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Geachte dames en heren,
Stichting Dupan en haar dragende organisaties, NeVePaling, NeVeVi en netVISwerk, vragen
voor uw nieuwe bestuursprogramma aandacht voor het herstel van de palingstand.
Stichting Dupan heeft de afgelopen jaren met steun van de EU en de Rijksoverheid een actief
herstelbeleid gevoerd. Zo heeft zij jonge paling uitgezet en geslachtsrijpe paling letterlijk over
de dijken naar zee gezet en de visserij op paling fors beperkt. Dat deze aanpak resultaat heeft
opgeleverd moge blijken uit een voorzichtig herstel van de aalstand in Nederland en de
erkenning van de Europese Commissie die Nederland als eerste lidstaat toestemming gaf voor
decentraal aalbeheer.
Toch moet er ons inziens meer gebeuren. Er zijn nog steeds te veel barrières voor de migratie
van aal van en naar de Nederlandse binnenwateren. De belemmering van deze migratie wordt
door internationale wetenschappers gezien als belangrijkste oorzaak van een te geringe
paaipopulatie en bedreiging voor de voortplanting.
Het bestuur van Dupan wil daarom graag met u aan de slag om met gerichte investeringen de
palingtrek te verbeteren. Onder andere in Groot-Brittannië zijn goede voorbeelden van
technische maatregelen beschikbaar om dat te verwezenlijken. Dupan is ook met NGO's in
gesprek om medefinanciering te realiseren.
We roepen u dan ook op om specifieke maatregelen op te nemen in uw bestuursprogramma, die
het herstel van de migratieroutes voor paling mogelijk maken.

Met vriendelijke groet,

Albert-Jan Maat
netVISwerk, Nederlandse vereniging voor kleinschalige kust- en binnenvisserij
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Alex Koelewijn
NeVePaling, Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren

William Swinkels
NeVeVi, Nederlandse Vereniging van Viskwekers
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