Factsheets - Power to the Paling

Naamgeving
Zelfs de naamgeving van de paling is interessant.
De paling heeft in de verschillende fases van zijn leven
een andere biologische naam. Vakmensen spreken
meestal over ‘aal’, in het kader van consumptie
spreken we over ‘paling’.
Zie de tekening voor levensfase:
Larven / Leptocephalus
Glasaal
Juveniel / Pootaal
Rode aal
Schieraal
Paling

De levenscyclus van de paling
De paling is een trekvis die zich voortplant in de Sargassozee, aan de
andere kant van de Atlantische Oceaan, ergens in de Bermuda driehoek.
De palinglarfjes komen met de warme golfstroom terug naar Europa en
Noord-Afrika waar zij als “glasaal” de binnenwateren op trekken om daar
op te groeien. Na 10-20 jaar zijn de vrouwtjes geslachtsrijp en heten ze
“schieraal’. Dan zwemmen ze terug naar de Sargassozee om zich voort te
planten. Daarna sterven ze.
Paling wordt ernstig bedreigd
Door verschillende oorzaken is het palingbestand zowel in Nederland
als in de rest van Europa de afgelopen jaren hard achteruitgegaan. In
Nederland en de rest van Europa zijn de aantallen glasaal (jonge paling)
wat jaarlijks aankomt met meer dan 95% afgenomen (figuur 1). Het gaat
zo slecht dat paling al sinds 2008 op de Rode Lijst van de IUCN de status
ernstig bedreigd heeft. Ter vergelijking, de berggorilla, de tijger en de
panda hebben dezelfde status.
Paling staat als ‘Critically Endangered’ op de Rode Lijst met bedreigde diersoorten van de IUCN. De volgende status is ‘Extinct’. IUCN is ‘s
werelds grootste lijst van statusbeoordelingen met betrekking tot de
instandhouding van planten-, diersoorten en schimmels. De lijst wordt
onderhouden door de IUCN en jaarlijks opnieuw geëvalueerd.
https://www.iucnredlist.org/species/60344/152845178
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Waarom gaat het zo slecht met de paling?
De kritieke situatie waarin de paling zich bevindt, heeft een aantal
oorzaken. De belangrijkste:
1.
De meeste vissoorten bestaan uit meerdere bestanden maar bij de
paling is dat anders. Alle Europese palingen horen bij één bestand.
Dat betekent dat als dit enige bestand bedreigd is, de Europese
aal als soort bedreigd is. Daarom is het nodig dat alle 22 lidstaten
(incl Engeland), waar de Europese paling voorkomt, maatregelen
uitvoeren die afgesproken zijn in de Europese aalverordening. En
dat gaat juist niet goed;
2.
Zowel op hun heenreis ons land in, als op hun terugreis naar de
oceaan worden veel palingen vermalen in waterkrachtcentrales en
gemalen of kunnen ze niet verder zwemmen door dammen en
sluizen. Hun opgroeigebied is hierdoor onbereikbaar geworden;
3.
Rond 1980 is er door import van Aziatische paling een zwemblaas
parasiet in de Europese paling terechtgekomen. Dit heeft waar
schijnlijk ook bijgedragen aan de huidige teruggang van de
palingstand;
4.
Op paling werd en wordt in alle levensfasen, van glasaal tot 		
schieraal, veel gevist;
5.
Paling heeft te lijden gehad onder de ernstige verontreiniging van
veel wateren. Paling is een vette vis en gifstoffen als dioxine en
PCB’s stapelen zich op in vet. Dat tast de conditie van de paling aan
en kan de voortplanting negatief beïnvloeden.

Wat wordt er gedaan voor herstel van het palingbestand?
Sinds 2000 stelt ICES elk jaar opnieuw dat de aalsterfte door menselijke
activiteiten (inclusief visserij) “zo dicht bij nul als mogelijk” moet zijn om
de aal te kunnen redden. Dat betekent dus dat de visserij op paling moet
stoppen en dat de overlevingskans bij migratiebarrières (sluizen, gemalen en waterkrachtcentrales) moet verbeteren. Dit wetenschappelijke
advies wordt echter door de Europese Unie niet opgevolgd. De visserijdruk op paling is weliswaar afgenomen, maar nog niet volledig gestopt.
Visserij is nog steeds een belangrijke veroorzaker van palingsterfte. Ook
op het gebied van migratie barrières oplossen is veel te weinig gebeurd.

In Nederland zijn de volgende maatregelen wel genomen:
•
Er is een gesloten seizoen van drie maanden per jaar waarin er niet
op paling mag worden gevist.
•
Sportvissers moeten gevangen paling altijd terugzetten.
•
Op verschillende manieren wordt gewerkt aan het weer
openstellen van de trekroute van de paling van zee naar
het binnen land en weer terug.
•
Glasaal die in andere landen zoals Frankrijk in het wild is
gevangen, is hier geïmporteerd en wordt in de
polderwateren uitgezet.
•
Schieralen worden gevangen en “over de dijk gezet” zodat
ze vrij naar de Sargassozee kunnen zwemmen.
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ICES - International Council for the Exploration of the Sea
Is de oudste intergouvernementele wetenschappelijke adviesorganisatie
ter wereld met een hoofdkantoor in Denemarken. Volgens ICES is iedere
paling die weggevangen wordt voor consumptie er één te veel. Ook is er
tot nu toe geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de huidige herstelmaatregelingen een netto positief resultaat bieden.
https://www.ices.dk/Pages/default.aspx
Aalbeheerplannen
In 2009 is de aalverordening van kracht gegaan. Middels deze verordening hebben 22 lidstaten aalbeheerplannen ofwel aalherstelplannen
opgesteld. Het streefdoel van het Europese Aalherstelplan is dat 40% van
de oorspronkelijke, natuurlijke, hoeveelheid paling naar zee kan trekken
om zich voort te planten: als ijkpunt is de palingstand in de tijdsperiode
1962-1979 genomen. Op dit moment is de schieraaluittrek in Nederland
13%. Ondanks de genomen maatregelen, halen we ook in Nederland de
doelstelling van 40% uittrek niet.
Uitzetten (restocken) van jonge paling (glasaal) effectief?
Sinds circa 1930 is er op grote schaal glasaal uit de omgeving van de Golf
van Biskaje en Engeland aangekocht en uitgezet in de Nederlandse binnenwateren (figuur 2). Over de effectiviteit van het uitzetten van
glasaal ten behoeve van herstel is discussie. Daarnaast is iets oudere
jonge (pootaal) uitgezet.

Onderzoek naar paling is lastig en resultaten zijn pas na tientallen jaren
te beoordelen vanwege de lange levenscyclus van de vis. Zweeds onderzoek toonde aan dat uitgezette paling in staat is de goede richting, naar
de Sargassozee, op te zwemmen. Of de palingen uiteindelijk daar aankomen en bijdragen aan reproductie is niet aangetoond. De onderzoekers
geven ook aan dat bij de huidige dramatische afname van het aantal
intrekkende palingen, het uitzetten van glas- of pootaal om visserij of andere door mensen veroorzaakte (antropogene) sterfte te compenseren,
nutteloos is. Onderzoek naar de feitelijke opbrengst van uitzetprogramma’s komt ook tot de conclusie dat uitzetten vrijwel niet zal bijdragen tot
herstel: van vangst, transport en uitzetten elders mag geen netto effect
worden verwacht. Er zou eventueel enig resultaat kunnen zijn als de jonge aal in hetzelfde stroomgebied en voorbij een barrière wordt uitgezet.
Westerberg et al (2014) Behaviour of stocked and naturally recruited European eels during migration.
Mar Ecol Prog Ser 496: 145–157

Dekker, W. & Beaulaton, L (2015) Beter dan de natuur zelf. Geschiedenis van de glasaaluitzet in Europa (2).
VISionair nr. 3; 12-16
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Monitoring Intrek Glasaal, waarom belangrijk?
Om te zien hoe de palingpopulatie er voor staat, wordt in Europees verband
gekeken naar de hoeveelheid glasaal die onder de kusten verschijnt. Dat is
namelijk een belangrijke graadmeter van succesvolle voortplanting en geeft
de sterkte aan van een nieuwe generatie. De aantallen glasaal onder onze
kusten (Noordzeeregio) liggen volgens ICES vanaf het jaar 2000 slechts in
de orde van 1,5% ten opzichte van 50 jaar geleden (1960-1979). Ook RAVON
monitort jaarlijks intensief de aantallen van glasaal die onze wateren binnen
willen trekken. Dat gebeurt op bijna 50 locaties langs de Nederlandse kust
met vereende inspanning van ruim 200 vrijwilligers. De gegevens die worden bovengehaald laten zien welke locaties (zoals gemalen en sluizen) een
knelpunt vormen voor het binnentrekken van glasaal, omdat we daar hogere
aantallen (ophoping) zien. Met dat signaal kunnen waterbeheerders gericht
maatregelen treffen. Doordat we tegelijk op heel veel locaties ieder jaar
meten, zien we ook van jaar tot jaar hoe het met de aantallen gesteld is. Zo
kunnen we ook in detail zien of de aantallen in Nederland lokaal, regionaal of
landelijk toenemen, stabiel blijven of afnemen. (ravon.nl/glasaal).
Is het kweken van paling de oplossing?
Palingkweek bestaat eigenlijk niet. Het is wel gelukt om palingen in kwekerijen te laten voortplanten, maar de palinglarfjes overlijden binnen een
maand. Waarschijnlijk omdat de palinglarfjes niet de juiste voeding krijgen.
De kweekcyclus is dus nog niet rond. Overal ter wereld zijn Universiteiten en
labs bezig om het ei van Columbus te vinden: het voer voor een palinglarve.
Glasaal Volendam is een bijvoorbeeld een laboratorium die steeds verder
komt in haar onderzoek. Als er gesproken wordt over gekweekte paling in
de winkel, is het dus eigenlijk in het wild gevangen glasaal die vet is gemest
in een kwekerij. In de natuur duurt het 20 jaar voor een paling vet is, in een
kwekerij gaat dit proces veel sneller. Een deel van de -in het wild- gevangen
glasaal wordt opgekweekt tot pootaal en dan uitgezet, als compensatie voor
de visserij. Dit wordt in vakjargon ook wel ‘restocking’ genoemd.
Kan de palingvisserij het MSC certificaat krijgen?
Nee. Als de palingindustrie ooit het MSC certificaat wil krijgen, dan moet zij
gehoor geven aan het wetenschappelijk advies om per direct alle visserij
te stoppen om zo het bestand een kans te geven op herstel.

Waarom zegt de campagne niets over consumptie of visserij?
We hebben hier bewust voor gekozen. De powerpaling campagne belicht de
problemen waar ook de commerciële visserij tegen aanloopt. Zoals de achtergebleven implementatie van aalbeheerplannen, de illegale
handel, de vele barrières waardoor de aal niet goed kan
migreren. De campagne is zo sympathiek mogelijk ingestoken
zodat er hopelijk zoveel mogelijk steun komt. Maar we
negeren de visserij en een passend consumptieadvies niet.
Mogelijk dat de volgende campagne binnen dit project juist
deze kant belicht.
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Maar kan ik paling nog wel eten?
Good Fish is beheerder en bedenker van de VISwijzer (op goodfish.nl). Het
Wereld Natuur Fonds heeft de database uitgebouwd tot een internationaal
gerespecteerd platform. De VISwijzer wordt uitgegeven in heel Europa.
Jaarlijks beoordeelt een internationaal team van visserij en kweek experts
op basis van wetenschappelijk bewijs of een vis wel of niet een duurzame
consumptiekeus is. Paling staat ROOD op de VISwijzer en krijgt dus het
advies: vermijden. Daar bovenop komt het advies van de IUCN waar de paling
ook op de rode lijst staat met de status ‘critically endangered’. Voor bijna alle
vissoorten kan Good Fish een goed alternatief adviseren, maar dit is bijna
niet mogelijk voor paling omdat het vrij specifiek is qua smaak en structuur.
Daarom verwijst de organisatie naar alternatieven met een goede score op de
VISwijzer zoals de haring, makreel, meerval en forel.

Verdwijnt er een stukje Nederlandse cultuurhistorie als de palingvisserij nu zou stoppen?
Als we nu beginnen met herstelmaatregelen zoals geadviseerd door ICES zien
we mogelijk pas over 40 tot 60 jaar tekenen van herstel. Als we wachten met
herstelmaatregelen, zal de traditie van palingvisserij en paling eten inderdaad verdwijnen, simpelweg omdat er geen paling meer is.
Het belang van aalreservaten
De palingstand kan herstellen als veel palingen succesvol hun levenscyclus
doorlopen en voor nageslacht kunnen zorgen. Omdat paling veel bedreigingen tegenkomt, vinden RAVON en Good Fish het van groot belang dat er ‘Aalreservaten’ worden aangewezen. Zo’n aalreservaat moet aan drie belangrijke
voorwaarden voldoen: de paling moet er veilig in én uit kunnen, het leefgebied moet geschikt en schoon zijn (dus geen zware bodemverontreiniging)
en de paling kan er opgroeien zonder in een net te zwemmen. Op dit moment
zijn er in Nederland vrijwel geen gebieden die aan deze drie voorwaarden
voldoen, we vinden het hoog tijd dat daar verandering in komt.
Toegankelijkheid van het leefgebied
In Europa liggen honderdduizenden knelpunten voor vismigratie. In het
bijzonder Nederland is groot geworden met de aanleg van dammen, sluizen,
stuwen en gemalen. Voor de paling betekent dit een ernstige belemmering
om leefgebied in en uit te kunnen. Vanuit dit project zetten we ons in om tot
verbetering van de bereikbaarheid van leefgebied te komen. De eerste actie
die we uitvoeren is het uitreiken van de Power to the Paling Prijs, hierin
betrekken we alle Waterbeheerders van Nederland en kijken we vanuit
‘palingperspectief’ in welk gebied de paling over het meeste leefgebied kan
beschikken. De waterbeheerder die het meeste leefgebied toegankelijk heeft
gemaakt, wint en stelt daarmee een voorbeeld voor andere beheerders. De
tweede actie die we doen is onderzoek onder de noemer ‘Passagecheck’. Onderzoek van Arcadis wijst uit dat in Nederland circa 2 van de 3 vispassages
helemaal niet werken. Wij zijn er achter gekomen dat de effectiviteit van de
passages die wel werken, soms ook heel beperkt is.
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We hebben verschillende vispassages onderzocht voor glasaal; de effectiviteit
bleef vaak steken op slechts enkele of enkele tientallen procenten passage
van glasaal. Door onderzoek te doen hoe goed een passage werkt en welke
verbeteringen er mogelijk zijn, streven wij in samenwerking met de waterbeheerders naar betere vispassages voor onder andere de paling.
Veiligheid van migratieroutes
Als de paling eenmaal is opgegroeid en terug naar zee wil, dan volgt een
gevaarlijke reis. Veel volgroeide schieralen komen helaas een gemaal, waterkrachtcentrale of de schroef van een schip tegen en gaan dood. Omdat juist
op de grote rivieren veel van deze zogenaamde ‘knakalen’ gezien worden,
is RAVON met Sportvisserij Nederland gestart met de Knakaalmonitoring.
Hierin lopen ruim 50 vrijwilligers stelselmatig langs de rivierenoevers,
bijvoorbeeld de strandjes langs de Waal. We houden bij hoe vaak en hoeveel
gewonde of dode alen aanspoelen en wat de verwondingen zijn. Zo willen we
erachter komen hoe groot het probleem is en wat de belangrijkste oorzaken
zijn, zodat daar wat aan gedaan kan worden (ravon.nl/knakaal).
Stroperij Nederland
Omdat paling een gewilde consumptievis is, wordt er in Nederland door
stropers illegaal op paling gevist. Gelukkig wordt stroperij vaak gemeld
(meldpuntvisstroperij.nl) of opgespoord door o.a. de NVWA. Helaas zien wij
dat er nog steeds veel illegale fuiken staan en de capaciteit voor opsporing
en handhaving niet alle stroperij kan uitbannen. Daarom onderzoeken we in
samenwerking met verschillende organisatie hoe groot de stroperij capaciteit in Nederland is en daarmee hoe groot deze bedreiging is voor overleving
van paling in Nederland. We hopen daarmee extra impuls te geven tot een
sluitende aanpak van stroperij in Nederland.
Illegale handel Internationaal - grootste wildlife crime?
Binnen de EU mag Europese glasaal en paling verhandeld worden, maar alle
export van en import naar de EU van Europese paling is verboden.
Jaarlijks wordt er ongeveer 60t glasaal legaal gevangen voor de Europese
markt, waarvan het meeste in Frankrijk (+/-50 ton). Naar alle waarschijnlijkheid wordt er een deel van deze legale vangst toch naar Azië gesmokkeld,
ongeveer 20t. Daarbovenop komt nog een deel dat illegaal wordt gevangen
en niet wordt geregistreerd.

De smokkel in glasaal is zeer georganiseerd en er gaat veel geld in om. 1 kg
glasaal is al snel 3000 euro waard in Azië en eenmaal vetgemest tot volwassen paling en verhandeld als delicatesse ca 23500 EUR! Alle Europese landen
dragen hun verantwoordelijkheid. Georganiseerde bendes transporteren glasaal van de Atlantische kust naar plekken met zwakke controles waaronder
Bulgarije en Marokko. Vanuit daar wordt glasaal in ruimbagage van gewone
passagiers het vliegtuig in gesmokkeld. Ook wordt glasaal verstopt tussen
andere visproducten die in koelvliegtuigen naar Azië gaan. In Azië >>
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aangekomen, wordt Europese glasaal vermengd met andere glasaal soorten
uit Azië en Amerika die wel legaal te verhandelen zijn. Je kan de soorten niet
met het blote oog onderscheiden, en je weet dus niet of het om legale of illegaal paling gaat. Vervolgens wordt glasaal in grote kwekerijen in voornamelijk China opgekweekt tot volwassen aal en verkocht als Japanse delicatesse.
Omdat het om zulke grote aantallen gaat, wordt er gesproken van grootste
wildlife crime van Europa. De illegale glasaal handel heeft inmiddels de aandacht en hoge prioriteit bij Europol. Verschillende landen werken samen om
dit probleem aan te pakken.

Wat doen Good Fish en Stichting RAVON met de financiering
van de Postcode Loterij?
Good Fish en Stichting RAVON hebben op basis van het plan ‘Red Onze Paling’
in 2019 een mooie donatie van 2 miljoen EURO ontvangen van de Nationale
Postcode Loterij. Het project is opgedeeld in verschillende deelprojecten. Met
als belangrijkste focusgebieden:
1) Beleidsverandering & Consumentenbewustwording
Binnen dit deelproject zijn de organisaties actief in het druk zetten op de
implementatie van Europese afspraken oftewel de beheerplannen van de 22
lidstaten (incl Engeland), waardoor paling constant op het netvlies staat bij
beleidsmakers en belangrijke stakeholders. Ook in de Nederlandse politiek,
Nederland heeft immers ook getekend voor een aalbeheerplan. Verder doen
we binnen dit deelproject onderzoek naar de toekomst van palingconsumptie. Nu adviseren we geen paling te eten.

2) Aanpak illegaliteit
Aanpak Stroperij in NL (zie kopje stroperij in Nederland)
Aanpak Illegale handel Internationaal. Binnen dit deelproject doen we onderzoek naar de illegale handel in glasaal. Er wordt in beeld gebracht hoe de illegale handel georganiseerd is en er wordt campagne gevoerd om de controle
op de illegale handel in glasaal te verbeteren.
3) Leefgebied verbeteren
Binnen dit deelgebied zijn we een groot aantal projecten gestart die de paling
direct helpen. We werken aan het opheffen van migratiebarrieres (zoals
gemalen en sluizen). We onderzoeken en verbeteren vispassages. We doen
onderzoek naar palingsterfte door scheepsschroeven en waterkrachtcentrales. We maken ons sterk voor palingvriendelijke reservaten. We onderzoeken stroperij in Nederland en werken aan een plan om deze gericht aan te
pakken. We onderzoeken de passerbaarheid van de Nederlandse wateren,
brengen daarover advies uit en hebben de Palingprijs in het leven geroepen:
een prijs voor de beste waterbeheerder van Nederland. En samen met honderden vrijwilligers tellen we jaarlijks langs de Nederlandse kust glasaaltjes
om de intrek te meten.
4) Voorlichting, de consument wordt geïnformeerd over de
status van de paling en de verschillende deelprojecten.
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Boven figuur 1, onder figuur 2

Figuur 1: Door verschillende oorzaken is het palingbestand zowel in Nederland als in de rest van Europa de afgelopen jaren hard achteruitgegaan. In
Nederland en de rest van Europa zijn de aantallen glasaal (jonge paling) wat
jaarlijks aankomt met meer dan 95% afgenomen (figuur 1).
Persaanvragen, foto’s voor pers & media aan te vragen bij
Maud Veraar en/of Jeroen van Riet.
maud@goodfish.nl
j.vanriet@ravon.nl

