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• Vissen in de regio

W aterschap Velt en 
Vecht heeft met 
waterschap Regge en 

Dinkel en Sportvisserij Oost-
Nederland afgesproken dat er 
in de Vecht geen aal meer mag 
worden gevangen. De laatste 
beroepsvisser heeft afscheid 
genomen van de palingvisserij 
in de Vecht. Lopende vergun-
ningen en de overeenkomsten 
voor de huur van visrechten 
zijn ontbonden. Tevens is het 
voor de sportvissers al wet-
telijk geregeld dat gevangen 
aal moet worden teruggezet in 
het water. Het aantal palingen 
in de Vecht is de laatste jaren 
enorm afgenomen en de soort 

VECHT WORDT TOEVLUCHTSOORD VOOR AAL
Aalreservaat uitgebreid naar Oost-Nederland

In de Vecht mag geen aal meer worden gevangen. 
Dat is de afspraak die waterschap Velt en Vecht, 
waterschap Regge en Dinkel en Sportvisserij Oost-
Nederland hebben gemaakt. De Vecht wordt namelijk 
onderdeel van het aalreservaat in Noord-Nederland.

DOOR YVONNE HAAXMAN, WAtErscHAp VElt EN VEcHt

krijgt nu alle kans zich te 
herstellen. Het gebied wordt 
onderdeel van het aalreservaat 
in Noord-Nederland.

NIEUWE KANSEN
Uit ecologisch oogpunt vindt 
het waterschap Velt en Velt 
dat de visserij geen negatieve 
invloed mag hebben op de 
visstand. Dat is vastgelegd in 
de Nota Visbeleid. Beroepsvis-
serij vond plaats bij stuw De 
Haandrik in de Vecht. Omdat 
de fuiken ongeveer tweederde 
van de doorgang versperden, 
ontstond een knelpunt voor 
de vismigratie. De paling had 
moeite de Vecht te passeren 

of hier op te groeien. Elke 
inspanning om de soort te 
behoeden voor uitsterven is 
daarom gewenst. Om de aal 
nieuwe kansen te geven, is 
het beleid van het waterschap 
gericht op het wegnemen van 
knelpunten in het watersy-

steem. De Vecht wordt daarom 
over de hele lengte passeer-
baar gemaakt voor vissen. Dat 
is een verplichting vanuit de 
Europese kaderrichtlijn Water 
en past tevens in de lijn van 
het aalherstelplan van het 
ministerie van EL&I.

De beroepsvisserij bij stuw De Haandrik in de 
Vecht is stopgezet om de aal vrij baan te geven.

De Vecht is deel geworden van het aalreservaat in Noord-Nederland om de paling de kans te geven zich te herstellen. (foto: Janny Bosman)

 OOst-NEdErlANd

n opdracht van het 
Waterschap Velt en 
Vecht heeft de Stich-

ting Visserijkundig Onderzoek 
Oost-Nederland met haar 
vrijwilligers een onderzoek 
uitgevoerd naar de kwabaal 
in de Overijsselse Vecht. Op 
een vijftal strategische plekken 
is het onderzoek met behulp 
van fuiken uitgevoerd. In de 
periode van december 2011 
t/m januari 2012 hebben de 
vrijwilligers van de hengel-
sportverenigingen De Dob-
ber uit Hardenberg en Tot 
Ons Plezier uit Coevorden de 
fuiken gelicht en de gevangen 

KWABAAL ONDERZOEK

De kwabaal is de enige kabeljauwachtige vis die zijn 
hele leven in zoetwater doorbrengt. Dat doet hij van 
oorsprong ook in de Overijsselse Vecht aangezien 
hij van helder, stromend water en afwisseling in de 
bodemstructuur houdt. Sinds het midden van de 
vorige eeuw ging het echter hard bergafwaarts met 
de kwabaal. De vis leek lang verdwenen uit de Vecht, 
maar is onlangs weer gesignaleerd.

vissen geregistreerd. Er is 
bewust gekozen om het onder-
zoek in de koude periode van 
het jaar te laten plaatsvinden. 
Dan wil de kwabaal zich na-
melijk voortplanten en zijn ze 
het gemakkelijkst te vangen.

MEERDERE MELDINGEN
Net voor de jaarwisseling was 
het raak. Een heuse kwabaal 
van 43 cm met een gewicht 
van 930 gram werd gevangen 
in een fuik die in de monding 
stond van het Gat van Joosten. 
De speld in de hooiberg was 
gevonden. Van de gevangen 
kwabaal is een beetje gene-

tisch materiaal opgestuurd 
om te analyseren tot welke 
genetische stam deze kwab-
aal behoort. Dat de kwabaal 
steeds vaker voorkomt in de 
Overijssels Vecht, bleek ook 
uit meldingen die buiten het 

onderzoek binnenkwamen. Zo 
hebben we een vangstmelding 
binnengekregen van een kwab-
aal die werd gevangen door 
een sportvisser en troffen we 
een snoekbaars aan die zich 
‘verslikt’ had in een kwabaal.

I
Deze snoekbaars vergiste zich in de afmetingen van de kwabaal 
die hij dacht te kunnen verorberen.

De kwabaal die werd gevangen bij het 

Gat van Joosten en een exemplaar dat 

door een sportvisser werd gevangen.


