden kan de afgenomen aalproductie zijn na de inpolderingen waardoor er
minder aal op het IJsselmeer komt en er meer voedsel is voor minder aal. Een andere reden kan zijn dat
door vervuiling van het IJsselmeer uit de Rijn en de IJssel de aal door de sluizen van de Afsluitdijk de
Waddenzee in ‘vluchtte’.

Door de inpolderingen is het IJsselmeer significant kleiner geworden en wordt het vuile instromende
rivierwater minder verdund met als gevolg een ‘vlucht’ van de aal. Volgens het RIVO ligt het voor de
hand dat de aal gevlucht is.
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Opvallend is dat tegelijkertijd met het ‘verdwijnen’ van de aal uit het IJsselmeer ook de aal uit de
Elbemonding is verdwenen. Het kan te maken hebben met het gereedkomen van een nieuwe stuw
waardoor meer (vervuild) Rijnwater in de IJssel terecht is gekomen die weer uitmondt in het IJsselmeer
waar door de oppervlakte verkleining door inpolderingen de vervuiling veel minder verdunt wordt.

Dat het RIVO het voor de hand vond liggen dat de aal rond 1970 het IJsselmeer uittrok als gevolg van
vervuiling kan kloppen als er gekeken wordt naar de fuikbemonstering van het NIOZ op de Waddenzee
bij Den Burg waar rond 1970 een zeer hoge piek is in de aalvangst in het onderzoekfuik.
Ook kan de groeisnelheid zijn reden zijn dat de heersende aalstand in het begin van de jaren ’70
eindelijk in balans is met het ecosysteem in het IJsselmeer. In afgesloten polderwateren is een
groeisnelheid van aal van 10 cm/jaar heel normaal daar de visserman precies weet hoeveel glasaal uit te
zetten om te komen tot een maximale productie.
Na 1970 duikt de jaarlijkse aalvangst op het IJsselmeer onder de 1.000 ton/jaar alleen in 1975 en 1976
komt de aalvangst nog twee maal boven de 1.000 ton de reden hiervoor is de aanleg van de Houtribdijk.
Ook hier weer menselijk ingrijpen die de aalvangst doet toenemen in het geval van 1975 en 1976 vooral
een toename in de vangst van schieraal door de groeiversnelling van aal en de schieraalvangst langs de
Houtribdijk.
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Tussen 1970 en 1980 wordt er in Nederland ook de meeste glas -en/of pootaal uitgezet, de reden
hiervoor is dat de gemalen geen aal meer doorlaten, de waterhuishouding in Nederland totaal is
afgesteld op ‘droge voeten’ en de grote werken van de Deltawerken gereedgekomen zijn.

Alleen de groene wateren zijn vrij migreerbaar voor aal en vele andere vissoorten in het
Rijnstroomgebied.

De afsluiting van het benedenrivierengebied in 1970 met het gereedkomen van de Haringvlietdam heeft
grote gevolgen gehad voor het ecosysteem. Omdat de stroming verdween uit het water in vooral de
brede wateren Hollands Diep en Haringvliet werden de bodems opslagplaatsen voor zwaar
verontreinigd sediment en dat zijn ze heden nog steeds!
Alleen al in het Hollands Diep en het Haringvliet ligt bijna 40.000.000 mᶾ zwaar verontreinigd sediment!
Ook hier beïnvloedt de mens met een maatregel het ecosysteem op vele (negatieve) manieren.
Met het gereedkomen van de Deltawerken in zuidwest Nederland verdween de natuurlijke dynamiek uit
de delta en veranderde de eens zo dynamische delta in het rioolputje van Europa.
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Door een grote giframp in de jaren ’80 werden hele generaties paling gedood in de Rijn, miljoenen
palingen vonden de dood door deze ramp.
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Dat de toenemende vervuiling ook invloed had op de intrek van glasaal blijkt uit onderzoek van
Rijkswaterstaat uit 1954 naar de intrek van glasaal bij de sluizen van IJmuiden.

Bovenstaande tekening geeft de buitenhaven en het sluizencomplex weer bij IJmuiden. De donkere en
witten bollen zijn de locaties waar bemonsterd is op glasaal. Het bleek dat grote delen van de haven zo
verontreinigd waren dat de glasaal al dood ging in de haven voor ze zelfs binnen kon trekken. Zoals
bovenstaand te zien zijn er locaties waar 100% van de glasaal stierf door verontreiniging.

Ook hier is menselijk handelen de reden dat veel glasaal sterft voordat ze in kunnen trekken door de
sluizen bij IJmuiden.
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Dat er ook vanaf 1938 massaal glasaal dood gegaan is voor de Afsluitdijk blijkt uit onderstaand artikel
van Rijkswaterstaat (2016).

Door relatief simpele menselijke oplossingen wordt sterfte onder glasaal voorkomen en trekt er
tegenwoordig veel glasaal het IJsselmeer op.

350 miljoen vissen per jaar het IJsselmeer binnen door visvriendelijk beheer sluizen in de Afsluitdijk,
hoeveel procent daarvan zou glasaal zijn. In een ander artikel wordt gesteld dat 90% van de intrekkende
vissen bestaat uit glasaal.

32

300.000 intrekkende glasalen in amper 4 uur het IJsselmeer op, mooie toekomst voor de aal en de
aalvisserij op het IJsselmeer en kan de glasaal ook de IJssel optrekken.
Nu is de mens weer de oorzaak dat er vrijelijk glasaal het IJsselmeer op kan trekken, de glasaal doet dit
dan ook massaal zoals te lezen in de diverse artikelen.
Het gebruik van de glasaalindex als wetenschappelijke parameter om de hoeveelheid glasaal in te
schatten is hiermee ook verworden tot een lege huls. De glasaalindex is echter nooit van enige
wetenschappelijke waarde geweest door legio veranderingen in de methode is de monitoring van de
glasaalindex eerder een systematisch onderzoek dan een wetenschappelijk onderzoek.

Eén van de belangrijkste aannames in de aalwetenschap is dat er een verband is tussen schieraaluittrek
en terugkeer van glasaal. In bovenstaande figuur (ICES, 2013) is de rode lijn de uittrek van schieraal
vanuit de ecoregio waartoe ook Nederland behoort. Zeer bijzonder is de vaststelling dat de
schieraaluittrek de laatste 30 jaar hoger is dan in de ‘gouden’ palingjaren ’60-’70 van de vorige eeuw.
In vergelijk met de periode 1960 – 1970 is de huidige waarde van de glasaalindex nog maar 1,5%.
Waar komt dan de glasaal vandaan die de hogere schieraaluittrek post-1980 heeft geproduceerd?
Het antwoord op deze vraag is, door sommigen misschien niet gewenst naar simpel: uitzet van glas en/of pootaal in Noordwest Europa.
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Uit bovenstaande (Dekker, 2004) blijkt dat de uitzet van glas -en/of pootaal de belangrijkste factor is
geweest in de aalproductie in Noordwest Europa. Niet de glasaaltjes gevangen in Den Oever voor de
glasaalindex zijn leidend maar de menselijke uitzet van glas -en/of pootaal produceren de uittrekkende
schieralen vanuit de ecoregio Noordzee.
Zoals al eerder te lezen waren de topvangsten in het IJsselmeer (1947-1952) het gevolg van het
doorsteken van de dijken van de Wieringermeerpolder door de Duitsers. Ook hier geen enkele relatie
met de glasaalindex.

Bovenstaand (2019) wordt het reilen en zeilen van de glasaalindex uitgelegd door Wageningen
Universiteit. In het rood onderstreept de wetenschappelijke basis van de glasaalindex. Ik zal u laten zien
dat alleen door gebruik van verschillende methoden de glasaalindex een lege huls is.
Veel mensen denken dat de glasaalindex de intrek van glasaal weergeeft, dit wordt zo ook regelmatig
aangegeven door Wageningen Universiteit, echter geeft de glasaalindex de dichtheid van glasaal aan
voor een sluis of gemaal.
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In 2017 gaf Wageningen Universiteit ook aan wat de glasaalindex niet meet:
• De hoeveelheid glasaal in kg/ha
• De absolute hoeveelheid glasaal voor de sluis
• De dichtheid van glasaal over het gehele glasaalseizoen
• De intrek van glasaal
Heel bijzonder allemaal dat er zo’n hoge wetenschappelijke waardering is voor de glasaalindex, ten
eerste meet deze slechts de dichtheid van glasaal voor de sluis in slechts en gedeelte van het seizoen.
En vooral meet je met de glasaalindex veel niet!

Ondanks dat de glasaalindex een zeer beperkte weergave geeft van een kort moment wordt vanuit de
Nederlandse wetenschap de glasaalindex in Den Oever gezien als de gouden standaard voor intrek van
glasaal voor de gehele Europese populatie! Bovenstaand is ook te lezen dat de glasaalindex in Den
Oever de enige index is die echte glasaal meet maar om nou te zeggen dat de glasaalindex in Den Oever
de gouden standaard voor geheel Europa is neigt zeer naar wetenschappelijk narcisme! In 2018 werd dit
ook bevestigd doordat er gesteld werd dat de glasaalindex van Den Oever niks zegt over de intrek van
glasaal zoals bovenstaand in rood omkaderd tekststuk te lezen is.
Op relatief korte termijn gaat Nederland dan ook stoppen met deze onbetrouwbare glasaalindex.
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Ik kan legio voorbeelden geven waarom de glasaalindex van Den Oever verre staat van enige
wetenschappelijke waarde, ik beperk me tot enkele duidelijke voorbeelden.

Heb een kort overzicht gemaakt van de laatste 20 jaar en de methode van de glasaalindex in Den Oever.
Zoals eerder gesteld door Wageningen Universiteit is het van belang dat de methode gelijk blijft, nou
daarvan is geen enkele sprake zoals te zien in bovenstaande tabel.

Wageningen Universiteit en ICES/WGEEL (2018) hebben het zelfs voor elkaar gekregen over hetzelfde
jaar twee verschillende methoden weer te geven!
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Over het jaar 1997 verschilt de glasaalindex zelfs per uur! Zoals te lezen in de groen omrande
tijdsaanduiding en de rood omrande glasaalindexscore verschilt de monitoring in april om 23:00 uur
(3,2) en die in april om 22:00 uur (11,6) maar liefst 8,4 punten op de glasaalindex! Vreemd geval zeker
ook daar beide rapporten afkomstig zijn van het RIVO.

Wageningen Universiteit schrijft in 2019: ‘Een index is niets anders dan het aantal glasalen per trek’.
De methode is dat de trekken in april en mei tellen voor de glasaalindex en dat er standaard tussen
22:00 en 05:00 elke twee uur een trek wordt gedaan met het kruisnetje. Dit is de gouden standaard zo
geroemd door de wetenschap!
Echter uit bovenstaande tabel blijkt dat er grote afwijkingen zijn tussen de absoluut gevangen glasaal en
de indexering hiervan. Of het aantal trekken varieert of de index is iets anders dan het aantal glasalen
per trek!
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Bovenstaand het beste voorbeeld dat ‘de index iets anders is dan het aantal glasalen per trek’.
Den Oever het middelpunt van de Europese aalpopulatie door de gouden glasaalindex, geloof het maar
niet! Eén glasaaltje verschil in de absolute glasaalvangst tijdens de monitoring geeft een verschil van
16,2 punten op de score van de glasaalindex, dat moet wel een heel bijzonder glasaaltje geweest zijn.

Uit een intern rapport van het RIVO blijkt dat het glasaalaanbod voor de sluizen in Den Oever in 1996
ten tijde van de bemonstering voor de glasaalindex bestond uit 72 miljoen glasalen.
Tijdens de bemonstering met het kruisnet bij de Spuisluis werden er 3.843 glasalen gevangen! Dit houdt
in dat 1 op de bijna 19.000 glasalen maar gevangen wordt tijdens de bemonstering!
In 2013 en 2014 werden er meer glasalen gevangen dan in 1996 tijdens de bemonstering in Den Oever,
houdt dit in dat er in 2013 en 2014 misschien wel 80 – 100 miljoen glasalen op de Waddenzee
rondzwommen en (vergeefs) probeerden het IJsselmeer in te zwemmen?
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Visserijservice Nederland heeft in 2014 glasaalmonitoring uitgevoerd bij de rioolwaterzuivering (RWZI)
in Wieringen met een kruisnet. De kruisnetvangsten bij rioolwateringszuivering (RWZI) Wieringen zijn
omgerekend naar vangsten per trek per m² om te vergelijken met de gemiddelde vangsten bij Den
Oever (glasaalindex) per trek. Hieruit blijkt dat er bij de RWZI Wieringen gemiddeld 140 keer meer
glasalen zijn gevangen dan bij Den Oever. Dit varieerde tussen de 9 en 280 maal zoveel. RWZI Wieringen
heeft dus een veel groter aanbod van glasaal dan de bemonstering voor de glasaalindex bij Den Oever.
Dit onderzoek van Visserijservice Nederland toont aan dat de RWZI grote invloeden heeft op de
glasaalmonitoring in Den Oever. Onderzoek in België bevestigt de aanlokkende werking van een RWZI
op glasaal.
Bij de uitstroom van de RWZI werden door Visserijservice Nederland in 18 nachten 379.026 glasalen
gevangen. Om een vergelijk te geven tijdens de monitoring voor de glasaalindex in Den Oever werden er
in de periode 1960 – 1996 in totaal 325.104 glasalen gevangen (Dekker 2004)!

Met het gereedkomen van de RWZI Wieringen, vlak bij de locatie waar de bemonstering van de
glasaalindex Den Oever plaatsvindt, vervalt ook het adagium dat de omstandigheden gelijk zijn
gebleven. De kans bestaat dat de daling op de glasaalindex het gevolg is van de RWZI!
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In 1958 werd de methode van de glasaalindex al eens gewijzigd, goed nieuws voor de vissers, echter een
devaluatie van de glasaalindex.
De tabel (Wageningen Universiteit 2012) spreekt ook over glasaalintrek terwijl hetzelfde Wageningen
duidelijk stelt dat de glasaalindex niets zegt over de glasaalintrek! Ook staat er (rood onderstreept) dat
vanaf 1966 de glasaalindex berekend is over april en mei. Voor 1965 waarschijnlijk over een langere
periode.
Hiermee vervalt gelijk het vergelijk van de huidige waarden van de glasaalindex met die van de ‘gouden’
glasaaljaren 1960 – 1980!

De opleving van de glasaalindex halverwege de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft puur te maken met
het feit dat er toen op twee plekken bemonsterd is zoals bovenstaand te lezen in het Jaarverslag van
Rijkswaterstaat. De bemonsteringen werden bij elkaar opgeteld.
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Uit hetzelfde jaarverslag van Rijkswaterstaat blijkt dat men ook beroepsmatig gevist heeft op glasaal
met een groot kruisnet en lichtbakken op ongeveer dezelfde plaats als de glasaalbemonstering
plaatsvindt voor de glasaalindex! Ook is er gebaggerd en de invloed van de RWZI speelt ook een rol.
Gelijke omstandigheden is een eis voor wetenschappelijk betrouwbare data, dat gaat alweer niet op
voor de glasaalindex.

Bovenstaande tabel geeft de glasaalindex bij IJmuiden weer met een 0,0 voor 2017. Toevallig is er dat
jaar door Wageningen Universiteit een onderzoek gedaan naar de hoeveelheid glasaal die door de
sluizen het Noordzeekanaal optrekken. Er trokken 8.100.000 glasalen (=8,1 miljoen) door de sluizen naar
binnen echter de glasaalindex in IJmuiden was 0,0!

Naast de sluizen bij Den Oever zijn er in de Afsluitdijk ook sluizen bij Kornwerderzand waar in 2014
onderzoek werd gedaan naar de aanwezigheid van glasaal. Men kwam uit op waarschijnlijk enkele
tientallen miljoenen glasalen. Ter informatie tijdens de bemonstering voor de glasaalindex in Den Oever
werden er 4.374 glasalen gevangen in 2014!
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In 1961 schatte dr. Deelder van het RIVO dat er jaarlijks ongeveer 100 miljoen glasaaltjes het IJsselmeer
in trokken. Dat is iets meer dan de 72 miljoen in 1996 echter de absolute glasaalvangst in 1961 voor de
monitoring van de glasaalindex was 20.036 exemplaren. In 1961 werd er dus 1 op de 3.329 glasalen
gevangen tijdens de monitoring voor de glasaalindex!
De glasaalindex is een jaarlijks terugkerend event zoals carnaval, het eerste kievitsei of de kermis.
De glasaalindex is echter niet een wetenschappelijk verantwoordelijke parameter voor het meten van
de intrek van glasaal in het IJsselmeer en al helemaal is de glasaalindex geen gouden standaard voor de
gehele Europese aalpopulatie.
Ook is het nodig om het streefbeeld voor uittrekkende schieraal vanuit het IJsselmeer her te berekenen
daar dit streefbeeld is berekend op de glasaalindex.
Met het gereedkomen van diverse vismigratiemaatregelen in de Afsluitdijk en de Vismigratierivier die er
gaat komen is het nu echt tijd te stoppen met die onzin-glasaalindex. Het was niets, het is niets en het
wordt nooit iets.
Tip: om te komen tot realistische glasaaldata, ga bemonsteren met glasaaldetectoren en leg meer
vispassages aan.
Aart van der Waal
Oktober 2020
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Nederland zonder droogmakerijen, inpolderingen en dijken. Dit plaatje maakt duidelijk dat de natuurlijke
aquatische dynamiek totaal is verdwenen uit Nederland.
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