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SPAKENBURG/ALMERE – De Stichting DUPAN heeft vorige week 1.023 kilo pootaaltjes laten uitzetten in de Randmeren. De
palinkjes werden geleverd door kwekerij
Nijvis. Vanuit Spakenburg werd 491 kilo
in het Eemmeer uitgezet door de PU 3 van
Gerard Heimensen. Vanuit Almere zette Jan
Wormsbecher met de HK 173 in het Gooimeer 531 kilo pootaal uit. Volgens Dupan
betrof het alles bij elkaar 435.000 palinkjes
(van gemiddeld 2,35 gram per stuk), die via
de spuigaten of in kuipen overboord gingen.
Tot en met augustus worden miljoenen jonge
palingen uitgezet in de Nederlandse natuur.
Hiermee wordt een impuls gegeven aan de
groei van de palingstand. In heel Europa
geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoet water uit te zetten. Dit ligt vast
in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan. Met steun van de
Europese en nationale overheid is dit jaar
één keer glasaal uitgezet (in april) vanuit
Zeewolde, en wordt er twee keer pootaal
uitgezet. Middels particulier initiatief en geld
uit het Duurzaam Paling Fonds van DUPAN
is eerder dit jaar pootaal uitgezet vanuit Elburg en Kampen.

Uitzet vanaf PU 3 en HK 73

Jonge paling loopt de spuigaten uit

Hollandse garnaal, makreel, tong en rivierkreeftjes liggen moeilijk

AH zet grote stap met ASC-zalm
AMSTERDAM – Vanaf deze maand heeft alle kweekzalm
die Albert Heijn (AH) onder eigen merk verkoopt het ecolabel van de Aquaculture Stewardship Council (ASC). AH
zet daarmee een grote stap in de ‘verduurzaming’ van
haar visassortiment. AH wil dat eind 2015 alle vis in zijn
supermarkten gecertificeerd is voor MSC (wildvang) of
voor ASC (kweek).

Van alle vis die in Nederland
gekocht wordt, wordt 33 procent
in de supermarkt gekocht. Albert Heijn (AH) heeft daarin een
aandeel van 50 procent. Van de
verkopen van verse vis (inclusief
gerookte vis) bij AH betreft bijna
de helft zalm. Als zo’n marktleider belangrijke stappen zet op het
gebied van duurzaamheid heeft
dat een behoorlijke impact. Vorige week dinsdag werd in het
centrum van Amsterdam door

AH, samenwerkingspartner Wereld Natuur Fonds (WNF) en de
Aquaculture Stewardship Council (ASC) nadere uitleg gegeven
over de stap naar gecertificeerde
zalm en het keurmerk ASC.
,,We stonden op nul’’, zegt
Tjebbe Onnes over de start van de
missie die Albert Heijn vijf jaar
geleden aanging: verduurzaming
van het visassortiment. Onnes is
sectormanager Seafood bij AH.
Nu, vijf jaar later, ziet het er naar

uit dat eind 2015 (vrijwel) alle
visproducten ofwel ASC ofwel
MSC-gecertificeerd zullen zijn.
Omdat de volumes zalm die
AH verkoopt zo groot zijn, viel
het volgens Onnes in eerste instantie niet mee om voldoende
aanbod gecertificeerde zalm te
krijgen. Onnes: ,,Toen we voor
het eerst met leverancier Marine
Harvest om de tafel gingen zitten
om hierover te praten vroegen
ze of we gek waren geworden.
Maar de grootste zalmkweker ter
wereld is er ook in gaan geloven
en gaan investeren in duurzame
kweek. Tien procent van de kwekerijen van Marine Harvest is nu
ASC-gecertificeerd. We hebben
nu genoeg aanbod om alleen
kweekzalm met ASC-keurmerk te
kunnen verkopen, al is het soms
kielekiele, bijvoorbeeld als er een
kooi uitvalt.’’
Het is AH gelukt om deze
maand 90 procent van het zalmvolume gecertificeerd te krijgen.
Naast Marine Harvest is ook Leroy leverancier. Er zijn nog drie
zalmproducten niet gecertificeerd (waaronder Schotse zalm),
maar Onnes verwacht een ‘full
switch’ tegen het eind van het
jaar. Een aantal zalmproducten is
in prijs verhoogd (tot 8 procent),
maar het grootste deel niet.

H Van links naar rechts Elies Arps van WNF, Tjebbe Onnes van AH
en Esther Luiten van ASC. De door Albert Heijn en WNF belegde bijeenkomst ter gelegenheid van de overstap op duurzame kweekzalm
in de Amsterdamse Kookschool werd opgeluisterd door Nederlands
beste kok Niven Kunz, uiteraard met zalmgerechten.

Esther Luiten van de ASCorganisatie gaf uitleg over de
eisen die ASC aan kweekvis stelt.
Er worden door ASC niet alleen
eisen gesteld aan het voer, antibioticagebruik, bestrijding van
zalmluis, materiaal (dat ontsnappingen moet tegengaan), water- en bodemkwaliteit (onder de
kooien), maar ook aan de afstand
van de kwekerijen tot collega’s
en arbeidsomstandigheden. In
Noorwegen is inmiddels 5 pro-

Tientallen zeldzame steuren uitgezet

De steuren die nu zijn losgelaten zijn voorzien van een zender die het mogelijk maakt ze te

volgen. Deze steuren zijn ter beschikking gesteld door de Franse
onderzoeksinstelling Irstea.
Volgens de onderzoekers is
de waterkwaliteit van de Rijn
en andere rivieren de laatste
decennia flink verbeterd en
is er volop voedsel aanwezig
voor jonge steuren. Toch zal
de steur niet zelfstandig terugkeren, aldus projectcoördinator
Bram Houben. Daarvoor is een
nieuwe generatie steuren nodig
met de Rijn als geboortegrond.

Er wordt dan ook gewerkt aan
een Rijn-opkweekcentrum voor
onderzoek, kweek en uitzet van
jonge steuren.
Houben noemt samenwerking met de beroeps- en sportvisserij onontbeerlijk om de
steur terug te krijgen in Nederland.
Het steurenproject is onderdeel van het Droomfonds Natuurherstel Haringvliet waarin
een coalitie van zes organisaties
ruim baan maakt voor deltana-

,,Dat is mijn favoriete vis!’’ Tjebbe Onnes reageert enthousiast
als hem gevraagd wordt naar
schol in het schap van AH. Hij
heeft ‘op Urk’ het verhaal van
de schol meegekregen van de
mannen van de GY 57, de vaste
scholleverancier van AH. ,,De
verkoop stijgt iets, maar het
blijft een niche-product dat nog
niet in de buurt komt van zalm.
Maar we voeren een aantal
scholproducten, en doen er ook
acties mee. Het is echt een mooi
visproduct van dichtbij.’’

negatieve gevolgen van de viskweek voor mens en natuur te
verminderen.’’

Beheer

Gedurende de missie naar
duurzaamheid heeft in ieder geval één oer-Hollandse vis het veld
moeten ruimen uit de schappen
van AH: paling. En dat zal waarschijnlijk niet de laatste vis zijn.
Onnes geeft aan dat AH worstelt
met onder meer makreel (een
enorm en gezond bestand, maar
het ontbreekt aan gezamenlijk
beheer) en Hollandse garnaal
(als ‘onkruid van de zee’ niet te
beheren, maar daardoor ook niet
te certificeren voor MSC). Ook rivierkreeftjes en tong zitten ‘in de
gevarenzone’.

Vangstmeldingen van de steur zijn nodig om informatie te verzamelen.
Gevraagd wordt om vangstlocatie, lengte van de vis en nummer van
de eventuele zender-tag in de rugvin te noteren, foto’s te maken en de
gevangen steur zo snel mogelijk levend terug te zetten. Mailadres: steurwwf@gmail.com of bram.houben@ark.nl

Steuren in de Rijn
SPIJK - Het Wereld Natuur
Fonds (WNF), ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland hebben
opnieuw enkele tientallen
jonge steuren uitgezet.
Vorige week in de Rijn
bij Spijk, op de grens met
Duitsland.

cent van alle zalmkwekerijen
ASC-gecertificeerd.
Elies Arps, adviseur Markten
van het WNF, is verheugd dat AH
als een van de grootste visverkopers in Nederland zijn verantwoordelijkheid neemt in de weg
naar verduurzaming. Zalmkweek
is volgens Arps de snelst groeiende voedselproductie ter wereld. ,,Het is dan ook belangrijk
om via het keurmerk ASC eisen
te stellen aan deze sector, om de

SCHOL

tuur, trekvogels en -vissen met
steun van de Nationale Postcode
Loterij. De steur staat namelijk
symbool voor trekvissen zoals zalm, zeeforel en paling die
voor hun leven en voortplanting zowel de zee als rivieren
nodig hebben. Voor al deze vissen geldt dat ze een natuurlijke
rivierdelta met zoet-zoutovergangen, getijdeverschillen en
een open verbinding naar zee

nodig hebben. Een (gedeeltelijk)
open Haringvliet is daarmee een
voorwaarde voor een gezonde
populatie Europese steuren.
Eerder werden in mei 2012 in
de Oude Maas bij Rotterdam 47
steuren uitgezet. Deze zijn naar
zee gezwommen in de verwachting dat ze minimaal drie jaar later terugkeren naar de rivier om
te paaien. Na die uitzetting is in

enkele maanden tijd een handvol steuren voor de Nederlandse
kust gevangen.
Naast Frankrijk werkt ook
Duitsland aan het herstel van de
Europese steurenpopulatie. De
Europese steur komt nog maar
op één plek voor in Europa: in de
Gironde, bij Bordeaux in Frankrijk. In Nederland werd voor zover bekend het laatste exemplaar
in 1952 bij Tiel opgevist.

