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Monítoríng van de glasc alrekrutering in België - C. Belpaire (2002)

Samenvatting

Dit rapport geeft een overzicht van rle huidige en historische stand van de glasaalrekrutering
in België. Het kadert in een Lnternationaal, EG gefinancierd project binnen het
Gemeenschappelijk Visserijbeleid drrt een permanent en gecoördineerd netwerk van stations
voor populatiemonitoring voorstelt tr:r ondersteuning van een internationaal herstelplan voor
de paling (het project'Glass eel').
Dit document geeft een stand van z rken omtrent de studies en acties met betrekking tot de
rekrutering van paling in België, en beschrijft de vangstmethodes, het gebruikte gereedschap,
de vangstplaatsen, de resultaten, de c,rnsistentie van de gegevens, en formuleert aanbevelingen
voor toekomstig monitoringwerk.
Het beoogt de Vlaamse beleidsmakers en specifiek de visstand- en natuurbeheerder te
informeren en te sensibiliseren omtrent het internationaal belang van de glasaalmonitoring in
ons Vlaams meetstation te Nieuwporrt. Het beschrijft mogelijkheden en perspectieven voor
het valoriseren van de glasaal op de Schelde. Dit rapport wil bovendien een aanzet geven tot
het uittekenen van een visie, gekop rcld aan een actieplan, teneinde de continuïteit van de
glasaalmonitoring te garanderen en te komen tot een duurzaam glasaalbeheer voor
Vlaanderen.
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Woord vooraf

De Europese paling, Anguilla anguilla L., is een katadrome trekvis, d.w.z. dat hij doorgaans
het grootste deel van zijn leven in zoet water doormaakt en voor zijn voortplanting naar zee

trekt. De voortplantingsplaats situeert zich in de Sargasso 7,ee. De paling vormt dus één

panmictische populatie : individuen over gans het verspreidingsgebied gaan zich op dezelfde
plaats voortplanten en behoren tot eenzelfde populatie. Palingeieren ontwikkelen in de

Sargasso Zne en de larven (leptocephali genaamd) migreren tot voor de Europese kusten waar
ze metamorfoseren in glasaal. Deze glasaal trekt in het voorjaar onze rivieren op. Eenmaal in
zoet water pigmenteren deze aaltjes en beginnen een periode van groei van verschillende jaren
(continentale fase). Na deze tijd worden ze stilaan geslachtsnjp en ondergaan nogmaals een

gedaanteverandering naar zilverpaling. Deze palingen trekken weg (stroomafwaartse
migratie), richting paaiplaats.

W
_.,---_L-'*-)

Lepïocepholus

Eieren Oceonische Continentole

Glosqol

\fose Íose
Gele poling

Zilverpoling

Figuur I : Schematische voorstelling van de levenscyclus van de Europese paling
Anguilla anguilla L. (gewijzigd naar Dekker, 2000)

Sedert enkele jaren bestaat er een dringende vraag naar advies omtrent internationaal beheer
van de palingstocks. In deze context werd op initiatief van een aantal palingonderzoekers een

studie voorgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de Europese
Commissie, om een permanent en gecoördineerd netwerk van meetstations voor
glasaalrekrutering voor te stellen teneinde hiermee ondersteuning te bieden aan een
(toekomstig) internationaal herstelplan voor de paling. Het project kreeg het acroniem
'GLASS EEL'.

Waarom een monitoring van de glasaalrekrutering?

De rekrutering van de Europese paling is tijdens de laatste decades gekarakteriseerd door een

opmerkelijke achteruitgang, de ontwikkeling van een plan voor stockherstel is daarom
dringend aanbevolen.
De paling wordt gevonden en geëxploiteerd in zoet, brakwater en in kustwaters in een groot
deel van Europa en in Noord-Afrika. De meeste palingvisserijen zljn kleinschalig en
gesitueerd in rurale en kustgebieden over Europa. De visserij axeerÍ zich voornamehjk op de

opgroeiende stadia (rode aal) en op de bijna geslachtsrijpe zilverpaling. Ook worden
J
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migrerende glasaaldes bevist, vooral aan de zuidwestelijke Europese kusten . Deze worden
verhandeld hetzlj voor directe (:onsumptie, hetzij voor opgroei onder aquacultuur
omstandigheden, heÍz1j voor bepotinl; in binnenwaters (vooral in noordelijke landen).
Sinds ca 1980 werd over bijna he, ganse continent een steile daling van de rekrutering
\ryaargenomen, tot ongeveer l07o van het oorspronkelijk niveau, met in zml de laagste
waargenomen waarden. In de meer;te palingvisserijen is ook de oogst afgenomen en de
palingstock wordt momenteel off icieel beschouwd als zijnde buiten de biologische
veiligheidsgrenzen. Verschillende h'potheses omtrent de oorzaken van deze achteruitgang
werden genoemd, maar geen eendu dige oorzaak werd aangetoond. Dit heeft geleid tot de

vrees dat het actueel beheer geen durrrzame exploitatie van de palingstock kan verzekeren en

toont aan dat internationaal gecoördjneerde acties een voorwaarde zijn om te komen tot een

duurzaam beheer.
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Figuur 2 : Overzicht van d: rekruteringsgegevens van glasaal op een aantal
Europese rivieren tussen 1)50 en 2001 (naar Dekker, 20OZ).

Impacten van antropogene oorspr ong (explotatie, habitatverlies, verontreiniging, . . .)
overschrijden de redelijkheidsnormen op vele plaatsen en het voorzichtigheidsprincipe gebiedt
de noodzaak van een beheersplan teneinde deze impacten te reduceren. Een beheersplan voor
de volledige levenscyclus dient zowel maatregelen voor te stellen op lokale schaal alsook op
internationale schaal ter bescherming van de voortplantingsstock.
De maatregelen opgenomen in dergel Ljk soortherstelplan en de evaluatie van deze maatregelen
zullen informatie vereisen omtrerLt rekrutering via een internationaal gecoördineerd
monitoring netwerk. Essentieel is hierbij het feit dat de paling een zeeÍ complexe levenscyclus
doormaakt en over gans zijn versJ reidingsgebied één populatie vormt, die zich op een

welbepaalde plaats gaat voortplanten (Sargasso Zne). Het opvolgen van de hoeveelheden
palinglarven (glasaal) die jaarlijks onze rivieren optrekt is de meest praktische en

waarschijnlijk ook de meest doelmati 3e graadmeter voor de toestand van de volledige stock.

Het project'Glass eel'

Aan het 'Glass eel' project ("Beheer van de Europese paling: ontwikkeling van een meetnet
voor monitoring van de rekrutering") werkten 15 landen mee (België, Denemarken, Duitsland,
Engeland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Litouwen, Nederland, Noord-Ierland,
Noorwegen, Portugal, Turkije en Zweden). In de eerste fase van het project werden de
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lopende nationale monitoringsacties met betrekking tot de rekrutering van glasaal
geïnventariseerd en kritisch geanalyseerd. In een tweede fase werden landen zonder
monitoring bezocht en mogelijkheden voor toekomstige monitoring werden onderzocht.
Tenslotte werd het rapport opgesteld, met inbegrip van supra-nationale overzichten en een
gedetailleerd actieplan voor de toekomstige monitoring van de rekrutering van glasaal.
Het rapport (Monitoring of glass eel recruitment, Dekker W. (Ed) , 2002, Netherlands Institute
of Fisheries research, report COO7|0}-WD, 2 Volumes) biedt een overzicht van de

problematiek van de migratie van glasaal van de Europese palin g Anguilla anguilla over zljn
verspreidingsgebied. Het omvat twee delen (1) een thematisch overzicht en (2) een overzicht
van de glasaalproblematiek in elk der deelnemende landen.

België

Het voorliggend document is een uittreksel en geannoteerde vertaling van het hoofdstuk dat
betrekking heeft op de problematiek van glasaal in België (Belpaire, C., 2002, Monitoring of
glass eel recruitment in Belgium. In: Dekker W. (Ed) Monitoring of glass eel recruitment.
Netherlands Institute of Fisheries research, report COO7l02-'WD, Volume 2B,pp.169-180).
Het behandelt de monitoring van de glasaalrekrutering in België, beschrijft de (potentiële)
meetplaatsen en gebruikte vangsttechnieken en -methodes en bespreekt de evolutie van de
vangsten. Ook worden aanbevelingen gegeven voor toekomstige monitoring.

Dit rapport beoogt de Vlaamse beleidsmakers en specifiek de visstand- en natuurbeheerder te
informeren en te sensibiliseren omtrent het internationaal belang van de glasaalmonitoring in
ons Vlaams meetstation te Nieuwpoort. Het beschrijft mogelijkheden en perspectieven voor
het valoriseren van de glasaal op de Schelde. Het wil een aanzet geven tot het uittekenen van
een visie, gekoppeld aan een actieplan, teneinde de continuïteit van de glasaalmonitoring te
garanderen en te komen tot een duurzaam glasaalbeheer voor Vlaanderen.
Het rapport vormt zonder meer een basis voor elke hengelrecreant enlof natuurlieftrebber die
iets wil weten omtrent de problematiek van glasaal in Vlaanderen.

1. Inleiding en opzet

Dit rapport werd opgemaakt in het kader van het prografllma "Beheer van de Europese paling:
ontwikkeling van een meetnet voor monitoring van de rekrutering (GLASS
EEl)"(Studiecontract nr 981076). Het doel van dit door de EC opgezette actieprogramma is
een perÍnanent netwerk voor te bereiden van stations voor de monitoring van de populatie van
glasaal en elver (kleine, jonge, gepigmenteerde paling), en zodoende voldoende
wetenschappelijk materiaal te verzamelen voor de uitwerking van een internationaal
beheersplan.
In verschillende rapporten uit het begin van de vorige eeuw is het belang van de
glasaalrekrutering in Belgische rivieren vermeld. In 1964 begonnen visbestandbeheerders in
België het potentieel vandeze rekrutering voor de plaatselijke palingwaters in Íe zien. Het was
toen al duidelijk dat veel habitats en trekroutes van de paling in België door de aanleg van
dammen, waterkeringen en andere migratiebarrières, etr ook door de verslechterende
waterkwaliteit te wijten aan verontreiniging door industrie en landbouw, volledig vernield
waren (in het bijzonder in Vlaanderen, Denayer en Belpaire (1996)).
Glasaal vangen, vervoeren en uitzetten in de resterende geschikte leefgebieden leek de beste

oplossin g te zijn voor het op punt houden van het Belgische palingbestand. Znlfs onlangs nog
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werd geadviseerd om in Vlaanderen dezelfde beheerskeuzes te gebruiken voor de hoger
gelegen en nog onbereikbare zones (llelpaire en Coussement, 2001).
Toen men vanaf l964jaarlijks glasa,il begon te vangen in de lJzermonding, is men onbewust
gestart met een monitoringsysteenr van de rekrutering van de Europese paling. Deze
glasaalvisserij werd tot vandaag de d,rg volgehouden.
Door de internationale bezorgdheid over de sterk afnemende Europese palingbestanden, en
door de sterke vraag naar wetenschappelijk gefundeerde gegevens voor het opvolgen van de
evolutie in die bestanden, kwam de waarde van de glasaalmonitoringreeks aan de Uzer voor
de hand te liggen. Vergeleken met mdere monitoringstations van de glasaalpopulatie is de
glasaalreeks van de lJzer van bijzorul"er belang, omdat ze teruggaat tot een zeer vroeg stadium
(1964\, omdat de vistechnieken en hr:t visgereedschap over heel die periode hetzelfde bleven
en omdat de verkregen visserijgeiJevens niet door andere visserijactiviteiten beïnvloed
werden, doordat er geen coflrmerciëk, glasaalvisserij of glasaalstroperij bestond.

2. Paling in België

De belangstelling voor paling is irr België erg verschillend voor het noordelijke en het
zuidelijke deel van het land. ln Vliranderen, het lager gelegen deel, kwam paling vroeger
overvloedig voor, en was hij van bij zonder belang, omdat hij erg populair was bij vissers en

ook graag gegeten werd. In Wallonië zijn de bestanden over het algemeen minder dens, en is
de belangstelling voor deze vissoort t,eperkt.

Het belang van paling voor de hengt:lsport in de llze'r en in heel Vlaanderen is geïllustreerd
door respectievelijk Timmermans (1976) en Gerard en Timmermans (1987). Het Uzerbekken
was heel bekend voor het palingvissen, en trok zelfs Franse en Engelse hengelaars aan. De
professionele palingvisserij in het hele Scheldebekken was aanzienlijk, maar begon rond 1905

af te nemen als gevolg van de verrntreiniging. Tot ongeveer 1930 bleef de palingvisserij
winstgevend (Van Damme en De Pauw, 1996). Tegenwoordig blijft de professionele
palingvisserij beperkt tot de Z,eeschr:lde stroomafwaarts van Antwerpen. Vergeleken bij het
belang dat de palingvisserij in de meeste delen van de Schelde en in de belangrijkste
zijrivieren een eeuw geleden had, zirn de huidige opbrengsten zeer laag. Nochtans neemt de
visserij sinds kort weer toe, omdat dr: waterkwaliteit van de Schelde sterk aan het verbeteren
is.

Omdat de vangst in verhouding tot de vraag klein blijft, wordt de levende paling voor de
Belgische (voornamelijk Vlaamse) ;onsumptiemarkt geïmporteerd vanuit Europa, Noord-
Amerika en Nieuw-Zeeland. Die inLport bedraagt ongeveer 1000 ton per jaar. Een kleine
hoeveelheid (ongeveer 100 ton) paling wordt geproduceerd in overdekte
aquacultuurinstallaties (Belpaire et al, 2000b).

Onlangs werd in paling uit diverse Vlaamse binnenwaters zware verontreiniging aangetroffen
met zware metalen en organische chl rorverbindingen zoals pesticiden en polychloorbifenylen
(PCB's) (Belpaire et al., 1999). Als gevolg daarvan adviseerde de overheid geen paling meer
te consumeren afkomstig uit een aantal oppervlaktewateren. Er werd een netwerk opgezet om
paling als biomonitor te gebruiken v )or de meting van deze toxische stoffen in onze waters
(Belpaire et al., 2000a). Na het verkr rjg*n van additionele gegevens en als gevolg van het in
voege treden van een PCB norm werd er twee jaa, later (maart 2OO2) door de bevoegde
Minister van Leefmilieu een teruggo liplicht ingesteld voor alle gevangen paling in Vlaamse
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openbare oppervlaktewateren (zie ook webstek www.ibw.vlaanderen.be).

Zowel Vlaanderen als Wallonië leveren tegenwoordig zwme inspanningen om de

leefgebieden en in het bijzonder de migratieroutes van trekkende vissoorten te herstellen, ter
uitvoering van de Benelux-beschikking inzake de vrije migratie van vissoorten (Benelux-
beschikking M96 (5) van 26 april 1996)(zie ook webstek http://vismigratie.instnat.be). Samen
met de verbeterende waterkwaliteit ten gevolge van de waterzuiveringsprogramma's (De Pauw
et al., 1999) zal dit zeker resulteren in meer geschikte leefgebieden voor de paling in
Vlaanderen. Nochtans zal anderzijds de geplande aanleg van een groot aantal kleine
waterkrachtcentrales voor de productie van 'groene' energie in Vlaanderen in de nabije
toekomst waarschijnlijk een nieuwe bedreiging vormen voor onze paling.

3. Locaties voor glasaalmigratie

De belangstelling voor de glasaalmigratie is beperkt gebleven tot het Vlaamse deel van
België. Er bestaan geen studies over de glasaalrekrutering in het hoger gelegen deel van
België (V/allonië), omdat deze regio redelijk ver van de kust ligt.

De lJzer

In Vlaanderen gebeurt de monitoring van de glasaalpopulatie traditioneel niet ver van de
monding (Nieuwpoort) van de llzer aan de Belgische kust. De lJzer is een relatief kleine
laaglandrivier (lengte 76 km) die ontspringt in het noorden van Frankrrjk en door het Vlaamse
poldergebied stroomt. Het hele bekken is 1.400 km2 groot, en staat bekend voor zljn
palingbestand dat tal van hengelaars aantrekt.
De rivier heeft een gemiddeld jaarlijks debiet van 5 tot 6 m3/s, dat geregeld wordt door de
zeesluizen in Nieuwpoort. Het water van de IJzer stroomt in het zogeheten 'Ganzepoot'-
bekken, dat water van verscheidene rivieren en kanalen verzamelt en via een kanaal naar de
Noordzee afvoert. Het monitoringstation (51"08'N - 2"45'O) bevindt zich 3,8 km van de zee,
en situeertzich zowel in de sluis van de lJzermonding (Iepersluis) (schepnetvissenj) als in het
Ganzenpootbekken (bootvisserij ).
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Figuur 5: Zicht van het monitoringstation voor de glasaalmigratie (sluis op de

IJzermonding in Nieuwpoort).

Langs de kust

Ook op andere plaatsen langs de Belgische kust werden nu en dan glasaalbevissingen
uitgevoerd. Op verschillende plaatsen langs de Noordzeekustlijn kon glasaalintrek worden
aangetoond, meer in het bijzonder in Oostende (Sas Slijkens, 5 1" 19' N - 2o56' O),
Blankenberge (haven,51"18'N - 3oO7'O) en Tnebrugge (oude zeesluizen,5l"l9'N - 3o11'

OXBelpaire et al., l99I).

De Schelde

Op de Schelde, die naar men aanneemt een belangrijke maar onbekende trekroute is, is er door
de overheid interesse betoond om te streven naar een adequate glasaalmonitoring en de
ontwikkeling van een glasaalvisserij. Experimentele bemonsteringen vooraf toonden aan dat
er op verschillende plaatsen mogelijkheden bestonden. Toch is men door een tekort aan
technische en financiële middelen nog niet gestart met langetermijnmonitoring. Uit oude
rapporten (Gens, 1885) blijkt nochtans duidelijk dat glasaal in de omgeving van de
Benedenschelde overvloedig voorkwam ("A certain jours de printemps (avril-mai) on peut
avec une simple épuisette ramasser des millions de jeunes anguilles dans les écluses et les

fosses aboutissant au bas Escaut.").
Het Scheldebekken is het grootste bekken van Vlaanderen. De stroom is 355 km lang, en

loopt door drie landen (Frankrijk, België en Nederland). Het Scheldebekken bestrijkt een

oppervlakte van 20.331 km2. Stroomafwaarts van Antwerpen is de riviermond heel breed (4-8
km). Antwerpen ligt over de Schelde 72 km van de zee. Het Scheldedebiet in Antwerpen is
aftrankelijk van de getijdenstromen (5,2 m), maar het zoetwaterdebiet bedraagt over het jaar
genomen 107 m3/s. De getijden laten zich voelen tot in Gent (over de Schelde 160 km van de
zee). Deze hydrografische en -morfologische karakteristieken laten vermoeden dat op de

Schelde een belangrijke migratie plaatsvindt. 
g
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Op de Schelde is op diverse plaatsen glasaal waargenomen. Op verschillende plaatsen vóór
grote sluizen bleken schep- of kruisnetten efficiënt te zijn als potentiële monitoringtechnieken
(bv.Zandvliet/Berendrechtsluis 5l'20'N - 4"17'E, Royer/Kattendijksluis 51"14'N - 4"24'8,
Kallosluis 51'15 N - 4"16'O) (Belp,rire et al., l99l).Brj experimenten op de afwatering van
het Galgenweel-meer (5 1"20' N - 4" L7' O) werd glasaal aangetroffen die het meer
binnenzwom. Deze plaats zou in imnmerking kunnen komen voor de plaatsing van een
glasaalval. Ook werd glasaal aang,etroffen in de filters van de koelwaterinlaat van de
stroomcentrale in Doel (51" 19' I\l - 4" 15' O). In de benedenloop van de Schelde,
stroomafwaarts van Antwerpen, heb ren beroepsvissers glasaal aangetroffen tussen de vangst
in hun netten. Dit jaar (2002) hegft de Provinciale Visserijcommissie Oost-Vlaanderen
onderzoek opgestart naar de migl atie van glasaal op de Schelde in de kreken nabrj
Prosperpolder.

Andere plaatsen in het binnenland

Meer kwalitatieve informatie ov( r glasaal kan ingewonnen worden bU plaatselijke
visstandsbeheerders. Onlangs werd een onderzoek gehouden om informatie in te winnen over
nieuwe plaatsen waar migratie van jonge paling is waargenomen. Er zijn gegevens over
gepigmenteerde jonge paling beschikbaar voor enkele polderkanalen in het kustgebied en in
het hoger gelegen deel van de Zeeschelde (tussen Gent en Antwerpen).

4. Overzicht van de gebruikte techrrieken bij de vangst van glasaal in België

In het meetstation Nieuwpoort begin r de glasaalvangst op het einde van februari, en zij duurt
tot begin mei. Er wordt niet all: dagen gevist, de bevissing is aftrankelijk van de
weersomstandigheden en de getijden. Doorgaans wordt er 20 tot 30 nachten per seizoen
gevist. Het vissen begint ongeveer 2-\ uur vóór het hoogtij, en duurt tot het hoogtij bereikt is.
De tijdreeks (zie onder 7.) werd g,:maakt door te vissen in het sas van de Iepersluis in
Nieuwpoort. Twee of drie uur vóór tLoogtij worden de buitenste sluisdeuren (aan de kant van
de zee) opengezet, zodat de glasaal r:r kan intrekken. Een fijnmazig schepnet (Figuur 7) met
een steel van 5 m wordt vanop de kaai van het sas verticaal houden, en juist onder het
wateroppervlak voortbewogen over «le lengte van het sas (Figuur 6). Het schepnet is 80 cm
breed en 60 cm hoog. Dat gebeurt zo aI sinds 1964.

l0



Monitoring van de glasaalrekrutering in België - C. Belpaire (2002)

sluisrivier lizer H

gesloten sluispoort

#

Ganzepoot

open sluispoort

zee

Figuur 6 : Beeld van de schepnettechniek bij het glasaalvissen in de sluis van Nieuwpoort.

Figuur 7: Het schepnet, gebruikt voor de glasaalvisserij aan de IJzermonding.
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Om de glasaaloogst te vergroten wc rdt sinds 1999 een tweede vistechniek gebruikt, waarbij
met een boot gevist wordt vóór de s uis in het Ganzenpootbekken. De boot is 6 m lang en er
zijn aan beide zijden grote netten ol) gemonteerd (1,40 m breed en 0,7 m hoog). Het vissen
gebeurt door in rondjes te varen te1;en een snelheid van 3 km/h (Figuur 8). Deze techniek
blijkt efficiënter te zijn dan de traditionele vistechniek in het sas van de sluis, doordat de boot
per nacht langer kan vissen, en doord at met de grotere netten meer water kan worden gefilterd.

ItE

t
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ffin I

Figuur 8: Bootv sserij op de Ganzenpoot in Nieuwpoort.

In het sas van de Iepersluis werd ook het Portugese Hamennet ('tela') brj verscheidene
gelegenheden experimenteel gebruikt. Dit vrij groot net (Figuur 9) dient vóór hoog tij met een

boot geplaatst en in de opkomende gr:tijstroming verankerd te worden. De glasaal accumuleert
in de kuil van het net en dient regelnLatig geschept te worden. Maar deze techniek wordt voor
de monitoring te arbeidsintensief bev rnden.

Figuur 9 : Zicht op het Hamenrret, hier in gebruik tijdens een glasaalbevissing nabij
de Schelde (Foto IBV/).
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Op de kaai voor het sas werd een glasaalpassage (Figuur 10) met een opzwemgoot (voorzien

van doorgroeimatten) geplaatst, een lokstroom wordt bewerkstelligd via opgepompt
IJzerwater. Aangetrokken door het zoet water, kruipt de glasaal de goot op en komt zo in een

opvangbak terecht waar hij dagelijks kan gecollecteerd worden.

Figuur l0 : Beeld van de glasaalpassage te Nieuwpoort.

Op verscheidene andere plaatsen dichtbij de kustlijn (Oostende, Blankenberge, Zeebrugge)
werd glasaal aangetroffen in veranderlijke hoeveelheden. Hij werd gevangen met een handnet,
voortbewogen vanop de rivieroever.
Op de Schelde zijn er mogelijkheden voor glasaalmonitoring door ofwel het aantal glasalen te
schatten dat gevangen wordt in de filters van de kerncentrale van Doel (bij Antwerpen), ofwel
door op verschillende plaatsen (grote sluizen of dokken) nabrj Antwerpen schep- of
kruisnetten te gebruiken vanaf kaaimuren, ofwel door een vaste glasaalval te zetten, ofwel
door met de boot op de hoofdstroom met aangepaste netten op glasaal te vissen.

5. Biologische kenmerken

Het glasaalseizoen in België valt vooral in de maanden maart en april.
Op dit tijdstip verkeren de palinglarven gevangen te Nieuwpoort in het ongepigmenteerd
glasaalstadium. De gemiddelde lengte en het gemiddelde gewicht nemen af naarmate het
seizoen vordert. Bij het begin van het seizoen bedraagt de gemiddelde lengte 6,7 tot 6,9 cm en
het gemiddelde gewicht 260 tot 310 mg. Op het einde van de maand april bedraagt de

gemiddelde lengte 6,6 cm en het gemiddelde gewicht 210 mg (Belpaire et al., 1991). De
lengteverdeling van de glasalen die in het meetstation Nieuwpoort aankwamen op 23 maart
1992 wordt voorgesteld in Figuur 1 1.
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Figuur I I : Lengteverdeling van glisaal gevangen in het station van Nieuwpoort (sluizen) op 23

maart 1992 (uit Denayer en Belpaire, 1992).

In Nieuwpoort leken de glasalen aangetrokken te worden door het zoete water dat door de

oude sluisdeuren sijpelde. Ze troepten voor de deuren samen, en probeerden erdoor te komen.
Aan de hand van merk-terugvanp stexperimenten met Bismarck-gekleurde glasaal werd
geschat dat tot 1999, toen de deuren werden gerepareerd en het lekken kennelijk stopte,
ongeveer een derde van de glasalen in de sluis erin slaagde door de spleten in de deuren te

zwemmen. Er bestaan ook gegevens over de getijaftrankelijke schommelingen in de dichtheid
van glasaal in de bovenste waterlagen van de sluis (Denayer en Belpaire, 1992).

Er zijn geen gegevens beschikbaar c ver de sterfte. Slechts een klein deel van de glasalen die
het kanaal binnenkomen wordt gevangen, maar wellicht zijn er veel die er niet in slagen het
zoete water te bereiken.

6. Beschikbare gegeyens, tijd- en nrimteconsistentie van de glasaalmonitoring

B e he e r s s t ruc t uur, v e rantw o o rde lij kh e den en j urid i s c h kade r

In Vlaanderen is de commerciële 'risserij op glasaal brj wet verboden. De glasaal wordt
uitsluitend op last van de Vlaamse regering gevangen. De glasaal wordt exclusief gebruikt
voor het bepoten van binnenwaters. De eerste 100 kg glasaal wordt uitgezet in de openbare
waters van de provincie West-Vlaarderen, extra vangsten worden verspreid over de andere
Vlaamse provincies.
De Vlaamse Milieuadministratie (AI\{INAL), afdeling Bos en Groen, is verantwoordelijk voor
de glasaalvangsten. Een deel van ret arbeidsloon wordt bekostigd met het Visserijfonds
(visvergunningen) dat beheerd wo:dt door de Provinciale Visserijcommissie van V/est-
Vlaanderen.
Momenteel bestaat er geen verpliclrting of verbintenis om aan gelijk welke internationale
visserij-instantie te rapporteren. Wr;l wordt er op regelmatige basis via wetenschappelijke
rapportages door het Instituut vocr Bosbouw en Wildbeheer gerapporteerd aan EIFAC
(European Inland Fisheries Advisory Commission) en ICES (International Council for the
Exploration of the Sea).
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Gegevens

De glasaalmonitoring in het station in Nieuwpoort werd tot 2001 uitgevoerd door twee
groenarbeiders onder leiding van een technicus van de Vlaamse Milieuadministratie
(AMINAL), afdeling Bos en Groen. De vangsten worden genoteerd in een logboek. De
beschikbare gegevens zijn de dagelijkse glasaalvangsten (kg), de datums en begin- en

eindtijden van de visbemonsteringen, het aantal uitgevoerde slepen en getijdengegevens. De
vangsten worden voorgesteld in jaartotalen of als grootste of gemiddelde dagvangst. De
wetenschappelijke opvolging gebeurt door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer welke
een databank bijhoudt van de vangsten.
In tegenstelling tot de situatie in verschillende andere landen waar een commerciële
glasaalbevissing bestaat wordt in Vlaanderen de glasaalvisserij uitsluitend bedreven door de
Vlaamse overheid. Er bestaat geen commerciële glasaalvisserij, en er zijn geen aanwijzingen
voor stroperij in de lJzer of de Schelde. Over het algemeen worden de tijdreeksgegevens dan
ook als volledig betrouwbaar beschouwd. Dit in tegenstelling tot een aantal landen waar de
statistieken op commerciële vangstcijfers gebaseerd zljn.
Bijkomende wetenschappelijke gegevens werden verzameld door onderzoeksinstituten of
universiteiten, en verschenen in nationale rapporten. Deze occasionele studies leverden
bijkomende gegevens over de glasaalpopulatie zoals o.a. omtrent de morfometrische
karakteristieken (lengte/gewicht) van de glasaal, de dichtheid in aantallen per m3, merk-
terugvangstexperimenten, aanwezigheid in andere stations, vermogen om voorbij de

sasdeuren te geraken, invloed van de getijden, enz. ...)(Belpaire et al., 1991, Denayer en
Belpaire , 1992).

Tijd en ruimteconsistentie van de glasaalmonitoring

Voor Vlaanderen zijn er alleen langetermrjn tijdreeksen voor glasaal beschikbaar voor het
meetstation Nieuwpoort aan de monding van de Ilzer. Andere plaatsen werden slechts
occasioneel onderzocht. Hoewel het Scheldebekken het belangrijkste bekken is in Vlaanderen
en ondanks het feit dat in tal van oude rapporten gewag wordt gemaakt van hoge
glasaalpopulaties in het verleden, zljn er geen kwantitatieve reeksen voor de intrek van glasaal
in dit estuarium beschikbaar.

De tijdreeksen voor de glasaalpopulatie in Nieuwpoort zijn heel consistent, omdat sinds het
begin van de monitoring steeds dezelfde techniek en hetzelfde gereedschap zijn gebruikt.
Nochtans kunnen er afwijkingen optreden die toe te schrijven zijn aan veranderingen die aan

de site werden aangebracht, bv. verandering van de intensiteit en de duur van de verlichting
van de sluizen (1996).
Waterbeheerders zouden in de toekomst misschien hun sluizenbeheer kunnen wijzigen, en een
bepaalde hoeveelheid zeewater via de sluizen landinwaarts kunnen laten stromen om migratie
van vis mogelijk te maken. Dit zou de glasaalmigratie erg ten goede komen, maar zou ook een
invloed hebben op de consistentie van de tijdreeks.
De dagelijkse uitvoering van de bevissingen is steeds afhankelijk geweest van de goodwill en

motivering van I persoon die tot het technisch personeel behoorde van AMINAL, en die de

vangsten bijna twintig jaar lang volhield. Deze man heeft, na het seizoen 2000, zijn opdracht
echter beeindigd. Momenteel kan de verantwoordelijke afdeling van de administratie het werk
niet voortzetten door een gebrek aan personeel, voornamelijk omdat glasaalvangsten niet
beschouwd worden als één van de hoofdopdrachten van de afdeling en omdat de afdeling
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andere prioriteiten heeft.
In 2001 werden de glasaalvangsten rtaarom georganiseerd en uitgevoerd door een plaatselijke
entiteit voor visserijmedebeheer van de Provinciale Visserijcommissie. De vangsten worden
nu uitsluitend door vrijwilligers gedtran. Op middellange termijn is het niet duidelijk wie voor
de monitoring zal blijven instaan ; nromenteel wordt de organisatie van de glasaalbevissingen
gecoördineerd door de Provinciale 'y'isserijcommissie van West-Vlaanderen, de bevissingen
zelf worden overgelaten aan vrijwilligers. Dit kan een aanzienlijke impact hebben op de
tijdconsistentie van de reeks.

K o s t en/w in s tlrentab ilit e it s d remp e I

De werkingskosten voor de glasaalvangsten in Nieuwpoort bedragen ongeveer 10.000 euro
per jaar, inclusief de kosten voor de boot, de werklonen, de kosten van de technicus en voor
de rapportering. Daarvan wordt ongoveer 4.500 euro betaald door het Visserijfonds. Gepaard
gaande met de dalende recrutering ztjn de marktprijzen voor glasaal de laatste 10 tot 20 jaar
sterk toegenomen en fluctueren tussen 200 en 400 euro per kg. Omwille van deze hoge
marktprijs werden nieuwe inspanningen geleverd om 'Vlaamse' glasaal aan te voeren, wat
leidde tot een nieuwe vistechniek (bcotvisserij).
Voor bepotingen is er een bijkomenle vraag naar ongeveer 150 kg glasaal, die doorgaans in
het buitenland wordt aangekocht. Deze vraag rechtvaardigt een grotere inspanning voor
glasaalvangsten, die door een gebrek aan middelen echter niet geleverd kon worden.

De glasaalval en -goot werd getinancierd (12.500 euro) door het Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer ( 1996), hoewel er geen trudget voorzien is voor de exploitatie en de optimalisatie
ervan.

7. Evolutie in de glasaalmigratie 19'64-2001

Tijdreeksen voor de lJzer werden in het verleden geleverd door Belpaire en Ollevier (1987),
Belpaire (1987), Belpaire et al. (199,1), Denayer en Belpaire (1992). Een bijgewerkte versie
voor de periode 1964-2001 staat in FLguur 12.

7,e geeft de schommelingen weer n de totale jaarlijkse schepnetvangsten in de sluis in
Nieuwpoort en de maximale dagvar gst per seizoen. De globale tendens die in de figuur te
zien is, bevestigt de algemene tenderLsen die over de afnemende intrek in de meeste Europese
rivieren werden gesignaleerd (Moriarty, 2000; Moriarty en Dekker, 1997), waarbij een

beduidende afname plaatshad van de migratie in het begin van de jaren tachtig, en

aanhoudend kleine vangsten de daarcpvolgende jaren.
De vangsten van de jaren 1964 en 1965 zijn klein vergeleken met latere jaren, maar moeten
worden beschouwd als fragmentarische resultaten van preliminaire visserijexperimenten.
Daarom mogen ze niet bij de statir;tische analyse van de gegevens over het hele bestand
gevoegd worden.
In de periode 1966-1979 zijn de vang;sten groot, en bedraagt de gemiddelde vangst 51 1 kg per
jaar, (252-946 kg). Vermoedelijk en op grond van mondelinge referenties zljn de
vangstgegevens voor deze periode een onderschatting van de populatie, omdat de vistijd werd
ingekort als de plaatselijke opslagcapaciteit voor glasaal bereikt was. Hoe lang en hoe vaak er
gevist werd, was in die tijd aftrankelirk van de vraag naar glasaal in heel België, en van hoe en

hoe vaak de vangsten werden opgehaald voor transport over heel België.
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Zoals de afbeelding toont, waren 1980- 1982 overgangsjaren met afnemende en lage
populaties, en bedroeg de gemiddelde vangst over deze drie jaren 157 kg per jaar (90-252k9).
De daaropvolgende jaren (periode 1983-2000) waren de vangsten zeer klein, de gemiddelde
jaarlijkse vangst bedroeg 28 kg per jaar (I-218 kg). Alleen 1990 met een vangst van 218 kg
lijkt uit deze reeks te springen. Deze plotse piekwaarde werd niet gemeld op andere plaatsen
in Europa. Er kon hiervoor geen verklaring worden gevonden, hoewel de hevige
westenwinden in januari 1990 sterke stromingen kunnen hebben veroorzaakt in het Kanaal, en
meer glasaal naar de Belgische kustlijn kunnen hebben gedreven.
In de reeks ontbreken de gegevens voor 1999,, omdat de houten sluisdeuren tijdens het
visseizoen in herstelling waren (geen sluisdata voor vis). Uit de bootvangsten blijkt dat de
intrek van glasaal in 1999 lichdes beter was dan in 2000 (bootvangsten: 76 kg in 1999 en 48
kg in 2000).

De vangstgegevens voor 2001 zijn uiterst laag (ongeveer 1 kg), en de laagste van de hele
tijdreeks. Het valt te betwijfelen of deze vangsten representatief zijn voor de glasaalpopulatie
in de Hzer in 2001, want ze moesten worden georganiseerd door een plaatselijke entiteit voor
visserijmedebeheer (Provinciale Visserijcommissie), en uitgevoerd door vrijwilligers. Zeer
waarschijnlijk zljn er minder inspanningen gedaan volgens de gestandaardiseerde
bevissingstechniek. Daarom mogen de gegevens van 2001 niet meegerekend worden in de
(internationale) statistische gegevensanalyses. Er werd in 2001 ook met de boot gevist.

Over het algemeen bevestigen de tendensen in de maximale dagvangst de evolutie van de
totale vangsten. In de periode 1966-1980 kon elk jaar tijdens bepaalde nachten in een paar uur
tijd 50 kg glasaal gevangen worden met een schepnet (bv 88 kg op 17 april l97O).

100

reÉÓN+€ÉodÉ6ÉoNËa€o9A6rrrrr€qÉ€dàoóóooca$o560560óooào60ào
N

Figuur 12:Schommeling per jaar van de glasaalvangsten met schepnet in de sluis op de IJzer in
Nieuwpoort (schepnetvangsten)(Totale jaarlijkse vangst en hoogste dagvangst per seizoen).
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Tabel 1: Totale jaarlijkse vangsterl (in kg) van glasaal in de [Jzer met behulp van de

traditionele schepnettechniek in de s luis in Nieuwpoort.

Jaar Vangst Jaar Vangst Jaar Vangst

1964 3,7 1977 472 1990 218,2

1 965 115 r978 370 t99t r3

1966 385 t979 530 t992 18,9

t967 575 I 980 252 1993 1 1,8

1968 553,5 198 1 90 r994 17,5

t969 445 t982 r29 1995 1,5

t9l0 195 1983 25 r996 4,5

191 | 399 1984 6 1997 9,8

r972 556,5 1985 15 1998 2,255

r973 354 1 986 27,5 t999 Geen data

r97 4 946 t98l 36,5 2000 17,85

r91 5 274 1988 48,2 200t I

r97 6 496 1989 9,1
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8. Conclusies, aanbevelingen en voorstellen voor verder onderzoek en monitoring

In België zijn minstens twee plaatsen belangrijk voor de monitoring van de glasaalpopulatie.

De lJzer in Nieuwpoort
- De glasaalpopulatiereeks die vanaf 1964 verkregen werd door schepnetvangsten vanop
de kaai van het sas van de Iepersluis in Nieuwpoort is uiterst waardevol voor de

beoordeling van het Europese palingbestand. Op europees niveau is ze van bijzonder
belang omwille van de lange tijdreeks, de ongewijzigde techniek en de betrouwbaarheid
van de data. De tendensen in de tijdreeks weerspiegelen de evolutie van het totale
palingbestand zeeÍ goed. De monitoring van de populatie moet aan de hand van dezelfde
methode voortgezet worden, zodat de opvolging en continuïteit van de tijdreeks
gewaarborgd kan worden.
- De bootvangsten in Nieuwpoort (Ganzenpootbekken) moeten worden voortgezet en
geoptimaliseerd om ( 1) aan glasaal van regionale oorsprong te geraken voor bepotingen
in heel Vlaanderen, en (2) om glasaal te oogsten die gevangen zit voor de sluizen van
Nieuwpoort en het zoet water niet kan bereiken.
- De glasaalval in Nieuwpoort moet worden geoptimaliseerd, en er moet in fondsen
voorzien worden voor de exploitatie, zodal deze optimaal kan worden. Op langere
termijn is deze glasaalval (of zijn deze glasaalvallen) misschien efficiënter en
betrouwbaarder dan de huidige monitoringmethode.

De Schelde nabij Antwerpen
- In tegenstelling tot de meeste grote westeuropese rivieren zijn er van de Schelde geen

betrouwbare gegevens beschikbaar over de glasaalmigratie. Er dient daarom met
onderzoek gestart te worden om een schatting te kunnen maken van de glasaalmigratie
rn deze stroom, en de mogelijkheden voor het vangen van glasaal met netten of vallen
voor herbepotings- of monitoringdoeleinden moeten worden bekeken. Er bestaan
verschillende mogelijke technieken (glasaalval, schep- of kruisnetten, vangen in filters
van elektriciteitscentrales, bootvisserij, ...) en die moeten worden beoordeeld en
vergeleken.
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