Power to the BOA & NVWA
Tot mijn grote verbazing las ik dat Sportvisserij Nederland “de belangrijkste bondgenoot” is
van Good Fish & RAVON in de Power to the Paling campagne.

Naast goede initiatieven als het opheffen van migratie barrières voor uittrekkende schieraal
waarvan er jaarlijks nog 323.000 kg, zo’n 450.000 stuks gruwelijk worden verhakseld in
Nederlandse gemalen en waterkrachtcentrales heeft de campagne Power to the Paling ook
nog een ander doel. Dit doel is de aanpak van palingstroperij in Nederland.
Dat de palingstroperij in Nederland hoogtij viert kunnen we bevestigen. Vele malen is paling
aangeboden afkomstig uit stroperij. Waar in het verleden men paling kocht om zelf te roken
komt het nu steeds vaker voor dat ze fuiken willen kopen.
Vooral op de voor aalvisserij gesloten rivieren is de stroperij met fuiken substantieel en
wordt er door hobbyrokers veel gestroopte paling opgekocht voor ‘zachte’ prijzen en
verkocht op campings, braderieën, aan huis en direct aan de horeca.
Ook Sportvisserij heeft een Meldpunt visstroperij waar zowel stroperij met de hengel als
beroepsvistuigen gemeld kan worden.

Een goed initiatief en zeker nodig gezien de toenemende aalbiomassa in de Nederlandse
wateren.

De toename van de aalbiomassa is het best zichtbaar op Het IJsselmeer en De
Benedenrivieren. Op De Benedenrivieren is de aalbiomassa sinds 2007 zelfs met een factor 5
toegenomen.
Uit gesprekken met handhavers (politie & Boa’s) blijkt dat bij de controle van sportvissers er
zeer creatief omgegaan wordt met het verstoppen van de gevangen paling. Van ingegraven
emmers tot het gebruik van vuilnisbakken en de kofferbak van de auto, het controleren is
meer en meer een spel in creatief verstoppen en zoeken geworden dan alleen ‘even de
papieren controleren’.
Dat Sportvisserij Nederland, RAVON en Good Fish een front vormen tegen stroperij is een
goed initiatief. Ik vraag me echter wel af of deze drie partijen goed op de hoogte zijn van de
palingstroperij in Nederland?

In 2019 nam de NVWA 180 kg paling in beslag gevangen met illegale vistuigen.

Naast palingstroperij met illegale fuiken is er ook sprake van palingstroperij met de hengel.
Sinds 1 oktober 2009 is de sportvisser verplicht elke gevangen paling direct terug te zetten in
het water.

Het in bezit hebben van paling door sportvissers is een economisch delict en bij bewezen
opzet zelfs een misdrijf waarbij het boetebedrag kan oplopen tot enkele tienduizenden
euro’s.
Wageningen University doet i.s.m. Sportvisserij Nederland al jaren onderzoek naar de vangst
en onttrekking van diverse vissoorten zowel in de Zee -en kustwateren als in de
Binnenwateren van Nederland.

Overzicht van de palingvangst door sportvissers vanaf 2010. Duidelijke sterk stijgende trend
in de hoeveelheid gevangen paling. Tussen 2010 en 2015 is de palingvangst door sportvissers
met 1 miljoen stuks toegenomen van 1,5 miljoen naar 2,5 miljoen gevangen palingen. Deze
trend kan zeker gezien worden als een indicatie van een groeiende aalbiomassa in
Nederland.

Van belang is om te analyseren hoeveel paling er onttrokken wordt en hoeveel paling er
teruggezet wordt. Ook van belang is de Catch & Release sterfte van teruggezette paling.
Paling is een vissoort die vaak gevangen wordt met ingeslikte haak waardoor de haak diep in
de paling zit en zeer moeilijk te verwijderen is. De lijn afknippen is vaak de ‘oplossing’.

Bovenstaand de percentages van Catch & Release sterfte van paling als uitkomsten van een
groot gecombineerd Duits en Nederlands (Wageningen University) wetenschappelijk
onderzoek met input van sportvissers.
De conclusie van het rapport is dat de Catch & Release sterfte ligt tussen de 8,4% en 64,4%.
Wageningen University houdt een conservatieve schatting van 12% aan voor Catch %
Release sterfte van paling gevangen door sportvissers in Nederland (CVO 18.009,
Bartholomew & Bohnsack 2005).
De meest recente rapportage over deze recreatieve vangsten door sportvissers in Nederland
dateert uit 2017 en gaat over de periode maart 2014 tot februari 2015. In 2018 is er nog wel
een rapportage uitgebracht (T. van der Hammen CVO 18.025) echter door het zeer geringe
aantal respondenten (<25), op de onttrekking van paling, is deze rapportage niet
representatief.

Onderstaand de uitkomsten van het onderzoek van Wageningen University en Sportvisserij
Nederland over de vangsten van sportvissers in Nederland 2014-2015.

De vangst door sportvissers van Aal is omkaderd en aangeven in aantallen en gewichten. In
de Zee -en Kustwateren zijn 440.000 alen gevangen en in de Binnenwateren 2.156.000 alen.
In totaal zijn van maart 2014 tot februari 2015 in Nederland 2.596.000 alen gevangen met de
hengel.
Van deze 2.596.000 alen zijn er 2.183.000 teruggezet en zijn er 413.000 onttrokken met een
gewicht van 70.000 kg. Globaal is de gemiddelde door sportvissers onttrokken aal 169 gram
in Nederland.
Naast de directe onttrekking van paling is er ook nog de indirecte Catch & Release sterfte
van paling na hengelvangst. Deze Catch & Release sterfte wordt conservatief geschat
(Wageningen University) op 12 %.
Uit de tabel kunnen we opmaken dat het aantal met de haak gevangen palingen die weer
teruggezet zijn komt op: 2.183.000 palingen.
Bij een Catch & Release sterfte van 12% komt deze indirecte sterfte op: 262.000 palingen
De totale sterfte van paling in Nederland door sportvissers komt op 675.000 stuks.

Zoals eerder genoemd heeft de sportvisser een terugzetplicht voor elke gevangen aal sinds 1
oktober 2009 en is het in bezit hebben van aal een economisch delict en bij opzet zelfs een
misdrijf.

Sportvisserij Nederland en haar Federaties controleren op deze palingstroperij door
sportvissers echter nergens zijn data over het aantal processen verbaal die zijn opgemaakt
inzake palingstroperij. Een extra dimensie aan de massale palingstroperij door sportvissers is
dat veel paling gevangen wordt in de voor de beroepsvisserij gesloten rivieren waarin de
paling (>40cm) niet voldoet aan de Warenwet. Deze door sommige politici genoemde
‘dioxinepaling’ komt nu wel in de voedselketen. Gezien de zeer significante toename in de
aalbiomassa op de Benedenrivieren is dit een zeer slechte ontwikkeling en is openheid van
controledata verzameld door Sportvisserij Nederland en andere organisaties zeer gewenst.

De rol van Wageningen University in het benoemen van palingstroperij door sportvissers is
op z’n minst twijfelachtig te noemen. In het bovenstaand knipsel (Wageningen University
Report number C104/12) geven de auteurs diverse redenen waarom sportvissers nog zoveel
paling onttrekken:
• De aal is cultuurhistorisch een belangrijke sportvis
• Zijn sportvissers op de hoogte van de terugzetplicht voor paling?
• De helft van de sportvissers is slechts in het bezit van een Vispas

Dat er veel ‘zwartvissers’ tussen de sportvissers zitten is geen nieuws, dit is al decennia het
geval en lijkt niet minder te worden.

Uit bovenstaande artikel uit 2020 van Tessa van der Hammen (Wageningen University) lijkt
het dat de sportvisserij op aal getransformeerd is naar enkel een Catch & Release visserij.
Dat is onjuist en blijkt ook uit haar eigen data opgesteld i.o.v. Wageningen University. Een
palingsterfte van 70.000 kg (413.000 stuks) door directe onttrekking valt onder grootschalige
palingstroperij.

Sterfte paling Nederland door sportvisserij 2002 2015
(Sportvisserij Nederland, Nederlands Aalbeheerplan, C014/12,
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Uit de rapportages van Wageningen University blijkt ook dat de sterfte van paling door
sportvissers na het ingaan van het terugzetverbod van 1 oktober 2009 niet is afgenomen.
Sterker nog de palingsterfte was in 2015 hoger dan in 2010. Ook dit spreekt de conclusie van
Tessa van der Hammen tegen dat de sportvisserij op aal gebaseerd is op slechts Catch &
Release.

Dat Wageningen University deze grootschalige palingstroperij ‘bagatelliseert’ blijkt ook uit
bovenstaand katern uit Wageningen University CVO report 18.005 waarin (rood
onderstreept) de auteurs stellen dat de totale onttrekking van paling door sportvissers maar
1,77% van de totale aalvangst in Nederland door beroepsvisserij en sportvisserij.
Van der Hammen & de Graaf vergissen zich deerlijk het moet 17,7% zijn, toch een aanzienlijk
percentage. Zeker als de indirecte sterfte Catch & Release sterfte door haken van paling
meegerekend wordt dan is de sportvisserijsterfte van paling minimaal 25% van alle gevangen
paling in Nederland.

Ieder jaar rapporteert Wageningen University de door haar verzamelde aaldata door naar
‘Brussel’. De Working Group Eel van ICES publiceert deze data in een jaarrapport.
Opvallend is dat de data over de palingstroperij van sportvisserij opgeteld wordt bij de legale
palingvangst van de beroepsvisserij! De data over illegale palingvisserij wordt dus blijkbaar
door Wageningen Universiteit ‘geaccepteerd’ als zijnde legaal?
Opvallend is ook dat de door de sportvisserij gestroopte paling uit de gesloten gebieden niet
expliciet genoemd worden. Ieder jaar wordt er onderzoek gedaan naar de dioxinegehalten in
paling en nooit worden sportvissers gewaarschuwd of wordt er extra handhaving ingezet om
te voorkomen dat door sportvissers gestroopte ‘dioxinepaling’ op de markt komt.
Boven de tabel staat dat de sterfte van paling in kg’s (groen omcirkeld) is aangegeven. Dat
Wageningen University dit niet doet is vreemd maar past in het patroon van
dataverstrekking door dit instituut

De Palingvissers wensen Sportvisserij Nederland, Ravon & Good Fish veel sterkte op de jacht
naar palingstropers, waar we kunnen helpen doen we dat natuurlijk, echter zelfreflectie is
een goede raadgever.
Als De Palingvissers hopen we ook dat Wageningen University alle prioriteiten objectief op
een rijtje zet en legale beroepsmatige palingvangst niet gelijkstelt aan illegale palingstroperij
met de hengel. Indirecte Catch & Release sterfte zal altijd blijven bij de vangst van paling in
de sportvisserij echter de bewuste directe onttrekking zal Wageningen University ook
moeten scharen onder palingstroperij en zo benoemen.
Een oplossing zou kunnen zijn een bag-limit voor paling in te stellen voor sportvissers
gekoppeld aan een speciale Vispas waarvan de opbrengst wordt gebruikt om glasaal uit te
zetten of Paling over de Dijk te zetten. Deze constructie gekoppeld aan onderzoek naar de
data zal een beter inzicht geven in het aalbeheer in Nederland.
Openheid over de controles van Boa’s, politie en de NVWA inzake palingstroperij is zeer
belangrijk om deze vorm van illegale palingvisserij in kaart te brengen. We zijn dan ook
benieuwd naar de eerste uitkomsten van het palingstroperij project van Power to the Paling.
We zijn er van overtuigd dat vele sportvissers nog graag op paling vissen. De sportvissers
zien ook dat de palingvangsten goed zijn en de aalbiomassa toeneemt. En wie rookt of bakt
er nou niet graag een eigen gevangen palinkje.
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