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Samenvatting
De EU Palingverordening gebiedt om driejaarlijks te rapporteren over de effectieve migratie
van zilverpaling vanuit de palingbeheerseenheden van de Maas en van de Schelde. Dit
rapport levert de wetenschappelijke onderbouwing van de cijfers nodig voor de rapportage
2015.
Eerder dan te kiezen voor de technisch complexe opvolging en monitoring van de effectieve
aantallen uittrekkende zilverpaling, opteerde Vlaanderen om de migratie van zilverpaling te
bepalen op basis van modelberekeningen. Hierbij wordt, per stratum Riviertype * Bekken,
het totale aantal gele palingen berekend op basis van de geschatte densiteit van gele paling
en de oppervlakte van waterlopen in het palingbeheerplan, waarbij gecorrigeerd wordt voor
verschillende factoren van natuurlijke en antropogene mortaliteit. De data worden
aangeleverd door het Meetnet Zoetwatervis.
Recentere en vollediger GIS-lagen lieten ons toe om een accuratere berekening te maken
van de oppervlaktes van de waters van het palingbeheerplan.
Het rekenmodel is gebaseerd op data verzameld tussen 1 januari 2011 en 31 december
2014. Het Meetnet werd in 2013 gereviseerd ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn
Water en de Habitatrichtlijn. Dit had als gevolg dat in vergelijking tot de vorige rapportage,
de beschikbare dataset veel kleiner is (kleinere steekproefgrootte en grotere variabiliteit),
met voor bepaalde strata weinig representatief resultaat. Bovendien blijven er problemen bij
de schattingen van tijgebonden waters, waar geen geschikte methodologie beschikbaar is.
Ook plassen en meren blijven onderbemonsterd.
De methode voor de berekening van het ontsnappingspercentage werd aangepast in
vergelijking met de methode die in een eerdere rapportage gebruikt werd (Stevens en
Coeck, 2013), rekening houdend met eerdere aanbevelingen (Stevens et al., 2013). Het
huidige model gebruikt nu een meer realistische schatting van de geslachtsverhouding. Het
model houdt rekening met mortaliteiten door aalscholverspredatie, visserij en effecten van
pompgemalen en turbines. Predatie en sportvisserij werden op een enigszins andere manier
in het rekenmodel ingepast.
De invloed van verschillende verdelingspatronen in functie van rivierbreedte werd nagegaan
via een exploratieve analyse. De keuze van het scenario voor de correctie van de
rivierbreedte in het rekenmodel blijkt van grote invloed op het eindresultaat, wat de
noodzaak voor een empirische studie aangeeft.
Via modellering werd nagegaan welke habitat- en waterkwaliteitsvariabelen het meest de
palingdensiteiten beïnvloedt. Naast riviertype, zijn zuurstof en oeverstructuur de meest
verklarende variabelen. Bij voldoende databeschikbaarheid zou dit ook voor de nietbemonsterde waterlopen meer gefundeerde uitspraken over palingdensiteiten moeten
mogelijk maken.
De nieuwe cijfers wijzen duidelijk op een verlaging van de stocks en de
zilverpalingontsnapping tijdens deze rapportageperiode in vergelijking met de vorige. Met
een Bcurrent/B0 van 11% zijn we verder verwijderd van de doelstellingen dan tijdens de vorige
rapportageperiode. De huidige lage bestanden zijn mogelijk het gevolg van de lage
rekrutering zo ’n 5-10 jaar terug.
Anderzijds is het mogelijk dat het resultaat ook beïnvloed werd door verschillen in
meetstrategie, datakwaliteit en analysemethode. Het aanbevolen en noodzakelijke
veldonderzoek zoals beschreven in Stevens et al. (2013) werd sedert vorige
rapportageperiode niet uitgevoerd, daarom lijden de gerapporteerde productiecijfers ook
voor deze rapportage 2015 aan een gebrek aan onderbouwing. Bovendien zijn als gevolg van
de heroriëntering van de vismonitoring in het kader van de KRW significant minder data
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beschikbaar dan voor vorige rapportage, wat de kwaliteit van de rapportage ondermijnt. Ook
werden een aantal andere aanbevelingen geformuleerd.
Ten slotte werd in dit project een belangrijke stap gezet naar de optimalisatie van
toekomstige rapportages door het ontwikkelen van een aangepaste module van
databankbevraging. Tevens werd het rekenmodel geprogrammeerd in een R script, wat
volgende rapportages in sterke mate zal faciliteren.
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English abstract
The EU Eel Regulation demands to report every three years on the effective migration of
silver eels from the eel management units of the Meuse and the Scheldt. This report provides
the scientific underpinning of Flanders’ figures required for the report in 2015.
Monitoring the actual numbers of emigrating silver eel leaving river catchments is technically
complex and challenging. Instead, Flanders opted to determine the migration of silver eel
based on model calculations. Within each stratum River Basin * River Type, the total number
of yellow eels was estimated based on the recorded density of yellow eel, and adjusted for
various factors of natural and anthropogenic mortality. The data are supplied by Flanders’
Freshwater Fish Monitoring Network.
More recent and more complete GIS layers allowed us to make an accurate calculation of the
surface of the waters of the eel management plan.
The modified calculation is based on data collected between 2011 and 2014. The Fish
Monitoring Network was reorganized in 2013 in the context of the Water Framework
Directive and the Habitats Directive. This resulted in a more limited set of available data
compared to the previous report with smaller sample size and larger variability, with for
certain strata less representative results. Moreover, for the estimates of tidal waters, no
suitable methodology is available. Also ponds and lakes remain undersampled.
The method for calculating the level of escapement was modified in comparison to the
method used in a previous report (Stevens and Coeck, 2013), taking into account previous
recommendations (Stevens et al., 2013). The current model uses a more realistic estimate of
the sex ratio. The model takes into account mortalities cormorant predation, fishing and
effects of pumping stations and turbines. The impact of predation and sport fisheries was
incorporated in the calculation model in a slightly different way compared to previous report.
The influence of different eel distribution patterns depending on river width was assessed
through an exploratory analysis. The choice of the scenario for the correction of the river
width in the calculation model seems to be of great influence on the end result, advocating
the need for an empirical study.
A modeling study was performed to assess which habitat and water quality variables have
the most impact on recorded yellow eel densities. Besides river type, oxygen and bank
structure were found to be the most explanatory variables. If sufficient data became
available this would allow more adequate estimations of eel densities in non-sampled waters.
The new figures clearly point to a reduction in stocks and silver eel escapement compared to
the previous reporting period. With a Bcurrent / B0 of 11%, Flanders is further away from the
targets than during the previous reporting period. The current low figures may have been the
result of low recruitment about 5-10 years ago.
On the other hand, it may not be excluded that the results also were influenced by
differences in measurement strategy, data quality and calculation method. The necessary
field research recommended by Stevens et al. (2013) was not carried out, jeopardizing
sound estimates also for the current figures. Moreover, due to the reorientation of the fish
monitoring efforts in the context of the WFD, significantly less data were available than for
previous reporting, undermining the quality of the estimates. Additionally, the report
formulates a number of recommendations.
Finally, during this project significant advancements were made to optimize future reports
through the development of a custom module of database querying, and the programming of
an R script to run the calculation model.

6

INBO.R.2015.9679951

www.inbo.be

Inhoudstafel
Samenvatting.......................................................................................................... 4
English abstract ...................................................................................................... 6
1

Inleiding ................................................................................................ 8

2

Verfijning van de berekeningsmethode ten opzichte van de 2012
rapportage. ........................................................................................... 9

3

Berekening van de oppervlakte van de waterlopen van het
palingbeheerplan................................................................................. 12

4

Extractie van gegevens uit het vismeetnet .......................................... 16

5

Parameters van de lengte-gewichtsverhouding................................... 21

6

Mortaliteitsfactoren: visserij en predatie door aalscholvers. ............... 24

7

Invloed van verschillende scenario’s van palingverspreiding over de
breedte van de waterloop. ................................................................... 27

8

Modellering van palingdensiteit in functie van habitat- en
waterkwaliteitsvariabelen ................................................................... 32

9

Geslachtsverhouding ........................................................................... 42

10

Mortaliteit aan zilverpaling door pompgemalen en turbines ................ 46

11

Mortaliteit aan zilverpaling door koelwateronttrekking ....................... 47

12

Getijdenwaters O1 en MLz ................................................................... 49

13

Vijvers en plassen ............................................................................... 51

14

Berekening van de zilverpalingproductie ............................................. 53

15

Aanbevelingen ..................................................................................... 59

Dankwoord ........................................................................................................... 61
16

Referenties .......................................................................................... 62

Bijlage 1. Queries gebruikt bij de extractie van gegevens uit het Vismeetnet ................... 65

www.inbo.be

INBO.R.2015.9679951

7

1 Inleiding
De EU Palingverordening (EG/1100/2007) werd uitgevaardigd om de EU lidstaten gelegen in
het verspreidingsgebied van de Europese paling (Anguilla anguilla) aan te sporen
maatregelen te nemen voor een herstel van de palingstock, na de aangehouden
achteruitgang van de stock. Lidstaten dienden een palingbeheerplan op te stellen met voor
elk stroomgebied maatregelen ter bescherming en herstel van de palingbestanden. Voor
Vlaanderen werden de palingbeheerplannen opgemaakt door het Agentschap voor Natuur en
Bos (ANB)(Vlietinck et al., 2010), met wetenschappelijke ondersteuning van het Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) (Stevens et al., 2009).
Zoals vastgesteld in de Palingverordening dienen de lidstaten de nodige maatregelen te
treffen zodat minstens 40% van de biomassa aan zilverpalingen (ten opzichte van een
referentiesituatie zonder menselijke invloed) de open zee kan bereiken teneinde zijn reis
naar de Sargassozee aan te vatten. Voor een bespreking van de Palingverordening en de
noden voor monitoring wordt verwezen naar Stevens et al. (2013).
De Palingverordening gebiedt dat elke lidstaat om de drie jaar rapporteert over de
vorderingen van de uitvoering van de palingbeheerplannen en de behaalde resultaten. Een
eerste rapportage werd ingediend bij Europa in 2012 (Vlietinck et al., 2012). De volgende
rapportages zijn voorzien tegen 30 juni 2015 en 30 juni 2018. Nadien volgen zesjaarlijkse
rapportages.
De verordening vraagt te rapporteren over de hoeveelheid effectief uit het grondgebied
wegtrekkende zilverpaling voor elke palingbeheerseenheid (EMU – Eel Management Unit).
Voor de opmaak van het palingbeheerplan en voor de eerste tussentijdse rapportage zijn de
gegevens van het INBO Meetnet Zoetwatervis gebruikt om de effectieve ontsnapping van
zilverpaling te kunnen berekenen, aan de hand van de stocks aan residente gele aal
(Stevens en Coeck, 2009). Hiervoor werden catch per unit of effort (CPUE) data van
elektrovisserijbemonsteringen gebruikt. Het huidige Meetnet Zoetwatervis werd echter in
2013 geheroriënteerd naar een nieuw meetnet ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn
Water en de Habitatrichtlijn. In het kader van deze heroriëntatie voerde INBO op vraag van
ANB tevens een evaluatie uit van de methodologie ten behoeve van de rapportering voor de
Palingverordening (Stevens et al., 2013). Uit dit rapport bleek dat het gereviseerde Meetnet
Zoetwatervis geschikt is om de noodzakelijke cijfers aan te leveren voor EU-rapportering
over de verspreiding van paling in Vlaanderen. Wel werd er geadviseerd om de methode en
modelparameters gebruikt tijdens de 2012 rapportage te verfijnen.
Het voorliggende rapport berekent het ontsnappingspercentage van de zilverpaling ten
behoeve van de 2015 rapportage. In de berekeningsmethodologie wordt zoveel als mogelijk
rekening gehouden met de aanbevelingen geformuleerd door Stevens et al. (2013).
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2 Verfijning van de berekeningsmethode ten
opzichte van de 2012 rapportage.
De methodologie voor de berekening van het ontsnappingspercentage van zilverpaling zoals
gerapporteerd in 2012 ((Vlietinck et al., 2012) wordt uitvoerig beschreven in Stevens et al.
(2013). Het ontsnappingspercentage van zilverpaling kan bepaald worden via directe meting
van het aantal wegtrekkende zilverpalingen uit een stroomgebied of via modelberekeningen
op basis van het aantal gele palingen in de waterlopen van het stroomgebied. De monitoring
van de uittrek van zilverpaling uit de verschillende stroomgebieden is technisch zeer complex
en in Vlaanderen is hiervoor geen meetnet beschikbaar. Daarom werd gekozen om het
ontsnappingspercentage te bepalen op basis van modelberekeningen. Hierbij wordt, per
stratum Riviertype * Bekken, het totale aantal gele palingen berekend op basis van de
geschatte densiteit van gele paling en de oppervlakte van waterlopen in het
palingbeheerplan. De productie van zilverpaling (biomassa) wordt vervolgens berekend via
een bestaand model op basis van de lengtefrequentieverdeling van gele paling (Dekker et
al., 2008). De schattingen voor het aantal gele palingen en zilverpalingen worden
gecorrigeerd voor de verschillende factoren van natuurlijke en antropogene mortaliteit. Voor
de schatting van de productie van zilverpaling in afwezigheid van antropogene invloeden
(natuurlijke productie) wordt gebruik gemaakt van een arbitraire waarde uit de literatuur (10
kg zilverpaling per hectare). Het ontsnappingspercentage ten slotte, wordt berekend als de
verhouding tussen de huidige en de natuurlijke biomassa van zilverpaling (Stevens et al.
2013).
Hierna wordt bondig toegelicht hoe de methodologie gebruikt voor de 2012 rapportage nu
verfijnd werd ten behoeve van de 2015 rapportage. Tevens werd het rekenmodel
geprogrammeerd in een R script (R Core Team, 2014), wat volgende rapportages zal
faciliteren. Het aangepaste rekenmodel staat weergegeven in Figuur 1.
1. In de eerste stap wordt de oppervlakte van de waterlopen van het palingbeheerplan
berekend. Hiervoor wordt gesteund op een GIS-analyse van kaartmateriaal dat door AGIV
beschikbaar gesteld wordt. Gezien dat ondertussen nieuw en nauwkeuriger kaartmateriaal
ter beschikking kwam, diende de GIS-analyse opnieuw te gebeuren. Hierdoor werd een meer
gedetailleerde berekening van de oppervlakte aan waterlopen van het palingbeheerplan
beschikbaar.
2. In de tweede stap wordt de densiteit van gele paling in de waterlopen van het
palingbeheerplan berekend. Deze berekening voor de 2012 rapportage steunde op de
gegevens van het meetnet zoetwatervis van het INBO, van elektrovisserij-bemonsteringen
uitgevoerd tussen 2000 en 2010. Zowel de vangstgegevens van paling (aantal, lengte en
gewicht) als de breedte van de waterloop waarin gevist wordt, worden gebruikt in de
modelberekening.
Voor de 2015 rapportage werd geopteerd om te rapporteren aan de hand van de gegevens
van elektrovisserij-bemonsteringen uitgevoerd in de periode tussen 1 januari 2011 en 31
december 2014. Gezien het nieuwe gereviseerde vismeetnet ten behoeve van de
Kaderrichtlijn en de Habitatrichtlijn slechts operationeel geworden is in 2013, werden er dus
gegevens gebruikt van zowel het oude vismeetnet als van het nieuwe vismeetnet.
Overeenkomstig vorige rapportage werden de bestanden berekend per stratum Riviertype *
Bekken, echter – afwijkend van de vorige rapportage – worden de bestanden van het
stratum berekend aan de hand van de gemiddelde CPUE data van de visbestandsopnames
uitgevoerd op waterlopen binnen dat stratum.
3. Bij het omzetten van aantalsdensiteiten naar gewichtsdensiteiten, werd gebruikt gemaakt
van lengte (L) / gewicht (G) – relaties. De specifieke parameters van die relatie voor de
individuen bemonsterd voor de 2012 rapportage werden aangepast voor de 2015
www.inbo.be
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rapportage. Tevens was het mogelijk om die parameters te vergelijken met de inmiddels
gepubliceerde parameters van de Vlaamse populatie over een lange periode (1992-2009)
(Verreycken et al., 2011).
4. Het model zoals gebruikt door Stevens et al. (2013) in de 2012 rapportage houdt rekening
met een theoretische gradiënt in de verspreiding van paling over de breedte van de
waterloop. Er werd van uitgegaan dat de densiteit van paling het hoogst is aan de oevers en
afneemt naar het midden van de waterloop. Hiervoor werd een arbitraire cumulatieve
normaalverdeling gekozen. Deze verdeling zal echter sterk afhankelijk zijn van lokale
omstandigheden. Structuur van de waterloop, variatie in de bodem over de breedte van de
rivier, structuur en begroeiing van de oever zijn elementen die de verspreidingsgradiënt
sterk zullen beïnvloeden. Stevens et al. (2013) beklemtoonden de noodzaak van een
veldstudie om deze gegevens te verzamelen, zodat een meer realistische verdeling in het
model kan gebruikt worden. Echter, bij gebrek aan resultaten van dergelijke studie, zijn er
momenteel nog geen empirische gegevens voorhanden.
Daarom werd geopteerd voor een exploratieve analyse van de resultaten van verschillende
verdelingspatronen. Hiermee kan geduid worden in hoeverre de gebruikte normaalverdeling
een effect kan hebben op het eindresultaat van behaalde doelen. Gezien de verschillende
alternatieven niet getest werden aan empirische gegevens, werd wel geopteerd om – omwille
van vergelijkbaarheid – de normaalverdeling zoals aangewend voor de 2012 rapportage ook
voor de 2015 rapportage aan te wenden.
5. Stevens et al. (2013) stelden dat een analyse van de habitat- en visgegevens moet
toelaten om de indeling van het palinghabitat voor het gebruik van schatters in het model te
verfijnen. In hun methode worden de schatters berekend op basis van de combinatie bekken
x ecologische typologie x categorie. Dit is echter een pragmatische benadering en het is niet
zeker of deze indeling ook ecologisch de meest geschikte is.
Via modellering werd nagegaan in hoeverre habitat- en waterkwaliteitsvariabelen een invloed
hebben op de palingdensiteiten. Bij voldoende databeschikbaarheid ook op niet-bemonsterde
waterlopen zou dit meer gefundeerde uitspraken over palingdensiteiten moeten mogelijk
maken.
6. Stevens et al. 2013 stelden voor om een veldstudie uit te voeren teneinde een aantal
parameters nodig bij de toepassing van het model van Dekker et al. (2008) te kunnen
valideren. Deze parameters zijn de natuurlijke mortaliteit, de geslachtsverhouding en de
lengte bij schierwording. Gezien deze studie nog niet uitgevoerd werd zijn er hiervoor
momenteel nog geen gevalideerde gegevens voorhanden, en wordt er verder gewerkt met
de beschikbare gegevens uit de literatuur. Bij de vorige rapportage werd bij de berekening
van de zilverpalingproductie een geslachtsverhouding van 50/50 gehanteerd. Echter, de
auteurs stelden dat een fractie van 50% aan vrouwelijke palingen wellicht een
onderschatting was, gezien de lage densiteiten in onze waterlopen. Het huidige model
gebruikt voor de 2015 rapportage schat op basis van de data van het lengtefrequentiemodel
een geslachtsverhouding van 70.3% vrouwtjes ten opzichte van 29.7% mannetjes.
7. Bij de berekening van de mortaliteiten werd rekening gehouden met de impact van
aalscholverspredatie, visserij en passage door pompgemalen en turbines. De mortaliteiten
werden uitvoerig becijferd door Stevens et al. (2013). Gelet op de niet-significante geschatte
wijzigingen in deze drukken én de grote foutmarge in de cijfers werd geopteerd om dezelfde
mortaliteitscijfers te hanteren. Wel werd het advies geformuleerd in Stevens et al. (2013)
gevolgd om bij de volgende rapportering het effect van predatie en sportvisserij op het
palingbestand op een andere manier te berekenen, en werd het model in beperkte mate
hiervoor aangepast.
De volgende hoofdstukken gaan verder in op deze wijzigingen in het rekenmodel. Hoofdstuk
3 beschrijft de herberekening van de oppervlaktes van de waters van het palingbeheerplan.
Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de beschikbare data. De invloed van verschillende
10

INBO.R.2015.9679951

www.inbo.be

scenario’s van palingverspreiding over de breedte van de waterloop wordt behandeld in
hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 behandelt de resultaten van een modellering van de palingdensiteit
in functie van habitat- en waterkwaliteitsvariabelen. Hoofdstuk 14 geeft een samenvatting en
discussie van de resultaten van het rekenmodel. In het laatste hoofdstuk (115) ten slotte
worden een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Figuur 1. Schematisch overzicht van de aangepaste methodologie voor de berekening
van het ontsnappingspercentage van zilverpaling voor het palingbeheerplan
(rapportage 2015), gewijzigd naar Stevens et al. (2013).

www.inbo.be
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3 Berekening van de oppervlakte van de waterlopen
van het palingbeheerplan
Gezien dat ten opzichte van de vorige rapportageperiode recenter, vollediger en
nauwkeuriger kaartmateriaal ter beschikking kwam, diende de GIS-analyse ter berekening
van de oppervlakte aan waterlopen van het palingbeheerplan opnieuw te gebeuren.
Bij de berekening van de oppervlakte van waterlopen in het palingbeheerplan (wetted area)
wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van het Grootschalig Referentiebestand (GRB
- http://www.agiv.be/gis/diensten/geo-vlaanderen/?catid=108), waarbij een groot deel van
de waterlopen in Vlaanderen als polygonen worden weergegeven. Figuur 2 toont de
waterlopen van het palingbeheerplan.

Figuur 2.

Waterlopen van het palingbeheerplan.

Stevens en Coeck (2013) berekenden de oppervlakte van de waterlopen van het
palingbeheerplan in drie stappen. Indien de waterloop opgenomen was in het GRB, dan kon
de oppervlakte rechtstreeks via de polygonen van het GRB afgelezen worden. Indien er geen
GRB-gegevens voor een waterloop beschikbaar waren, werd de oppervlakte rechtstreeks via
de polygonen van het skeletbestand opgemeten. Indien er geen GRB- of skeletgegevens voor
een waterloop beschikbaar waren, werd de oppervlakte via schatters voor de breedte van de
waterloop (bekken x categorie) berekend.
Voor de 2012 rapportage was het GRB nog in opmaak en niet elke waterloop was als
polygoon beschikbaar. Nu is het huidige GRB bestand (versie 2014) nagenoeg compleet, en
werd gebruikt om de oppervlaktes opnieuw af te lezen.
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In het programma ArcMap 10 werd de oppervlakte berekend van de waterlopen die werden
geselecteerd in het palingbeheerplan (Fig. 3). De waterlopen werden geselecteerd uit het
GRB op basis van de aangeduide waterlopen in de VHA-kaart (bevaarbaar, onbevaarbaar 1ste
cat, en in de polders de onbevaarbare van 2de en 3de cat) + de stilstaande wateren van de
KRW. Vervolgens werd een stratum toegekend aan elke waterlopenpolygoon op basis van
ecoregio’s en de kaart van de ecologische typologie van waterlopen.

Figuur 3. In het rood het GRB (2014), zijnde een polygonenlaag met daarin de
oppervlaktes van rivieren, kanalen, beken en meren. In het zwart de categorie 2
waterlopen die men in het palingbeheerplan selecteerde en waar men de oppervlakte
van wil kennen. In het blauw de geselecteerde stukken van het GRB die
overeenkomen met de categorie 2 waterlopen die men selecteerde voor het
palingbeheerplan.

In figuren 4 en 5 wordt de spreiding van de oppervlaktes van de waters van het
Palingbeheerplan voorgesteld respectievelijk in functie van riviertype en rivierbekken. De
nieuw berekende oppervlaktes worden aangegeven in Tabel 1. De oppervlakte van de waters
van het palingbeheerplan gehanteerd voor de 2015 rapportage bedraagt 19796 ha.
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Tabel 1.

Oppervlaktes (ha) van de waters van het palingbeheerplan in het Scheldebekken
en het Maasbekken gehanteerd voor de 2012 en 2015 rapportage.
Bekken

Scheldebekken
Maasbekken
Totaal

Rapportage
2012

Rapportage
2015

16613
1439
18052

18591
1205
19796

Noot:

wateroppervlakte beslaat in Vlaanderen 20 061 ha (= 1.7% van het landgebruik)(Op ’t
Eyndt, 2002).
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4 Extractie van gegevens uit het vismeetnet
Dit hoofdstuk beschrijft de gehanteerde methodiek tot het bekomen van bruikbare datasets
in functie van het palingbeheerplan 2015.
De data die werden gebruikt zijn de data verzameld in het kader van het meetnet
visbestandopnames op het INBO tussen 1 januari 2011 en 31 december 2014. De data
werden opgenomen in de VIS databank (www.vis.milieuinfo.be) onder verschillende
projecten, afhankelijk in welk kader ze werden verzameld. De projecten zijn: Visbestand,
Referentiemeetnet, Estuaria en Estuaria vanaf 2013. Om de databank voldoende te kunnen
bevragen werd een acces toepassing ontwikkeld (VIS_datawarehouse_PRDV004) dat
rechtstreeks draait op de ODBC dataserver. In dit datawarehouse zijn een aantal
standaardtabellen opgenomen die gecombineerd kunnen bevraagd worden door middel van
Query’s. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Structured Query Language (SQL).

Dataset 1 met gegevens van alle bemonsteringen uitgevoerd
tussen 2011-2014 met habitatvariabelen,
waterkwaliteitsgegevens en palingvangsten uitgedrukt in
CPUE
1) In een eerste stap werd een Query (Q_afgevistelocaties met datum 2011-2014 met
habitateigenschappen) gemaakt van alle bemonsteringen tussen 2011 en 2014 met
opgemeten habitatvariabelen en waterkwaliteitsparameters. De gegevens komen uit de
projecten ’visbestand’, ‘referentiemeetnet’, ‘estuaria’ en ‘estuaria vanaf 2013’. Daaraan
werden nog enkele eigenschappen gekoppeld eigen aan het bemonsterd gebied zoals de
typecode, bekken,….. Voor de opmaak van deze Query’s maken we gebruik van volgende
tabellen: DimProject, DimWaarneming, DimMethode, DimGebied, DimGebiedinfo. De
SQL-code is weergegeven in Bijlage 1, Query 1.
2) In een tweede stap maken we gebruik van reeds bestaande ‘SQL Pass through-query’s. ’
Deze query’s geven per project de vangstgegevens per bemonstering en per soort weer
uitgedrukt in Catch per unit of Effort (CPUE) (PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria,
PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria vanaf 2013, PTQRY_CPUE_EQR_Visbestand en
PTQRY_CPUE_EQR_Referentiemeetnet).
3) Vervolgens gebruiken we deze query’s, om de gegevens tussen 2011 en 2014 voor
paling te filteren. Dit doen we voor de 4 projecten (Q_ptqr
CPUE_visbestand_2011_2012_paling,
Q_ptqry_CPUE_referentiemeetnet_2013_2014_paling, Q_ptqry_CPUE_Estuaria vanaf
2013_paling, Q_ptqry_Estuaria 2011_2012_paling). De SQL-codes als voorbeeld voor de
gegevens uit het project ‘Estuaria’ is weergegeven in Bijlage 1, Query 2.
4) In een laatste stap wordt de Query uit stap 1 gekoppeld aan de 4 Query’s uit stap 3 op
basis van het veld ‘Waarnemingkey’ waarbij men alle records van ‘Q_afgeviste locaties
met datum 2011-2014 met habitateigenschappen’ behoudt en koppel aan de gegevens
van de 4 overige Query’s. Resultaat is een dataset met alle bemonsteringen tussen
2011-2014 met de nodige habitat en waterkwaliteitsvariabelen, gebiedsinfo en
palingvangsten (Q_afgevistelocaties 2011-2014 met habitateigens en CPUE paling). De
SQL-code is weergegeven in Bijlage 1, Query 3.

Dit resulteerde in een dataset van 1341 visbestandsopnames (waarvan 1031 op waterlopen
van het palingbeheerplan).
16

INBO.R.2015.9679951

www.inbo.be

Deze dataset werd gecontroleerd en aangepast. Van 16 afvissingen ontbrak de rivierbreedte,
deze werd na opmetingen via GIS, toegevoegd. Bij twee bestandsopnames ontbrak
informatie over de vangstinspanning, deze werden uit de dataset verwijderd. Extreme
vangstwaarden bleken correct na controle van de veldpapieren. Bij een vrij groot aantal
observaties ontbrak de CodeTypeWaterlichaam. Deze werd opgezocht en toegevoegd. De
gebruikte klassering van Riviertype en de gebruikte afkortingen staan voorgesteld in Tabel 2.
Merk echter op dat het onderscheid BkL (kleine beek leem) en BkZ (kleine beek zand) niet
meer wordt gemaakt in overeenstemming met de aangepaste methodologie voor rapportage
aan de Europese Kaderrichtlijn Water.

Tabel 2.

Code en riviertype gebruikt bij de berekeningen in het model.

Code
Bk
BkK
Bg
BgK
Rk
Rg
Rzg
Pz
Pb
Mlz
CANA
O1o
O1b
O2zout

Riviertype
kleine beek
kleine beek Kempen
grote beek
grote beek Kempen
kleine rivier
grote rivier
zeer grote rivier
zoete polderwaterloop
brakke polderwaterloop
zoet, mesotidaal laaglandestuarium
kanaal
zwak brak (oligohalien), macrotidaal
laaglandestuarium
brak, macrotidaal laaglandestuarium
zout, mesotidaal laaglandestuarium

Rivier
Rivier
Rivier
Rivier
Rivier
Rivier
Rivier
Rivier
Rivier
Rivier
Kanaal
Overgangswater
Overgangswater
Overgangswater

Na screening bevat de dataset gegevens van 1339 visbestandsopnames, waarvan er 1029 op
meetplaatsen gelegen zijn op waterlopen van het palingbeheerplan. Het productiemodel
gebruikt enkel gegevens van visbestandsopnames waarbij elektrovisserij gebruikt werd,
zodat uiteindelijk 378 bestandsopnames bruikbaar zijn. Een kaart van deze meetplaatsen
staat voorgesteld in Figuur 6. Het aantal waarnemingen per riviertype en per bekken staat
voorgesteld in Figuren 7 en 8.
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Figuur 6. Positie
van
de
meetplaatsen
van
bestandsopnames
van
het
zoetwatervismeetnet (periode 2011-2014, methode: elektrovisserij, waterlopen van
het palingbeheerplan) gebruikt voor de 2015 rapportage. Groen: project ‘visbestand’
(periode vóór 2013); Rood: project ‘Referentiemeetnet’ (periode vanaf 2013).
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Figuur 7. Aantal visbestandsopnames met elektrovisserij op waterlopen van het
palingbeheerplan, verdeeld over Riviertype. Voor de verklaring van de afkortingen,
zie Tabel 2. Periode 2011-2014.
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Figuur 8. Aantal visbestandsopnames met elektrovisserij op waterlopen van het
palingbeheerplan, verdeeld over de Vlaamse rivierbekkens. Periode 2011-2014.

Dataset 2: alle bemonsteringen tussen 2011-2014 met
individuele lengte en gewichtsgegevens van de gevangen
palingen
1) Uit de verschillende projecten worden per bemonstering de individuele lengte en
gewichtsgegevens van palingen geëxtraheerd. Hiervoor maken we gebruik van 4
bestaande ‘Pass trough Query’s die de individuele gegevens van alle soorten weergeven
per project (ptqry_individueleLengteGewicht_visbestand,
ptqry_individueleLengteGewicht_referentiemeetnet2013-2014,
ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-2014 en
ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria vanaf 2013_2013-2014). In Bijlage 1, Query 4
wordt als voorbeeld de SQL-code voor het project ‘Estuaria’ weergegeven.
2) Vervolgens gebruiken we deze query’s, om de gegevens verzameld tussen 2011 en 2014
voor paling te filteren. Dit doen we voor de 4 projecten. Zo komt men tot 4, qua
structuur gelijkaardige, datasets waarbij per bemonstering de lengte en
gewichtsgegevens zijn weergegeven voor alle gemeten palingen (Q_individuele
LengteGewicht_visbestand_paling_2011-2014, Q_individuele
LengteGewicht_vReferntiemeetnet_paling_2011-2014, Q_individuele
LengteGewicht_Estuaria_paling_2011-2014, Q_individuele LengteGewicht_Estuaria vanaf
2013_paling_2011-2014). De gegevens uit deze 4 projecten worden in één excelfile
samengebracht. In Bijlage 1, Query 5 wordt als voorbeeld de SQL-code voor het project
‘Estuaria’ weergegeven.

De dataset met individuele meetwaarden resulteerde in 11110 lengte (L) en gewicht (W)
metingen van individuele palingen (verzameld tijdens de periode 2011-2014 over de vier
hierboven geciteerde projecten (1339 bestandsopnames)). Deze data werden vervolgens
rigoureus gecheckt, lengte observaties onder 6 cm en boven 1.2 m werden verwijderd,
www.inbo.be
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alsook observaties met gewichten boven de 2 kg. In een aantal gevallen werden data uit de
L en W velden omgewisseld. Extreme data werden gedubbelcheckt op de veldpapieren. Ten
slotte werd de kwaliteit van de data verder nagegaan door toepassing van een L ⁄ W relatie,
waarbij individuen waarvan het gemeten gewicht te veel afweek van het verwachte gewicht
verwijderd werden uit de dataset. Deze waarnemingen werden ook aangepast in de VIS
databank.
Na controle en uitzuivering van de data bevatte de dataset 10938 gepaarde L en W
observaties van individuele palingen. Lengtes en gewichten varieerden respectievelijk tussen
6.0 en 94.1 cm, en tussen 0.1 en 1688 g, zie Tabel 3 voor gemiddelde en mediaan.
Tabel 3.

Gemiddelde, mediaan en spreiding van lengte en gewicht van paling (periode
2011-2014).

Gemiddeld
Mediaan
Minimum
Maximum
N

20

Lengte
42,9
41,8
6,0
94,10
11004

INBO.R.2015.9679951

Gewicht
201,8
125,1
0,1
1688,0
10999
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5 Parameters van de lengte-gewichtsverhouding
Bij vissen wordt het verloop van het gewicht (W) in functie van de lengte (L) beschreven via
een exponentiële functie W = a Lb. De biometrische karakterisering van een specifieke
populatie, onafhankelijk van de individuele variatie, kan gebeuren via de bepaling van de a
en b parameters van de L ⁄ W relatie.
Deze waarden geven ook een beeld van de conditie en ‘fitness’ van een populatie (Le Cren,
1951). Hoe hoger het gewicht van een paling voor een gegeven lengte, hoe beter de
conditie. Deze functie laat toe om conditie-georiënteerde indices te bepalen zoals Fulton’s
conditiefactor, Le Cren’s relatieve conditiefactor, e.a. (voor een overzicht zie Froese, 2006).
Hieruit mag duidelijk zijn dat de conditie en dus ook de a en b parameters, kunnen variëren
tussen subpopulaties, bijvoorbeeld als gevolg van lokale condities of een ruimtelijke of
temporele gradiënt.
Daarnaast maakt deze vergelijking het mogelijk om gewichtsgegevens af te leiden vanuit
lengtefrequentiemodellen. In de 2012 rapportage werd er voor de omrekening van de
aantallen per eenheid van oppervlakte naar densiteiten in biomassa per eenheid van
oppervlakte hiervan gebruik gemaakt. Hiertoe werd op een dataset van palingen bemonsterd
tijdens de periode 2000-2010 individuele L en W waarden geanalyseerd resulterend in de
vergelijking:
W = 0.0014 L3.065
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Figuur 9. Lengte-gewichtsrelatie in Europese paling bemonsterd in Vlaanderen in de
periode 2000-2010 (Stevens et al. , 2013)

Intussen werd echter door Verreycken et al. (2011) op basis van een analyse van L en W
data van 17 586 gele palingen bemonsterd op 1426 locaties over Vlaanderen tussen 1992 en
2009 de L / W relatie van paling (en andere soorten) beschreven. Voor paling werd volgende
relatie beschreven:
W = 0.0011 L3.130 met r² = 0.98
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Uit de gezamenlijke voorstelling van de drie L / W relaties (Fig. 12) blijkt dat de verschillen
vrij gering zijn en dat dit ook vrij weinig impact zal hebben op het eindresultaat voor de
rapportage.
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Figuur 12. Lengte-gewichtsrelatie in Europese paling bemonsterd in Vlaanderen in 20002010 volgens Stevens et al. (2013), in 1992-2009 volgens Verreycken et al. (2011),
en in de periode 2010–2014 (dit rapport).
Voor de 2015 rapportage werd er geopteerd om te werken met de lengtegewichtsregressie van de palingen bemonsterd tijdens deze rapportageperiode
(2010-2014), namelijk W = 0.00105 L3.136.
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6 Mortaliteitsfactoren: visserij en predatie door
aalscholvers.
Modelwijziging t.o.v. 2012 rapportage.
Voor de 2012 rapportage werden de mortaliteitscijfers veroorzaakt door visserij en
aalscholvers toegepast op de zilverpaling.
Stevens et al. (2013) suggereren echter om het effect van aalscholverpredatie op te nemen
in de schatters voor de natuurlijke mortaliteit (Stevens et al., 2013). Daarnaast moet het
effect van sportvisserij, net als de natuurlijke mortaliteit, op het niveau van gele paling
berekend worden. Deze methode werd al eerder toegepast voor een advies over de impact
van fuikvisserij op zilverpaling (Stevens en Breine, 2014). Sportvisserij, predatie en andere
bronnen van natuurlijke sterfte werken dan uitsluitend in op het gele paling stadium. Alleen
de mortaliteit door pompgemalen blijft dan berekend op het niveau van zilverpaling.
Het aangepaste model staat voorgesteld in Figuur 1.
De 2015 rapportage past de mortaliteitscijfers door aalscholvers en visserij in het
productiemodel toe op bestandsschatting aan gele aal.

Visserijmortaliteit.
Voor de 2012 rapportage werd de impact van de mortaliteit door de recreatieve visserij
becijferd aan de hand van een visserijdruk van 61043 geregistreerde hengelaars.
Om de impact te berekenen werd er gebruik gemaakt van de resultaten van een enquête
uitgevoerd in 2008 onder vissers. De totale vangst van gele paling werd becijferd aan de
hand van het totaal aantal palingvissers, de meeneemfrequentie, het aantal meegenomen
palingen en het gemiddeld gewicht van paling. Aldus werd de impact door de recreatieve
visserij berekend op jaarlijks 30 ton paling.
Tijdens de periode 2010-2014 bedroeg het jaargemiddelde van vergunde recreatieve vissers
61769, wat een stijging voorstelt van 1.0% t.o.v. het cijfer gebruikt voor de 2012 rapportage
(Fig. 13).
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7 Invloed van verschillende scenario’s van
palingverspreiding over de breedte van de
waterloop.
Naast aspecten van bereikbaarheid (passeerbaarheid van dammen en sluizen),
waterkwaliteit, productiviteit van de waterloop, voedselaanbod, uitzetting, e.a. zal de
palingdensiteit op een waterloop ook in sterke mate afhangen van de plaatselijke habitat,
meer bepaald van de structuurkwaliteit van oever en rivierbodem. De aanwezigheid
van schuilplaatsen (onder de vorm van holtes, grote losse stenen, sediment waar paling zich
kan ingraven, etc.) en foerageerplaatsen (bv rietgordels of andere vegetatie) zullen mee de
aanwezigheid en densiteit van paling in sterke mate beïnvloeden. De invloed van aspecten
van habitat- en waterkwaliteit op de gemeten bestanden wordt behandeld in hoofdstuk 8.
In de 2012 rapportage werd door Stevens et al. (2013) voor de bestandsberekening van gele
aal gebruik gemaakt van een verspreidingsmodel voor de densiteit van paling in functie van
de breedte van de waterloop. Deze theoretische gradiënt in de verspreiding van paling over
de breedte van de waterloop gaat ervan uit dat de densiteit van paling het hoogst is aan de
oevers. Door het gebrek aan habitatdiversiteit over de breedte van de waterloop is dit voor
de meeste van onze waterlopen het geval. Het model was arbitrair gekozen, maar
verschillende theoretische modellen zijn mogelijk. We willen in dit hoofdstuk nagaan, hoe het
gebruikte model het resultaat, nl het totale bestand aan gele aal, kan beïnvloeden.
Bij de afvissingen wordt enkel aan de oevers gevist. Wanneer de berekende densiteit
geïntegreerd wordt over de volledige breedte van de waterloop, dan overschatten we
bijgevolg het totaal aantal palingen in brede waterlopen. De gradiënt in verspreiding van
oever tot het midden van de waterloop werd door de gekozen normaalverdeling beschreven,
los van de structuur van de oever of andere lokale kenmerken van de waterloop. In de
omrekening van CPUE naar gele aal densiteit wordt gecorrigeerd door de densiteit te
vermenigvuldigen met het resultaat van deze cumulatieve normaalverdeling voor het verschil
tussen de halve rivierbreedte (Br) en de halve transectbreedte (Bt). Het gemiddelde en de
standaarddeviatie van de normaalverdeling wordt gegeven door de halve rivierbreedte:
ct = correctiefactor voor bevissing oever



,

X met

en

(cumulatieve normaalverdeling gebruikt door Stevens et al., 2013)
Stevens et al. (2013) beklemtoonden de noodzaak van een veldstudie om gegevens van
verspreiding van paling over de breedte van de waterloop te verzamelen, zodat een meer
realistische verdeling in het model kan gebruikt worden. Echter, bij gebrek aan resultaten
van dergelijke studie, zijn er momenteel nog geen empirische gegevens voorhanden.
Daarom werd geopteerd voor een exploratieve analyse van de resultaten van verschillende
verdelingspatronen. Hiermee kan geduid worden in hoeverre de gebruikte verdeling een
effect kan hebben op het eindresultaat van behaalde doelen.
Teneinde de impact van de keuze van het model te evalueren, werden 5 scenario’s
vooropgesteld en werd de impact op het resultaat vergeleken. Deze scenario’s variëren in
functie van natuurlijkheid, van een gekanaliseerde rivierbedding zonder significante
structuurvariatie over de breedte van de waterloop met een oever niet geschikt als
palinghabitat, tot een natuurlijke rivier met zeer veel structuurvariatie over de breedte.
De scenario’s werden beschreven via logistische functies.
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Scenario “None”
Bij scenario “None” wordt er van uit gegaan dat er geen verschil is in palingdensiteit
over gans de breedte van de waterloop. M.a.w. de densiteiten aan de oever zijn
dezelfde als elders over de breedte van de waterloop. Hier wordt er dus geen
correctie voor breedte van de rivier toegepast.
Scenario “Old”
Dit is het scenario gebruikt door Stevens et al. (2013) voor de 2012 rapportage.
Formule



,

X met

en

Scenario A
Homogene oeverstructuur, zonder geschikt habitat voor paling.
Uniforme rivierbedding zonder structuur.
Volledig gekanaliseerde rivier.
Paling homogeen verdeeld over de ganse breedte van de rivier. Wel iets meer nabij
de oever.
Formule
Ct = 0.95 + (0.05 * e^(-6.5*x + 9.0)/(e^(-6.5*x + 9.0) + 1))

Scenario B
Riviertraject met weinig diverse oeverstructuur.
Uniforme rivierbedding zonder structuur.
Meer paling nabij de oever, maar toch ook nog significant aanwezig in het midden
van de rivier.
Formule
Ct = 0.48 + (0.52 * e^(-2.5*x + 6.3)/(e^(-2.5*x + 6.3) + 1))

Scenario C
Riviertraject met zeer diverse oeverstructuur, zeer geschikt voor paling.
Uniforme rivierbedding zonder structuur.
Meeste paling nabij de oever, véél minder aanwezig in het midden van de rivier.
Formule
Ct = 0.30 + (0.70 * e^(-2.3*x + 6.0)/(e^(-2.3*x + 6.0) + 1))

Scenario D “Natuurlijk”
Riviertraject met zeer diverse oeverstructuur.
Rivierbedding met veel structuurvariatie.
Zeer natuurlijke rivier met veel structuurvariatie (type Grensmaas).
Paling vrij heterogeen verdeeld over de ganse breedte van de rivier.
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Geen formule mogelijk.
Dit scenario is niet door middel van een logistische functie te beschrijven.
Palingdensiteiten variëren sterk in functie van de verspreiding van
structuurelementen over de breedte van de waterloop. Densiteit kan plaatselijk hoger
liggen ter hoogte van die structuurelementen dan aan de oevers.

De gehanteerde correctiefactor in functie van de rivierbreedte voor de verschillende modellen
staat weergegeven in Figuur 15.

Figuur 15. Correctiefactor voor variatie in verspreiding van paling over de breedte van
de waterloop in functie van de rivierbreedte voor de verschillende modellen.

Invloed van het gebruikte model.
Hier gaan we de invloed na van het gebruikte scenario op de omgerekende waarden van
CPUE naar bestanden van gele aal. Modellen met een lage Ct zullen vooral op de bredere
waterlopen (> 10 m) resulteren in lagere densiteiten. Merk op dat er geen simulatie voor
Scenario D mogelijk is (natuurlijke waterloop met zeer grote structuurvariatie).
Figuur 16 toont het resultaat van de verschillende scenario’s voor het Scheldebekken en het
Maasbekken waarbij de berekende productie (in totale biomassa aan wegtrekkende
zilverpaling) percentueel uitgedrukt wordt ten opzichte van het ‘None’ scenario. In het
Scheldebekken vermindert de totaal berekende zilverpalingontsnapping met 4.4, 44.4 en
59.7% bij toepassing van respectievelijk de scenario’s A, B en C, ten opzichte van een
berekening zonder rivierbreedtecorrectie (scenario ‘None’). In het scenario gebruikt voor de
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2012 rapportage (scenario ‘Old’)
zilverpalingproductie met 35.1%.

(Stevens

et

al.,

2013),

vermindert

de

totale

In het Maasbekken vermindert de totaal berekende zilverpalingontsnapping met 4.9, 49.2 en
65.8% bij toepassing van scenario’s A, B en C, ten opzichte van een berekening zonder
rivierbreedtecorrectie (scenario ‘None’). In het scenario ‘Old’ vermindert de totale
zilverpalingproductie met 32.6%.

Schelde
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
None

A

B

C

Old

C

Old

Maas
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
None

A

B

Figuur 16. Berekende productie (in % ten opzichte van het ‘None’ model) aan
wegtrekkende zilverpaling (in kg) voor het Scheldebekken (boven) en het
Maasbekken
(onder)
in
functie
van
de
verschillende
scenario’s
voor
rivierbreedtecorrectie.
Uit de simulatie blijkt duidelijk dat het toepassen van een correctiefactor voor de breedte van
de waterloop van grote invloed is op de geschatte productiecijfers.
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Gezien de verschillende scenario’s niet getest werden aan empirische gegevens, wordt
voorlopig geopteerd om – omwille van vergelijkbaarheid – de normaalverdeling zoals
aangewend voor de 2012 rapportage ook voor de 2015 rapportage aan te wenden.

Besluit:
-

-

-

De keuze van het scenario voor de correctie van de rivierbreedte is in
Vlaanderen van grote invloed op het eindresultaat van het model. Validatie
van de gebruikte modellen is enkel mogelijk via veldonderzoek waarbij de
verschillende scenario’s getoetst worden aan de realiteit. Er is dus
momenteel geen wetenschappelijke onderbouwing voor de keuze van een of
ander scenario.
In de berekening van de gele aal bestanden voor de 2015 rapportage kiezen
we voor het gebruik van het scenario van Stevens et al., 2013 (scenario
‘Old’), omwille van de vergelijkbaarheid met de resultaten van 2012.
Naast het veldonderzoek ter validatie van de verschillende modellen, dienen
de waterlopen van het palingbeheerplan geclassificeerd te worden volgens
de structuur van de bodem over de breedte van de waterloop, inclusief
oeverstructuur.
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8 Modellering van palingdensiteit in functie van
habitat- en waterkwaliteitsvariabelen
De densiteit aan gele aal over de waters per stratum Riviertype x Bekken, werden geschat
aan de hand van een (zeer) beperkt aantal steekplaatsbemonsteringen. De gemiddelde
densiteit van paling op de onderzochte sites wordt beschouwd als de gemiddelde densiteit
over alle waters binnen het stratum. Hierbij wordt er impliciet van uitgegaan dat de
bemonsterde plaatsen representatief zijn voor alle waters binnen het stratum.
Gezien echter de grote variatie in habitat- en waterkwaliteit over de waters binnen elk
beschouwd stratum (als gevolg van een gradiënt in antropogene drukken), is deze assumptie
weinig gefundeerd. Bovendien zullen ook bijkomende aspecten bijvoorbeeld bereikbaarheid
(migratie van glasaal van op zee tot de opgroeiplaats), uitzettingsmaatregelen, visserijdruk,
predatie e.a. hun rol spelen en mogelijk lokale verschillen in palingdensiteiten veroorzaken.
Echter gezien de complexiteit aan factoren die plaatselijk het palingbestand danig kunnen
beïnvloeden, én het gebrek aan een volledige set van indicatoren over alle waters van het
palingbeheerplan, is het onrealistisch te verwachten dat er op korte termijn een dataset van
alle relevante impactvariabelen over het ganse waterlopennetwerk van het palingbeheerplan
ter beschikking komt. Een modelmatige berekening van de gele aal bestanden rekening
houdende met de variatie aan stressoren of mogelijke andere verklarende variabelen (bv
natuurlijke en antropogene productiviteit) over het ganse waterlopennetwerk van het
palingbeheerplan, is dus momenteel niet haalbaar.
Wel werd een analyse uitgevoerd naar de impact van een set aan habitat- en
waterkwaliteitsvariabelen (Tabel 4) gemeten tijdens de visbestandsopnames, op de CPUE
data (aantallen per ha). Bedoeling is na te gaan welke van deze beschikbare variabelen het
best de aanwezigheid en densiteit van paling verklaren. Deze data zijn beschikbaar in de VIS
databank en werden daaruit geëxtraheerd (zie hoofdstuk 4).
Tabel 4.

Set
van
habitaten
visstandsbemonsteringen.

waterkwaliteitsvariabelen

gemeten

Attributencode

Beschrijving

Attributensetcode

HBEBO

Bebouwing

HABITAT

HBOCH

Bochten

HABITAT

HBOAN

Bodem (andere)

HABITAT

HBOGR

Bodem (grint)

HABITAT

HBOKL

Bodem (klei)

HABITAT

HBOMO

Bodem (modder)

HABITAT

HBOSL

Bodem (slib)

HABITAT

HBOST

Bodem (stenen)

HABITAT

HBOZA

Bodem (zand)

HABITAT

HBOWA

Bodem waterplanten

HABITAT

HBOME

Bomen

HABITAT

HDALG

Draadalgen

HABITAT

HINDU

Industrie

HABITAT

HKNAU

Knelpunt (autosnelweg)

HABITAT

HKNDU

Knelpunt (duiker)

HABITAT

HKNMO

Knelpunt (molen)

HABITAT

HKNON

Knelpunt (onbepaald)

HABITAT

HKNSL

Knelpunt (sluis)

HABITAT
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HKNSP

Knelpunt (spaarbekken)

HABITAT

HKNST

Knelpunt (stuw)

HABITAT

HKNVE

Knelpunt (verval)

HABITAT

HLAND

Landbouw

HABITAT

HLOOP

Loop

HABITAT

HNATS

Natuurlijke schuilplaatsen

HABITAT

HOEVR

Oever

HABITAT

HPOEL

Poelen

HABITAT

HSTRV

Stroomversnellingen

HABITAT

HHELL

Taludhelling

HABITAT

HVLWA

Vlottende waterplant

HABITAT

HWAPE

Waterpeil

HABITAT

HWEID

Weide

HABITAT

CONDUCTIVITEIT

Conductiviteit (µS/cm)

WATERKWALITEIT

DOORZICHT

Doorzicht (m)

WATERKWALITEIT

GEMIDDELDE DIEP

Gemiddelde diepte (m)

WATERKWALITEIT

PH

pH

WATERKWALITEIT

STROOMSNELHEID

Stroomsnelheid (m/s)

WATERKWALITEIT

TEMPERATUUR

Temperatuur (°C)

WATERKWALITEIT

TURBIDITEIT

Turbiditeit (NTU)

WATERKWALITEIT

ZUURSTOF

Zuurstof (mg/l)

WATERKWALITEIT

ZUURSTOFPROCENT Zuurstof (%)

WATERKWALITEIT

BREEDTE

WATERLOOP

Breedte rivier (m)

De analyse werd uitgevoerd op bestandsopnames met elektrovisserij waarvan CPUE data
beschikbaar waren. Er werd een selectie gemaakt van een set van variabelen die mogelijk
bruikbaar en relevant waren voor het statistisch model naar verklarende variabelen, op basis
van de volledigheid van de data en van experten kennis. Dit resulteerde in de volgende set
van variabelen:
Variabelen die de site typeren:
Bekken, Riviertype, Rivierbreedte
Waterkwaliteitsvariabelen:
Conductiviteit, Doorzicht, Zuurstof
Habitatvariabelen:
Natuurlijke schuilplaatsen, Oever en Loop
De variabele Diepte werd – omwille van het vrij groot aantal (169) ontbrekende data niet
meegenomen in de analyse.
Dit resulteerde in een dataset van 275 observaties waarbij voor alle onderzochte variabelen,
data beschikbaar waren.
De CPUE data uitgedrukt in densiteit (aantal gevangen per ha) zijn niet normaal verdeeld en
er werd gewerkt met de gelogaritmiseerde data. De dataverdeling wordt voorgesteld in
Figuur 17.
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Figuur 17. Frequentieverdeling van densiteiten van gevangen paling op bais van CPUE
data.

Voor de verdeling van de data per bekken en per riviertype gebruikt in deze analyse
verwijzen we naar Tabel 5.

Tabel 5.

Aantal waarnemingen per stratum Riviertype * Bekken,
modellering
van
palingdensiteit
in
functie
van
waterkwaliteitsvariabelen

gebruikt in
habitat-

de
en

Bg

BgK

Bk

BkK

CANA

O1

Pb

Pz

Rg

Rk

Rzg

Totaal

Bekken Brugse polders

3

0

1

0

0

0

1

4

0

0

0

9

Bekken Gentse kanalen

5

0

4

0

2

0

0

6

2

4

0

23

Beneden-Scheldebekken

7

2

10

0

4

0

3

1

0

0

0

27

Boven-Scheldebekken

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

6

Demerbekken

16

3

11

3

0

0

0

0

11

0

0

44

Denderbekken

12

0

4

0

0

0

0

0

7

0

0

23

Dijlebekken

13

0

7

0

8

0

0

0

16

0

0

44

Ijzerbekken

6

0

4

0

2

0

6

3

2

1

0

24

Leiebekken

4

0

3

0

2

0

0

0

5

0

0

14

Maasbekken

3

16

0

8

5

0

0

0

0

0

5

37

Netebekken

0

13

1

4

6

0

0

0

0

0

0

24

69

34

48

15

29

0

10

14

46

5

5

275

Totaal
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De variabelen rivierbreedte, conductiviteit, doorzicht en zuurstof zijn continue numerische
variabelen. De verdeling van deze data staat weergegeven in de volgende figuur (Fig. 18).

Figuur 18. Box
whisker
plots
van
de
rivierbreedte
(N=429)
en
de
waterkwaliteitsvariabelen conductiviteit (N=420), doorzicht (N=333) en zuurstof
(N=417).
De variabelen Natuurlijke schuilplaatsen, Oever en Loop zijn factorische variabelen,
gecatalogiseerd als volgt:
Natuurlijke schuilplaatsen: zeer veel (1); veel (2); matig (3); weinig (4) en geen (5)
Oever: verstevigd (1), gedeeltelijk verstevigd (2) en natuurlijk (3)
Loop: verstoord (1), matig verstoord (2) en niet verstoord (3)
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Figuur 19 toont de dataverdeling voor deze habitat-variabelen.

Figuur 19. Frequentieverdeling voor de variabelen Loop (HLOOP), Natuurlijke
schuilplaatsen (HNATS) en Oever (HOEVR) (NA: ontbrekende data), voor de
verklaring van de klassewaarden, zie tekst.

Het volgende model werd toegepast (linear mixed effect model ):
logDensity ~ BreedteRivier + CONDUCTIVITEIT + DOORZICHT + ZUURSTOF + fHLOOP +
fHNATS + fHOEVR
random = ~ 1 | BEKNAAM/RIVIERTYPE
Het verloop van het model wordt gekarakteriseerd door volgende descriptoren en correlaties
(Tabellen 6 en 7), terwijl in Fig. 20 de plot van de genormeerde residu’s, de QQplot en het
residu-histogram van het model voorgesteld staan.
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Tabel 6.

Descriptoren voor het model logDensity ~ BreedteRivier + CONDUCTIVITEIT +
DOORZICHT + ZUURSTOF + fHLOOP + fHNATS + fHOEVR

(Intercept)
BreedteRivier
CONDUCTIVITEIT
DOORZICHT
ZUURSTOF
fHLOOP2
fHLOOP3
fHNATS2
fHNATS3
fHNATS4
fHNATS5
fHOEVR2
fHOEVR3

Tabel 7.

Value Std.Error
2.7621837 1.5593016
0.0053545 0.0101160
-0.0000922 0.0003259
-0.0286512 0.0466437
0.0949806 0.0425014
-0.5141558 0.4045402
-0.3559964 0.4098139
-0.1802306 1.4569743
-0.2955820 1.4122345
-0.6643704 1.4142206
-1.3916078 1.4561141
-1.0640088 0.3012054
-1.1122656 0.3402909

DF
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213

t-value p-value
1.771424 0.0779
0.529314 0.5971
-0.282744 0.7776
-0.614258 0.5397
2.234762 0.0265
-1.270963 0.2051
-0.868678 0.3860
-0.123702 0.9017
-0.209301 0.8344
-0.469779 0.6390
-0.955700 0.3403
-3.532503 0.0005
-3.268573 0.0013

Correlatietabel voor het model logDensity ~ BreedteRivier + CONDUCTIVITEIT +
DOORZICHT + ZUURSTOF + fHLOOP + fHNATS + fHOEVR

Correlation:
(Intr)
4 fHNATS5 fHOEVR2
BreedteRivier -0.145
CONDUCTIVITEIT -0.156
DOORZICHT
-0.018
ZUURSTOF
-0.291
fHLOOP2
-0.210
fHLOOP3
-0.240
fHNATS2
-0.883
fHNATS3
-0.889
fHNATS4
-0.902
fHNATS5
-0.906
fHOEVR2
-0.096
0.045
fHOEVR3
-0.201
0.158
0.471
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BrdtRv CONDUC DOORZI ZUURST fHLOOP2 fHLOOP3 fHNATS2 fHNATS3 fHNATS
-0.007
-0.071
0.013
0.266
0.266
-0.034
-0.018
-0.007
0.021
0.131
0.080

0.044
-0.043
0.054
0.046
-0.047
-0.040
-0.044
-0.054
0.134

0.011
-0.049 0.118
-0.013 0.127
0.002 0.082
0.016 0.037
0.009 0.042
-0.034 0.071
-0.090 -0.031

0.136 -0.007

0.757
-0.013
-0.033
-0.024
0.021
-0.008

0.012
-0.015
0.005
0.059
-0.048

0.953
0.957
0.937
-0.031

0.978
0.955
-0.027

0.966
-0.004

0.012 -0.082

-0.198

0.098

0.115

0.142
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Figuur 20. Plot van de genormeerde residu’s, QQplot en residu-histogram voor het
model logDensity ~ BreedteRivier + CONDUCTIVITEIT + DOORZICHT + ZUURSTOF
+ fHLOOP + fHNATS + fHOEVR.
Daarna wordt het model aangepast en vereenvoudigd, op basis van de P-waarden verkregen
in het vorig model.
logDensity ~ ZUURSTOF + fHOEVR
random = ~ 1 | BEKNAAM/RIVIERTYPE
Het verloop van dit vereenvoudigde model wordt gekarakteriseerd door volgende
descriptoren en correlaties (Tabellen 8 en 9). De plot van de genormeerde residu’s, de
QQplot en het residu-histogram van het model staan voorgesteld in Fig. 21.
Tabel 8.

Descriptoren voor het model logDensity ~ ZUURSTOF + fHOEVR

Value Std.Error
(Intercept) 1.5751046 0.4147436
ZUURSTOF
0.1068274 0.0416444
fHOEVR2
-0.8857904 0.2837426
fHOEVR3
-0.9166531 0.3124836
38

DF
t-value p-value
222 3.797779 0.0002
222 2.565228 0.0110
222 -3.121809 0.0020
222 -2.933444 0.0037
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Tabel 9. Correlatietabel voor het model logDensity ~ ZUURSTOF + fHOEVR
Correlation:

(Intr) ZUURST fHOEVR2
ZUURSTOF -0.838
fHOEVR2 -0.244 -0.030
fHOEVR3 -0.291 0.039 0.420

Figuur 21. Plot van de genormeerde residu’s, QQplot en residu-histogram voor het
model logDensity ~ ZUURSTOF + fHOEVR.
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Figuur 22. Gemodelleerde impact van zuurstof en oeverstructuur op de densiteit van
paling.
Uit de analyse kan het volgende afgeleid worden:
De variantie tussen de verschillende bekkens (0.0002) is verwaarloosbaar ten opzichte van
deze tussen de riviertypes (0.95) en binnen een riviertype (1.83).
Er is een positief verband tussen het zuurstofgehalte en de palingdensiteit. Dit is vrij normaal
te verklaren, zuurstof is een essentiële factor voor visleven, en heeft dus een grote impact
op de aanwezigheid en verspreiding van soorten (Schneiders et al. 2009). Zeker in
Vlaanderen, waar door eutrofiëring en organische belasting van de waterlopen nog tal van
waterlopen te kampen hebben met zuurstofgehaltes onder de normale waardes, mag
zuurstof als dé beperkende factor voor onze zoetwatervissoorten beschouwd worden.
Er is ook een duidelijke invloed van de oeverstructuur. CPUE data zijn hoger voor HOEVR1
(“Verstevigde Oever”) in vergelijking tot HOEVR2 (“Gedeeltelijk verstevigde Oever”) en
HOEVR3 (“Natuurlijke Oever”), die beiden weinig verschillen. Op zich lijkt het
contradictorisch dat een natuurlijke oever een minder dens palingbestand heeft. Echter,
verstevigde oevers zijn vaak gekenmerkt door de aanwezigheid van grote breukstenen, die
voor de paling ideale schuilplaatsen bieden, waarin de paling zich overdag ophoudt.
In Figuur 22 wordt het verloop van de palingdensiteit in functie van toenemend
zuurstofgehalte en type oever voorgesteld. Beide variabelen hebben een vrij grote invloed.
Bij een verstevigde oever is de densiteit 2.5 – 3 maal hoger dan bij een gedeeltelijk
verstevigde of natuurlijke oever. Waters waarbij hoge zuurstofgehaltes gemeten werden
hebben een 3 – 4 maal hogere palingdensiteit dan waters met een laag zuurstofgehalte.
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Besluit
-

Deze preliminaire analyse heeft enkel rekening gehouden met een beperkt
aantal factoren, en mogelijks hebben andere factoren nog méér impact dan
die welke hier bestudeerd werden. Uit het model blijkt dat riviertype,
zuurstof en de oeverstructuur een grote rol spelen als verklarende
variabelen voor de palingdensiteit.

-

De factorvariabele Oeverstructuur zou verder verfijnd dienen te worden, en
voor ‘verstevigde oever’ onderscheid moeten maken in types van
versteviging (bv kaaimuur, oever met losse breuksteen, gebetonneerde
hellende oever, etc.).

-

Het behoort tot de mogelijkheden om in de toekomst bij de omrekening van
CPUE data van een beperkte set van meetplaatsen naar de bestanden van
gele aal op het netwerk van waterlopen van het palingbeheerplan, rekening
te houden met zuurstof en oeverstructuur. Een dataset dient hiervoor
opgemaakt te worden.
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9 Geslachtsverhouding
De berekening van de productie aan zilverpaling volgens het model van Dekker et al. (2008)
houdt rekening met en is afhankelijk van de geslachtsverhouding in de populatie.


Productie zilverpaling in waterlopen van het palingbeheerplan (Wz, g)
Nztotaal =

vrouwtjes

+

1

mannetjes

1

.

1

voor vrouwtjes en
.

met

voor mannetjes
.

0.0014

.

met
SF/M = fractie van palingen van lengte L die volwassen wordt
L = lengte van paling (cm)  VIS
G(L) = gewicht (g) van paling met lengte L
Lschier = gemiddelde lengte waarop een paling volwassen wordt (cm)
M = natuurlijke mortaliteit (zonder predatie door aalscholvers)
pf = fractie vrouwtjes in de populatie
De seksratio bij palingen wordt grotendeels bepaald door omgevingsfactoren. Er is een
duidelijke shift in seksverhouding afhankelijk van de breedtegraad (Tesch 2003). Ook is het
aandeel vrouwelijke palingen hoger als de populatiedensiteit afneemt (Lambert en Rochard
2007). Het aandeel mannelijke palingen stijgt dan weer bij toenemende temperatuur.
Bovendien is het bekend dat de populatiedensiteit afneemt en de gemiddelde lengte en de
fractie aan vrouwtjes toenemen bij stroomopwaarts gelegen waterzones (Knights et al.,
2001).
Grote veranderingen in seksratio zijn niet uitzonderlijk. Zo beschrijven Bark et al. (2007) een
wijziging in de seksratio op de River Piddle (V.K.) van 2.7/1 (man/vrouw) in 1976 t.o.v.
0.05/1 in 2003/2004, als gevolg van een plotse daling in rekrutering en dalende densiteit.
Uit de berekening in het model van Dekker et al. (2008) volgt dat de geslachtsverhouding in
belangrijke mate de productie zal beïnvloeden. Vrouwtjes blijven langer in het systeem
(groter effect van mortaliteit) en worden zwaarder (groter effect op biomassa). Fig. 23
illustreert via simulatie de invloed van de geslachtsverhouding op de zilverpalingproductie
(geen reële data).
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Figuur 23. Simulatie van de invloed van het aandeel vrouwtjes/mannetjes in het model
op de zilverpalingproductie. Links: Proportie gele paling van beide geslachten die
zilverpaling wordt. Rechts: Productiviteit aan zilverpaling in functie van het aandeel
vrouwtjes.
Stevens et al. (2013) hebben bij de berekening van de zilverpalingproductie ten behoeve van
de 2012 rapportage een geslachtsverhouding van 50/50 gehanteerd. Echter, de auteurs
stelden dat een fractie van 50% aan vrouwelijke palingen wellicht een onderschatting was,
gezien de lage densiteiten in onze waterlopen.
Bovendien gaven ze aan dat er best via veldonderzoek empirische data dienden verzameld te
worden, teneinde een meer realistische geslachtsverhouding te verkrijgen. Momenteel is
hierrond
echter
nog
geen
veldonderzoek
uitgevoerd.
Toch
toont
een
lengtefrequentieverdeling van de palingen over de verschillende rivierbekkens wel aan dat de
lengteverdeling nogal kan verschillen per bekken. Figuur 24 toont de lengteverdeling van de
gele aal in de verschillende Vlaamse rivierbekkens. Hiervoor werden alle data gebruikt van
palingen gevist tussen 2011 en 2014 en dit zowel met elektrovisserij als met fuikvangsten.
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Figuur 24. Lengtefrequentieverdelingen van palingen uit de verschillende rivierbekkens
(N = 10938).
Gezien het geslachtsdimorfisme bij paling waarbij mannelijke palingen niet groter worden
dan 46 cm en vrouwelijke meer dan 1 m kunnen bereiken, kan op basis van de
lengteverdeling al deels een uitspraak gedaan worden over de fractie vrouwtjes aanwezig in
de populatie.
Palingen groter dan 46 cm zijn dus uiteraard vrouwelijk, en arbitrair wordt een gelijke
geslachtsverdeling aangenomen voor palingen kleiner dan 46 cm.
Tabel 10 geeft dan per bekken het percentueel aandeel palingen dat zeker vrouwelijk is,
alsook de geschatte fractie aan vrouwtjes in de populatie. Op deze wijze schommelt het
geschat aandeel aan vrouwelijke palingen tussen 63 en 88%. Uit de data blijkt dat de fractie
aan vrouwtjes het laagst is in het IJzer- en Demerbekken, en het hoogst in het Leie- en
Maasbekken, wat overeenkomt met de literatuur (meer stroomopwaarts gelegen waterlopen
hebben naar verhouding een grotere proportie vrouwtjes). Over de ganse Vlaamse populatie
bedraagt de geschatte geslachtsverhouding 30/70 (man/vrouw).
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Tabel 10. Geschat aandeel vrouwelijke palingen per bekken.

> 46 cm
(N)

Totaal
aantal

> 46 cm (%)

Geschat aandeel
vrouwelijke
palingen (%)

Ijzerbekken

327

1260

26

63

Demerbekken

158

567

28

64

Bekken Brugse polders

183

587

31

66

Denderbekken

223

628

36

68

Netebekken

376

1011

37

69

Beneden-Scheldebekken

1634

3911

42

71

Dijlebekken

1050

2176

48

74

51

101

50

75

Bekken Gentse kanalen

148

276

54

77

Leiebekken

127

207

61

81

Maasbekken

152

214

71

86

TOTAAL

4429

10938

40

70

BEKKEN

Boven-Scheldebekken

Het model gebruikt voor de 2015 rapportage houdt op basis van de data rekening
met
een
geslachtsverhouding
van
70.3%
vrouwtjes/29.7%
mannetjes.
Modelmatig, verwachten wij dat de proportie van gele aal die zilverpaling wordt
verlaagt met een kleine 20% t.o.v. een 50-50 seksratio zoals aangewend tijdens de
vorige rapportage.
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10 Mortaliteit aan zilverpaling door pompgemalen en
turbines
In Vlaanderen staan heel wat pompgemalen en een beperkt aantal turbines die schade aan
migrerende vissen berokkenen. Zilverpaling is hieraan bijzonder gevoelig daar deze bij zijn
stroomafwaartse paaimigratie waterstromen volgt en zo in pompen of turbines terecht kan
komen.
De potentiële schade is afhankelijk van veel factoren, gerelateerd aan de bouw en het
gedrag van de vis, aan de kenmerken van het pompgemaal en aan omgevingsfactoren. De
kenmerken en het type van het pompgemaal bepalen in belangrijke mate de visschade.
Stevens et al. (2013) hebben op basis van een inventaris van de pompgemalen en turbines
en op basis van onderzoek naar de impact van diverse pompgemalen (INBO-onderzoek naar
visschade door een vijzelgemaal (Baeyens et al. 2011) en een schroefpompgemaal (Buysse
et al., 2010; 2015) een schatting gemaakt van de schade op zilverpaling. Voor een
uitgebreide beschrijving van de methodologie voor het berekenen van de mortaliteit door
pompgemalen en turbines verwijzen we naar Stevens et al. (2013).
De jaarlijkse schade in Vlaanderen toegebracht aan zilverpaling door passage door
pompgemalen en turbines werd berekend op 1.27 ton zilverpaling op de Schelde en 0.24 op
de Maas, deze cijfers werden aangewend voor de 2012 rapportage.

Pompgemalen
Scheldebekken
Maasbekken

Turbines

Totaal (Kg)

1200

70

1270

0

240

240

Er werden door Vlaanderen sinds 2012 nog geen significante aanpassingen uitgevoerd aan
pompgemalen of turbines teneinde de schade aan zilverpaling te verminderen. Wel loopt er
onderzoek teneinde de schade in de nabije toekomst te beperken (Mouton et al., 2015).
Daarom werd er voor de 2015 rapportage geopteerd om dezelfde schadecijfers in het
rekenmodel te gebruiken als bij de 2012 rapportage.
De 2015 rapportage houdt rekening met een jaarlijkse mortaliteit van zilverpaling
door pompgemalen en turbines van 1.27 ton in het Scheldebekken en 0.24 ton in
het Maasbekken.
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11 Mortaliteit aan zilverpaling door
koelwateronttrekking
Verschillende Vlaamse bedrijven actief in de productie van elektriciteit trekken water uit
rivieren en kanalen voor hun koelingsproces. Hiermee zijn doorgaans grote hoeveelheden
water gemoeid en bij de wateronttrekking kan een belangrijke hoeveelheid vis mee
aangezogen worden. Gezien zijn gedrag om stroomafwaarts de stroming te volgen om naar
zee te trekken, is de zilverpaling bijzonder gevoelig aan schade via koelwateronttrekking.
Echter, de potentiële schade toegebracht aan de zilverpalingbestanden is van vele factoren
afhankelijk, o.a. ligging van de centrale op een migratieroute van zilverpaling, positionering
van
de
koelwateraanzuig,
hoeveelheid
ingetrokken
water,
aanwezigheid
van
afschrikkingsmethoden, of filters ter hoogte van de inzuigopening.
Tabel 11 geeft een overzicht van een aantal bedrijven in Vlaanderen die koelwater intrekken.
Stevens et al. (2013) adviseren in hun aanbevelingen om de impact van
koelwateronttrekking op paling mee te integreren in de berekening van de ontsnapping van
zilverpaling.
In de jaren ’90 werd er onderzoek uitgevoerd naar de schade van de centrales te Doel en te
Langerlo op de visstand. Daaruit bleek dat de schade aan paling vrij significant was (Maes et
al. 1996; Verreycken et al. 1999). Er werd echter recentelijk geen onderzoek uitgevoerd
naar de impact van koelwateronttrekking, het is dan ook niet mogelijk om de schade aldus
toegebracht aan paling tijdens deze rapportageperiode te evalueren. Wel werd de installatie
in Doel aangepast om vissen terug naar de Schelde te loodsen, met de bedoeling om de
schade aan paling en andere vissoorten te verminderen. Op die manier werd de globale
impact van de centrale op de vis- en garnaalpopulaties in de Zeeschelde gereduceerd met
90% (Maes 2001; Maes et al. 2004).
Tabel 11. Kenmerken van een aantal Vlaamse elektriciteitsproducerende bedrijven.
Plaats

Type Centrale

Koelwater (m³/u)

Waterloop

Doel

Kerncentrale

180000

Zeeschelde

Aalst

Stoomproductie

?

Dender

Ruien

Klassieke steenkoolcentrale met
biomassabijstook, klassieke
Fuel/aardgasgroep en repowering met
aardgasgestookte gasturbine

105000 open/12000 halfopen

Bovenschelde

Langerbrugge

500

Kanaal Gent-Terneuzen

Rodenhuize

WKK-eenheid : gasturbine gekoppeld aan
stoomturbine + klassieke aardgasketel
Klassieke steenkoolcentrale met
biomassabijstook en hoogovengasbijstook,
klassieke
hoogovengas/fuel/aardgasgroepen

52400

Kanaal Gent-Terneuzen

Kallo

Klassieke Fuel/aardgasgroepen

60000

Zeeschelde

Drogenbos

Gas- en stoomturbine op aardgas

3000

Zenne

Vilvoorde

Gas- en stoomturbine op aardgas

5325

Mol

Klassieke steenkoolcentrale (2 groepen) en 25000
1 aardgasturbine
Klassieke steenkoolcentrale met
33333
biomassabijstook en repowering met
aardgasgestookte gasturbines

Langerlo
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Kanaal Bocholt
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Wegens gebrek aan accurate en recente cijfers betreffende de impact van
koelwateronttrekking op paling, wordt koelwateronttrekking niet in rekening
gebracht bij de berekening van de zilverpalingproductie in het kader van de 2015
rapportage.
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12 Getijdenwaters O1 en MLz
De getijdenwaters omvatten samen 6.1 % van de waterlopen van het palingbeheerplan. Zij
worden geklasseerd als O1 en Mlz waters.
De waters van klasse O1 omvatten de waters behorende tot het zwak brak (oligohalien)
macrotidaal laaglandestuarium; het brak macrotidaal laaglandestuarium en het zout
mesotidaal laaglandestuarium. De oppervlakte aan O1 waters van het palingbeheerplan
beslaat 348 ha.
Mlz waters omvatten de waterlopen van het zoet, mesotidaal laaglandestuarium en beslaan
851 ha.
Zowel O1 als Mlz waters worden uitgebreid bemonsterd op de visstand. Echter de
bemonsteringen gebeuren via ankerkuilvisserij (Breine et al, 2012; Breine en Van Thuyne,
2013; 2014) en fuikvisserij (INBO monitoring en een vrijwilligersnetwerk).
Specifiek voor het opvolgen van paling is ankerkuilvisserij minder geschikt, paling wordt
slechts in geringe mate via ankerkuil gevangen (Pers. Comm J. Breine). De ankerkuilvisserij
gebeurt overdag, daar waar de paling dan doorgaans het minst actief is.
Veel geschikter voor opvolging van het palingbestand zijn de fuikbevissingen (via reguliere
INBO bestandsopnames op 13 plaatsen op de Zeeschelde, de Rupel, de Durme , de Dijle en
de Nete tijdens 3 seizoenen en via een netwerk van vrijwilligers op 12 meetplaatsen op
Zeeschelde en Rupel).
Beide programma’s laten toe om een goed beeld te krijgen van ruimtelijke en temporele
gradiënten in visbestanden, doch de data verkregen met deze technieken zijn niet geschikt
om uitspraken te doen over plaatselijke densiteiten of over de omvang van de populatie.
Daar waar de resultaten van de fuikbevissingen duidelijke verschillen tussen de bemonsterde
zones, maar ook over de verschillende jaren konden aantonen (Breine en Van Thuyne,
2011), laten de data van fuikvangsten niet toe om de plaatselijke densiteit (in aantal of
biomassa per oppervlakte-eenheid) te meten.
In hun aanbevelingen gaven Stevens et al. (2013) aan dat de densiteit van paling in het
Schelde-estuarium beter ingeschat moest worden. Om een betere inschatting van de
densiteit van paling in deze waterlopen te kunnen maken zijn andere technieken nodig.
Stevens et al. (2013) suggereerden het gebruik van vangst-hervangst met fuiken als een
mogelijke methode.
Voor deze rapportageperiode (2015) beschikken we slechts over één bestandsopname met
elektrovisserij in de getijdenwaters (O1), nl op de Barbierbeek op 7/6/2011, waarbij geen
paling gevangen werd. Het gebruikte model resulteert daarom in een totale biomassa in de
348 ha O1 waters van 0 kg zilverpaling. Uiteraard kan dit geen model staan voor de situatie
van de 348 ha aan getijdenwaters.
De 851 ha aan Mlz waters zijn verdeeld als volgt: Beneden-Scheldebekken 627 ha, BovenScheldebekken 74 ha, Dijlebekken 47 ha en Netebekken 103 ha. Van de Mlz waters zijn er
enkel visbestandsopnames met elektrovisserij in het Netebekken beschikbaar (drie zones op
de Grote Nete op 8/5/2012). Dit resulteert in een schatting van 397 kg zilverpaling voor de
Mlz waters van het Netebekken. Ook deze dataset kan bezwaarlijk gebruikt worden om een
uitspraak te doen over de palingstand op alle 851 ha aan Mlz waters.
Daarom is er geopteerd om voor het stratum Mlz+O1*Beneden-Scheldebekken,
Mlz+O1*Boven-Scheldebekken en Mlz+O1*Dijlebekken door gebrek aan nieuwe cijfers de
densiteitscijfers van de 2012 rapportage te gebruiken. Voor het stratum Mlz *Netebekken
kunnen de recente data van het Netebekken wél gebruikt worden.
www.inbo.be

INBO.R.2015.9679951

49

Tabel 12. Berekening van productiecijfers aan zilverpaling (kg) voor het
Mlz+O1*Beneden-Scheldebekken,
Mlz+O1*Boven-Scheldebekken
Mlz+O1*Dijlebekken, bij ontbrekende gegevens.
Stratum

N/100m2

N/ha Gemiddeld Biomassa
gewicht
gele aal
(kg) ***
per Ha
(kg)

Conversie
Biomassa Opp
coëfficiënt geproduceerde (ha)
gele aal
zilverpaling
naar
per ha (kg)
zilverpaling
***

stratum
en

Totale
biomassa
geproduceerde
zilverpaling (kg)

Mlz+O1*Beneden‐
Scheldebekken

0.454 *

45

0,185

8,40

0,017

0,144

975

140

Mlz+O1*Boven‐
Scheldebekken

0,413**

41

0,185

7,64

0,017

0,131

74

10

Mlz+O1*Dijlebekken

0.372 *

37

0,185

6,88

0,017

0,118

47

6

*Data gebruikt van de 2012 rapportage
**Gemiddelde data Beneden-Scheldebekken en Dijlebekken
***Op basis van de 2015 data van Mlz*Netebekken

Belangrijke opmerking: Zoals benadrukt door Stevens et al. (2013) zijn de data voor Mlz en
O1 waters, ook voor de 2012 rapportage, ruim onvoldoende om een onderbouwde uitspraak
te doen voor deze waters. Het is zeer waarschijnlijk dat de bestandsschattingen op deze
getijdenwaters zeer onderschat zijn.
Besluit: Bij de finale berekening van de zilverpaling productiecijfers voor BenedenScheldebekken, Boven-Scheldebekken en Dijlebekken wordt respectievelijk 140, 10
en 6 kg toegevoegd, op basis van productiecijfers gerapporteerd in 2012.
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13 Vijvers en plassen
Tijdens de rapportageperiode werden op een aantal vijvers en plassen visbestandsopnames
uitgevoerd met behulp van elektrovisserij. Dit was het geval voor het Groene Wiel (Hingene),
de Desselse Zandput (Dessel), het Webbekomsbroek (Webbekom), de Gavers (Harelbeke),
de Balderij (Kasterlee), de Grindplas Spanjaard (Kessenich-Kinrooi), de Rauwput (Mol) en
het Schulensmeer (Schulen). Hiervan hebben enkel de Grindplas Spanjaard en het
Schulensmeer een open verbinding met oppervlaktewater en zijn dus enkel deze twee
plassen relevant voor het palingbeheerplan. Ze hebben respectievelijk een oppervlakte van
51 en 90 ha.
Tabel 13. Productiecijfers voor gele aal en zilverpaling van de grindplas De Spanjaard en
het Schulensmeer.

Opp (ha)

Grindplas Spanjaard
Schulensmeer

51
90

Totale Totale Zilverpaling
Biomassa
Productie
biomassa
gele aal
(kg)
(kg/ha) gele aal (kg)
29
446

1470
40178

137
2173

Bij de berekening van het bestand aan gele aal van deze plassen werd geen rekening
gehouden met de breedteconversiefactor. Voor beide plassen werd arbitrair een jaarlijkse
mortaliteit van 15% door visserij en aalscholvers mee in rekening gebracht. Bij de
omrekening naar zilverpalingproductie werd de gemiddelde conversiefactor voor het
Maasbekken (De Spanjaard) en het Demerbekken (Schulensmeer) gehanteerd.
Voor het Schulensmeer werd een ietwat afwijkende methodologie gevolgd. Gelet op de
extreem hoge vangsten en de zeer goede vangstbaarheid door de structuur van de oevers
van het meer werden de CPUE niet meer gecorrigeerd door een factor 1.5. Zelfs zonder deze
correctie resulteert dit in zeer hoge cijfers voor gele aal densiteit (446 kg/ha). De laatste
bestandsschatting van het Schulensmeer via uitgebreid onderzoek door vangstterugvangsttechnieken in 1999 bedroeg 78 kg/ha. Ten opzichte van de vorige
bestandsopnames (2008) waren de CPUE vangsten door elektrovisserij op het Schulensmeer
7.5 keren hoger (nl 98 individuen per 110m beviste oeverstrook), wat de conclusie
verantwoord.
Besluit:
-

-

-

Plassen en meren in open verbinding met het oppervlaktewater zijn
onderbemonsterd, en de beschikbare gegevens laten niet toe een uitspraak te doen
over de totale producties van deze waters.
Plassen en meren kunnen significant bijdragen tot het verhogen van de
zilverpalingproductie van de palingbeheerseenheid.
De schattingen lijken te bevestigen dat een intensief uitzettingsbeheer (zoals in
Schulensmeer) het palingbestand significant verhoogt.
Zeker ook op deze plassen en meren dienen de productiemodellen gevalideerd te
worden via gericht veldonderzoek. Ook de mortaliteitsfactoren (visserij en
aalscholvers) dienen specifiek becijferd te worden voor elk meer.
De effectieve mogelijkheden tot ontsnapping van migrerende zilverpaling moeten
plaatselijk onderzocht en verbeterd worden.
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De geschatte zilverpalingproducties van 137 kg (De Spanjaard) en 2173 kg
(Schulensmeer) werden toegevoegd aan de totale producties van het Maasbekken
en het Demerbekken.
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14 Berekening van de zilverpalingproductie
Teneinde de totale zilverpalingproductie te berekenen voor het Schelde- en het Maasbekken
werden volgende analyses toegepast.






Actualisatie van de berekening van de oppervlakte van de waterlopen van het
palingbeheerplan aan de hand van een GIS analyse met het vervolledigde
Grootschalig Referentiebestand. Dit resulteert in een oppervlakte van 18591 ha voor
het Scheldebekken en 1205 ha voor het Maasbekken.
Extractie van gegevens uit het vismeetnet resulteert na controle en uitzuivering van
de data in 378 bruikbare bestandsopnames via elektrovisserij tussen 2011 en 2014
op waterlopen van het palingbeheerplan. Bovendien werd er een dataset
geëxtraheerd van 10938 L / W observaties van individuele palingen. Lengtes en
gewichten varieerden respectievelijk tussen 6.0 en 94.1 cm, en tussen 0.1 en 1688
g.
Er werd op basis van deze data een script geschreven in R (R Core Team, 2014) om
de zilverpalingproductie te berekenen.
o De ruwe CPUE data (aantallen per ha) werden gecorrigeerd met een factor
1.5 (idem als in Stevens et al., 2013).
o De ruwe CPUE data (aantallen per ha) werden gecorrigeerd met een factor
voor rivierbreedtecorrectie (idem als in Stevens et al., 2013).
o CPUE data werden per stratum Riviertype * Bekken uitgemiddeld en
additionele variabelen zoals lengtefrequentie, gemiddeld gewicht werden
toegevoegd.
o Lengte-gewichtsregressie W = 0.00105 L3.136.
o Densiteit aan gele aal wordt berekend per stratum. Voor die strata waar geen
gegevens beschikbaar zijn, wordt de densiteit berekend op basis van de
gemiddelden per riviertype. Hierbij wordt impliciet de assumptie gevolgd dat
deze niet-bemonsterde strata het globale gemiddelde volgen.
o Mortaliteitscijfers door aalscholvers en visserij worden toegepast op de
bestandsschatting aan gele aal. Merk op: in bepaalde strata was de
mortaliteit groter dan het palingbestand, in de output van het model werden
deze waarden op nul gezet. Er werden dus geen negatieve waarden in het
model meegerekend.

De 2015 rapportage houdt rekening met een jaarlijkse mortaliteit
aan gele aal door de sportvisserij in Vlaanderen van 30 ton (idem als
in Stevens et al., 2013, maar a rato verdeeld over de nieuw
berekende oppervlaktes, 28.2 ton voor het Scheldebekken en 1.8 ton
voor het Maasbekken). Let wel, de indicator ΣF drukt de schade te
wijten aan visserij uit op het zilverpalingbestand (zie lager), dit is
respectievelijk 6.3 ton en 0.4 ton.

De 2015 rapportage houdt rekening met een jaarlijkse consumptie
van paling door aalscholvers in Vlaanderen van 1.69 ton (idem als in
Stevens et al., 2013, maar a rato verdeeld over de nieuw berekende
oppervlaktes, 1.6 ton voor het Scheldebekken en 0.1 ton voor het
Maasbekken).
o Dit resulteert in een netto densiteit aan gele aal
o Hierop wordt het zilverpalingproductiemodel Dekker toegepast.

De geslachtsverhouding vanuit de data wordt geschat op 70.3 %
vrouwtjes t.o.v. 29.7% mannetjes.

Wij houden rekening in het model Dekker met een natuurlijke
mortaliteit van 5% per jaar (los van de mortaliteit van aalscholvers,
visserij en pompgemalen en turbines welke afzonderlijk in rekening
gebracht wordt)(idem als in Stevens et al., 2013).

Schierwordingslengte van mannetjes > 40 cm.
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o
o

o
o

o


Schierwordingslengte van vrouwtjes > 60 cm.

Maximale lengte van mannetjes = 46 cm.
Dit resulteert in een bruto zilverpalingproductie.
Hierop wordt een jaarlijkse mortaliteit van zilverpaling door pompgemalen en
turbines van 1.27 ton in het Scheldebekken en 0.24 ton in het Maasbekken
toegepast.
Dit resulteert in de netto zilverpalingproductie (ontsnapping).
Daarna wordt gecorrigeerd voor tijgebonden waterlopen, waarbij data van de
vorige rapportage gebruikt worden. De huidige monitoringsmethodes laten
niet toe om voor deze belangrijke waters recente accurate schattingen te
berekenen. Bij de finale berekening van de zilverpaling productiecijfers voor
Beneden-Scheldebekken, Boven-Scheldebekken en Dijlebekken wordt
respectievelijk 140, 10 en 6 kg toegevoegd, op basis van productiecijfers
gerapporteerd in 2012.
Ten slotte worden de geschatte zilverpalingproducties van enkele plassen en
meren met open verbinding naar openbare wateren mee in rekening
gebracht. 137 kg (De Spanjaard) en 2173 kg (Schulensmeer) worden
toegevoegd aan de totale producties van het Maasbekken en het
Demerbekken.

Aldus worden volgende productiecijfers en stock-indicatoren verkregen:
Productie zilverpaling (Biomassa)

• B0 (“The amount of silver eel biomass that would have existed if no anthropogenic influences
had impacted the stock”)
Dus B0 = (oppervlakte * 10kg/ha) – predatie door aalscholvers
In deze rapportage verschilt B0 van de 2012 rapportage wegens herrekening van de
oppervlaktes.
B0 (Kg)
Scheldebekken

184323

Maasbekken

11947

• Bcurrent (“The amount of silver eel biomass that currently escapes to the sea to spawn”)
Netto zilverpalingproductie.
Bcurrent (Kg)
Scheldebekken

21154

Maasbekken

437

• Bbest (“The amount of silver eel biomass that would have existed if no anthropogenic influences
had impacted the current stock, included re‐stocking practices, hence only natural mortality operating on
stock”)
Bbest wordt dus berekend door Bcurrent op te tellen met ΣA .
Bbest (Kg)
Scheldebekken
Maasbekken

28717
1084

Anthropogene mortaliteit
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ΣF (“The fishing mortality rate, summed over the age‐groups in the stock, and the
reduction effected”)
ΣF (Kg)
Scheldebekken

6292

Maasbekken

408

De 2015 rapportage houdt rekening met een jaarlijkse mortaliteit aan gele aal door de
sportvisserij in Vlaanderen van 30 ton voor Vlaanderen. We houden dezelfde cijfers aan als
voor de 2012 rapportage. Dit komt neer op 6.7 ton zilverpaling (Stevens en Coeck, 2013). Dit
wordt verdeeld over het Maas‐ en het Scheldebekken a rato van de oppervlaktes.
Er is onduidelijkheid over de interpretatie van ΣF, namelijk of hier de absolute schade
op niveau gele aal stock, of enkel op de bestanden aan zilverpaling, bedoeld wordt. In
overeenstemming met experten oordeel (Dekker, mond meded.) wordt geopteerd om in de 2015
rapportage dezelfde interpretatie te geven als voor de 2012 rapportage, nl ΣF te beschouwen als
de schade aan het zilverpalingbestand.


ΣH (“The anthropogenic mortality rate outside the fishery, summed over the age‐
groups in the stock, and the reduction effected (e.g. turbines, parasites, viruses,
contaminants, predators, etc.) ”)
ΣH (Kg)
Scheldebekken

1270

Maasbekken

240

Dit is de mortaliteit door veroorzaakt door pompgemalen en turbines. Dezelfde cijfers
als vorige rapportage worden gehanteerd.


ΣA (“The sum of anthropogenic mortalities, i.e. ΣA = ΣF + ΣH. It refers to mortalities
summed over the age‐groups in the stock. “)
ΣA (Kg)
Scheldebekken
Maasbekken

7562
648

In Tabel 14 worden de stock-indicatoren voor deze rapportageperiode samengevat. Ter
vergelijking worden die van 2012 ook weergegeven (Tabel 15).
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Tabel 14. Stock-indicatoren voor de palingrapportage 2015

Bcurrent
ΣΑ
=Bbest‐
=ΣF+ΣH
ΣA

R

% actually
escaping
=Bcurrent/B0

21,591

0

11%

Bhuidig
ΣΑ
=Bbest‐
=ΣF+ΣH
ΣA

R

% huidige
onstnapping
=Bhuidig/B0

2015

Oppervlakte
waterlopen
(ha)

Bo

Bbest

ΣF

ΣΗ

Vlaanderen

19.796

196,270

29,801

6,700

1,510

Oppervlakte
waterlopen
(ha)

Bo

Bbest

ΣF

ΣΗ

184,323
11,947

28,717

6,292

1,270

1,084

0,408

0,240

7,562
0,648

ΣF

ΣΗ

ΣΑ

Schelde

18591

Maas

1205

Schelde
Maas

0,22
0,38

8,210

0,04
0,22

21,154
0,437

0
0

11,5%
3,7%

0,26
0,60

Tabel 15. Stock-indicatoren voor de palingrapportage 2012.

Bcurrent
ΣΑ
=Bbest‐
=ΣF+ΣH
ΣA

2012

Oppervlakte
waterlopen
(ha)

Bo

Bbest

ΣF

ΣΗ

Vlaanderen

18.052,0

178,8

43,3

6,7

1,5

Oppervlakte
waterlopen
(ha)

Bo

Bbest

ΣF

ΣΗ

165
14

39

6,0

1,27

4,3

0,7

0,24

7,3
0,9

ΣF

ΣΗ

ΣΑ

Schelde

16613

Maas

1439

Schelde
Maas

0,15
0,16

0,03
0,06

8,2

35,1

Bhuidig
ΣΑ
=Bbest‐
=ΣF+ΣH
ΣA
31,7
3,4

R

% actually
escaping
=Bcurrent/B0

0

20%

R

% huidige
onstnapping
=Bhuidig/B0

0
0

19%
24%

0,19
0,21

Korte bemerkingen bij de nieuwe resultaten.
-

De cijfers wijzen duidelijk op een verlaging van de stocks en de
zilverpalingontsnapping tijdens deze rapportageperiode in vergelijking met de vorige.
Met een Bcurrent/B0 van 11% zijn we verder verwijderd van de doelstellingen dan
tijdens de vorige rapportageperiode. De huidige lage bestanden zijn mogelijk het
gevolg van de lage rekrutering zo ’n 5-10 jaar terug (zie Figuur 26 (cijfers LixheVisé)). Merk ook op dat ook andere studies in het Schelde- en Maasbekken wijzen op
een daling van de bestanden.
Schelde: Belpaire et al. (2014) (in ICES, 2014) geven een overzicht van de
resultaten van het reguliere INBO fuikbevissingsnetwerk op de Beneden-Zeeschelde
te Zandvliet, Antwerpen, Steendorp en Kastel (gegevens van 1997 tot en met 2014).
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suboptimale omstandigheden resulterend in lage vangsten). Als voorbeeld
de data van de Maas, waarbij gemiddelde CPUE-waarden varieerden van
gemiddeld 1.4 palingen per 100m oever in 2012 (9 stroken bevist), 4.2
palingen in 2013 (1 strook bevist) en 0.07 palingen in 2014 (6 stroken
bevist). Dergelijke variatie én de lage vangsten resulteren in zeer lage
productieschattingen voor de Maas, wat grote invloed heeft op de
productiecijfers van gans het bekken.
Strata waar weinig bemonsteringen uitgevoerd werden en waar tijdens deze
bemonstering geen paling gevangen werden, hebben een productiviteit
gelijk aan nul voor het ganse stratum.
De 2015 rapportage gaat uit van de gemiddelde CPUE van de afgeviste
zones per stratum Riviertype * Bekken, om de totale bestanden aan gele aal
van het stratum te berekenen, terwijl in de 2012 rapportage het percentage
van de waterlopen waar geen paling gevangen wordt, werd berekend. Op
basis van de gecorrigeerde densiteit (aantal per hectare), de oppervlakte
van de waterlopen in het beheerplan en het percentage ‘lege’ waterlopen
werd zo de totale productie van paling in Vlaanderen berekend. Stevens et
al. (2013) hielden bij het berekenen van de densiteit geen rekening met
nulwaarden voor het omrekenen van het gemiddeld bestand op een rivier,
wat een overschatting als gevolg kan hebben. In de berekening van de CPUE
van de afgeviste meetplaatsen per stratum werd in de 2015 wel rekening
gehouden met nulwaarden voor CPUE.
Gewijzigde geslachtsverhouding in het model (2012: 50% vrouwtjes – 50%
mannetjes; 2015: 70% vrouwtjes – 30% mannetjes). Een andere
geslachtsverhouding resulteert in een andere productiviteit, enerzijds wegen
vrouwtjes zwaarder, maar anderzijds hebben ze een lagere overleving
wegens een langere opgroeiperiode en dus een grotere kans om door
natuurlijke mortaliteit te sterven. In hoofdstuk 9 toonden we aan dat de
productiviteit significant verlaagt bij toenemende proportie wijfjes.
Significante onderschattingen van palingdensiteiten van waters door gebrek
aan data (bv de hoog productieve tijgebonden waterlopen).
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15 Aanbevelingen
De aanbevelingen in dit rapport onderschrijven volledig de aanbevelingen
geformuleerd in Stevens et al. (2013). Wij verwijzen daarom naar dat rapport voor een
gedetailleerde bespreking, inclusief de suggesties naar opzet van een aantal veldstudies.
Twee kernboodschappen:
1.

2.

Het aanbevolen en noodzakelijke veldonderzoek zoals beschreven in Stevens et al.
(2013) werd sinds de vorige rapportageperiode niet uitgevoerd, daarom lijden de
gerapporteerde productiecijfers ook voor deze rapportage 2015 aan een gebrek aan
onderbouwing.
Bovendien zijn als gevolg van de heroriëntering van de vismonitoring in het kader
van de KRW significant minder data beschikbaar dan voor vorige rapportage, wat de
betrouwbaarheid van de kwantificatie van zilverpaling niet ten goede komt.

Specifiek uit deze rapportage blijkt onder andere het volgende (bijkomend/aanvullend
aan de aanbevelingen van Stevens et al. (2013):
De methodiek van deze rapportage werd verfijnd in overeenstemming met de aanbevelingen
van Stevens et al. (2013), waarbij het berekeningsmodel lichtjes aangepast werd. Het ware
nuttig om deze methodiek ook op de gegevens van de vorige rapportage toe te passen
teneinde de absolute impact van deze wijziging te kwantificeren.
Onderbouwing van de mortaliteitscijfers als gevolg van de visserij is ontoereikend.
Veldgegevens dienen verzameld te worden teneinde de impact van de hengelsport op de
palingbestanden becijferd uit een enquête in 2008 te valideren en te actualiseren.
Onze studie toonde aan dat de keuze van het scenario voor de correctie van de rivierbreedte
in Vlaanderen van grote invloed is op het eindresultaat van het model. Keuze en validatie
van het meest geschikte model is enkel mogelijk via veldonderzoek waarbij de verschillende
scenario’s getoetst worden aan de realiteit. Er is dus momenteel geen wetenschappelijke
onderbouwing voor de keuze van een of ander scenario. Gezien het belang van
oeverstructuur en structuur en variatie van de bedding over de breedte van de waterloop,
dienen deze variabelen voor de waterlopen van het palingbeheerplan in kaart gebracht te
worden.
Uit de modellering van de palingdensiteit in functie van habitat- en waterkwaliteitsvariabelen
blijkt dat naast riviertype, de variabelen zuurstof en oeverstructuur een grote rol spelen in
het verklaren van de palingdensiteit. Het behoort tot de mogelijkheden om in de toekomst
bij de omrekening van CPUE data van een beperkte set van meetplaatsen naar de bestanden
van gele aal op het netwerk van waterlopen van het palingbeheerplan, rekening te houden
met zuurstof en oeverstructuur. Een dataset dient hiervoor opgemaakt te worden. De
factorvariabele Oeverstructuur zoals nu gedefinieerd bij de beschrijving van de habitat
tijdens visbestandsopnames zou verder verfijnd dienen te worden. Dit laatste is een
aanbeveling voor het INBO team visbestandsopnames.
De impact van de geslachtsverhouding werd gekwantificeerd en blijkt zeer significant te zijn.
Dit benadrukt de noodzaak van de eerder geformuleerde aanbeveling om via veldonderzoek
de gemaakte assumpties te valideren.
Momenteel werden schade aan paling door koelwateraanzuig niet in rekening gebracht.
Schadecijfers aan paling door pompgemalen, turbines en koelwateraanzuig moeten verder
via onderzoek geactualiseerd worden.
Belangrijke tekortkomingen aan de rapportage 2015 was de afwezigheid van geschikte data
en geïmplementeerde methodes om de palingbestanden van de tijgebonden waterlopen te
kwantificeren. Een specifieke (veld)studie is hiervoor noodzakelijk.
www.inbo.be
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Ook zijn er onvoldoende data beschikbaar om de bestanden van plassen en meren te
becijferen.
Ten slotte dient het ganse berekeningsmodel en haar resultaat getoetst te worden aan een of
meerdere terreinstudies (‘testgebieden’, zie ook aanbevelingen in Stevens et al., 2013).
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Bijlage 1. Queries gebruikt bij de extractie van gegevens uit
het Vismeetnet
Query 1
SELECT DimProject.Projectnaam, DimWaarneming.WaarnemingKey, DimGebied.Gebiedcode,
DimGebied.Gebiednaam,
DimGebied.LambertX,
DimGebied.LambertY,
DimGebied.Gemeentenaam,
DimGebied.Provincienaam,
DimGebied.VHAG,
DimWaarneming.Einddatum,
DimMethode.Methodenaam,
DimGebied.Bekken,
DimGebiedInfo.VHAG,
DimGebiedInfo.VHAS,
DimGebiedInfo.CodeTypeWaterlichaam,
DimWaarneming.IndexTypeCode,
DimGebiedInfo.WaterlichaamCode,
DimWaarneming.AantalDagen,
DimWaarneming.AantalFuiken,
DimWaarneming.BreedteTransect,
DimWaarneming.LengteTraject,
DimWaarneming.BreedteRivier,
DimWaarneming.HBEBO,
DimWaarneming.HBOAN,
DimWaarneming.HBOCH_Bochten,
DimWaarneming.HBOGR,
DimWaarneming.HBOKL,
DimWaarneming.HBOME,
DimWaarneming.HBOMO,
DimWaarneming.HBOSL,
DimWaarneming.HBOST,
DimWaarneming.HBOWA,
DimWaarneming.HBOZA,
DimWaarneming.HDALG,
DimWaarneming.HHELL,
DimWaarneming.HINDU,
DimWaarneming.HKNAU,
DimWaarneming.HKNDU,
DimWaarneming.HKNMO,
DimWaarneming.HKNON,
DimWaarneming.HKNSL,
DimWaarneming.HKNSP,
DimWaarneming.HKNST,
DimWaarneming.HKNVE,
DimWaarneming.HLAND,
DimWaarneming.HLOOP,
DimWaarneming.HNATS,
DimWaarneming.HOEVR,
DimWaarneming.HPOEL,
DimWaarneming.HSTRV,
DimWaarneming.HVLWA,
DimWaarneming.HWAPE,
DimWaarneming.HWEID,
DimWaarneming.CONDUCTIVITEIT,
DimWaarneming.DOORZICHT, DimWaarneming.[GEMIDDELDE DIEP], DimWaarneming.PH,
DimWaarneming.STROOMSNELHEID,
DimWaarneming.TEMPERATUUR,
DimWaarneming.TURBIDITEIT, DimWaarneming.ZUURSTOF
FROM (DimMethode INNER JOIN (DimProject INNER JOIN (DimGebied INNER JOIN
DimWaarneming
ON
DimGebied.GebiedKey
=
DimWaarneming.GebiedKey)
ON
DimProject.ProjectKey = DimWaarneming.ProjectKey) ON DimMethode.MethodeKey =
DimWaarneming.MethodeKey) LEFT JOIN DimGebiedInfo ON DimGebied.Gebiedcode =
DimGebiedInfo.[INBO-nummer]
GROUP
BY
DimProject.Projectnaam,
DimWaarneming.WaarnemingKey,
DimGebied.Gebiedcode,
DimGebied.Gebiednaam,
DimGebied.LambertX,
DimGebied.LambertY,
DimGebied.Gemeentenaam,
DimGebied.Provincienaam,
DimGebied.VHAG,
DimWaarneming.Einddatum,
DimMethode.Methodenaam,
DimGebied.Bekken,
DimGebiedInfo.VHAG,
DimGebiedInfo.VHAS,
DimGebiedInfo.CodeTypeWaterlichaam,
DimWaarneming.IndexTypeCode,
DimGebiedInfo.WaterlichaamCode,
DimWaarneming.AantalDagen,
DimWaarneming.AantalFuiken,
DimWaarneming.BreedteTransect,
DimWaarneming.LengteTraject, DimWaarneming.BreedteRivier, DimWaarneming.HBEBO,
DimWaarneming.HBOAN,
DimWaarneming.HBOCH_Bochten,
DimWaarneming.HBOGR,
DimWaarneming.HBOKL,
DimWaarneming.HBOME,
DimWaarneming.HBOMO,
DimWaarneming.HBOSL,
DimWaarneming.HBOST,
DimWaarneming.HBOWA,
DimWaarneming.HBOZA,
DimWaarneming.HDALG,
DimWaarneming.HHELL,
DimWaarneming.HINDU,
DimWaarneming.HKNAU,
DimWaarneming.HKNDU,
DimWaarneming.HKNMO,
DimWaarneming.HKNON,
DimWaarneming.HKNSL,
DimWaarneming.HKNSP,
DimWaarneming.HKNST,
DimWaarneming.HKNVE,
DimWaarneming.HLAND,
DimWaarneming.HLOOP,
DimWaarneming.HNATS,
DimWaarneming.HOEVR,
DimWaarneming.HPOEL,
DimWaarneming.HSTRV,
DimWaarneming.HVLWA,
DimWaarneming.HWAPE,
DimWaarneming.HWEID,
DimWaarneming.CONDUCTIVITEIT,
DimWaarneming.DOORZICHT,
DimWaarneming.[GEMIDDELDE
DIEP],
DimWaarneming.PH,
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DimWaarneming.STROOMSNELHEID,
DimWaarneming.TEMPERATUUR,
DimWaarneming.TURBIDITEIT, DimWaarneming.ZUURSTOF
HAVING
(((DimProject.Projectnaam)="referentiemeetnet")
AND
((DimWaarneming.Einddatum)
Between
#1/1/2011#
And
#12/31/2014#))
OR
(((DimProject.Projectnaam)="visbestand") AND ((DimWaarneming.Einddatum) Between
#1/1/2011# And #12/31/2014#)) OR (((DimProject.Projectnaam)="Estuaria") AND
((DimWaarneming.Einddatum)
Between
#1/1/2011#
And
#12/31/2014#))
OR
(((DimProject.Projectnaam)="Estuaria vanaf 2013") AND ((DimWaarneming.Einddatum)
Between #1/1/2011# And #12/31/2014#));

Query 2

SELECT dW.WaarnemingKey
, dw.WaarnemingID
, dP.Projectnaam
, dG.Gebiedcode
, dg.Gebiednaam
, dg.Gemeentenaam
,dg.Provincienaam
, dG.LambertX
, dG.LambertY
, dW.Begindatum
, dG.VHAG
, dG.Bekken
, dM.Methodenaam , dM.Methodecode
, dW.Huetzonatie
, dT.Soort
‐‐, (dW.AantalDagen * dW.AantalFuiken) as FuikDagen
‐‐, MIN(COALESCE(dW.LengteTraject,0.0)) as Lengte
, CPUE = CASE WHEN dT.Soort IS NOT NULL THEN
CASE
WHEN dM.Methodecode in ( 'EB', 'EB1', 'EB2', 'EB3', 'EV', 'EW',
'EW1', 'EW2', 'EW3', 'EW4' )
THEN SUM(fmp.TAXONAANTAL *
100.0 / dW.LengteTraject )
‐‐THEN MIN( dW.LengteTraject )
WHEN dM.Methodecode in ( 'SF' )
THEN SUM(fmp.TAXONAANTAL) / (dW.AantalDagen *
dW.AantalFuiken)
‐‐THEN MIN((dW.AantalDagen * dW.AantalFuiken))
WHEN dM.Methodecode in ( 'SN' )
THEN SUM(fmp.TAXONAANTAL *
100.0 / dW.LengteTraject )
‐‐THEN MIN( dW.LengteTraject )
ELSE NULL
END
ELSE NULL
END
, dW.EQR
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, CPUEEenheid = CASE
WHEN dM.Methodecode in ( 'EB', 'EB1', 'EB2', 'EB3', 'EV', 'EW', 'EW1', 'EW2', 'EW3',
'EW4' ) THEN 'Per 100m (elec)'
WHEN dM.Methodecode in ( 'SF' ) THEN 'Per fuik Per dag'
WHEN dM.Methodecode in ( 'SN' ) THEN 'Per 100m (sleep)'
ELSE NULL
END
, NullVangst = CASE
WHEN dT.TaxonKey IS NULL THEN 1 ‐‐'Nul gegevens'
ELSE 0 ‐‐'Geen Nul gegevens'
END
FROM dbo.DimProject dP
INNER JOIN dbo.DimWaarneming dW ON dW.ProjectKey = dP.ProjectKey
INNER JOIN dbo.DimGebied dG ON dG.GebiedKey = dW.GebiedKey
‐‐LEFT JOIN dbo.DimGebiedGroep dGG ON dGG.Gebiedgroepnaam = dG.
INNER JOIN dbo.DimDate dD ON dD.DateKey = dW.BeginDatumKey
INNER JOIN dbo.DimMethode dM ON dM.MethodeKey = dW.MethodeKey
LEFT JOIN dbo.FactMeting_Pivot fmp ON fmp.WaarnemingKey = dW.WaarnemingKey
LEFT JOIN dbo.DimTaxon dT ON dT.TaxonKey = fmp.TaxonKey
WHERE DP.Projectnaam = 'Estuaria'
AND dD.Year BETWEEN 1992 AND 2014
AND dM.Methodecode NOT IN ('SCH', 'NG', 'KN')
AND (dW.LengteTraject > 0 OR (COALESCE(dw.AantalDagen,0) *
COALESCE(dW.AantalFuiken,0)) > 0 )
GROUP BY dW.WaarnemingKey
, dw.WaarnemingID
, dP.Projectnaam
, dG.Gebiedcode
, dg.Gebiednaam
, dg.Gemeentenaam
,dg.Provincienaam
, dG.LambertX
, dG.LambertY
, dW.Begindatum
, dG.VHAG
, dG.Bekken
, dM.Methodenaam , dM.Methodecode
, dT.Soort
, dT.TaxonKey
, dW.Huetzonatie
, (dW.AantalDagen * dW.AantalFuiken)
, dW.EQR
‐‐ORDER BY dM.Methodecode, dW.Begindatum
En vervolgens:
SELECT
PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.WaarnemingID,
PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.Gebiedcode,
PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.Gemeentenaam,
www.inbo.be

PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.WaarnemingKey,
PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.Projectnaam,
PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.Gebiednaam,
PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.Provincienaam,
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PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.LambertX,
PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.Begindatum,
PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.Bekken,
PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.Methodecode,
PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.Soort,
PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.CPUEEenheid

PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.LambertY,
PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.VHAG,
PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.Methodenaam,
PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.Huetzonatie,
PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.CPUE,

FROM PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria
WHERE
(((PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.Begindatum)
Between
#12/31/2014#) AND ((PTQRY_CPUE_EQR_Estuaria.Soort)="paling"));

#1/1/2011#

And

Query 3
SELECT [Q_afgevistelocaties met datum 2011-2014 methabitateigenschappen].*, [Q_ptqr
CPUE_visbestand_2011_2012_paling].Gebiedcode,
[Q_ptqr
CPUE_visbestand_2011_2012_paling].Begindatum,
[Q_ptqr
CPUE_visbestand_2011_2012_paling].Soort,
[Q_ptqr
CPUE_visbestand_2011_2012_paling].CPUE,
[Q_ptqr
CPUE_visbestand_2011_2012_paling].CPUEEenheid,
Q_ptqry_CPUE_referentiemeetnet_2013_2014_paling.Gebiedcode,
Q_ptqry_CPUE_referentiemeetnet_2013_2014_paling.Begindatum,
Q_ptqry_CPUE_referentiemeetnet_2013_2014_paling.Soort,
Q_ptqry_CPUE_referentiemeetnet_2013_2014_paling.CPUE,
Q_ptqry_CPUE_referentiemeetnet_2013_2014_paling.CPUEEenheid, [Q_ptqy_CPUE_Estuaria
vanaf 2013_paling].Gebiedcode, [Q_ptqy_CPUE_Estuaria vanaf 2013_paling].Begindatum,
[Q_ptqy_CPUE_Estuaria
vanaf
2013_paling].Soort,
[Q_ptqy_CPUE_Estuaria
vanaf
2013_paling].CPUE,
[Q_ptqy_CPUE_Estuaria
vanaf
2013_paling].CPUEEenheid,
[Q_ptqy_Estuaria
2011-2012_paling].Gebiedcode,
[Q_ptqy_Estuaria
20112012_paling].Begindatum, [Q_ptqy_Estuaria 2011-2012_paling].Soort, [Q_ptqy_Estuaria
2011-2012_paling].CPUE, [Q_ptqy_Estuaria 2011-2012_paling].CPUEEenheid
FROM ((([Q_afgevistelocaties met datum
2011-2014 methabitateigenschappen]
LEFT JOIN [Q_ptqr CPUE_visbestand_2011_2012_paling] ON [Q_afgevistelocaties
met datum
2011-2014 methabitateigenschappen].WaarnemingKey = [Q_ptqr
CPUE_visbestand_2011_2012_paling].WaarnemingKey)
LEFT
JOIN
Q_ptqry_CPUE_referentiemeetnet_2013_2014_paling ON [Q_afgevistelocaties met
datum
2011-2014
methabitateigenschappen].WaarnemingKey
=
Q_ptqry_CPUE_referentiemeetnet_2013_2014_paling.WaarnemingKey) LEFT JOIN
[Q_ptqy_CPUE_Estuaria vanaf 2013_paling] ON [Q_afgevistelocaties met datum
2011-2014 methabitateigenschappen].WaarnemingKey = [Q_ptqy_CPUE_Estuaria
vanaf
2013_paling].WaarnemingKey)
LEFT
JOIN
[Q_ptqy_Estuaria
20112012_paling]
ON
[Q_afgevistelocaties
met
datum
2011-2014
methabitateigenschappen].WaarnemingKey
=
[Q_ptqy_Estuaria
20112012_paling].WaarnemingKey;

Query 4

SELECT dW.WaarnemingKey
, dP.Projectnaam
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, dG.Gebiedcode
, dG.LambertX
, dG.LambertY
, dg.Gebiednaam
, dg.Gemeentenaam
, dW.Begindatum
, dG.VHAG
, dG.Bekken
, dM.Methodenaam , dM.Methodecode
, dT.Soort
, dW.Huetzonatie
, fmp.TAXONAANTAL
, fmp.TAXONGEW
, fmp.TAXONLEN
, fmp.TAXONTOTGEW
, NullVangst = CASE
WHEN dT.TaxonKey IS NULL THEN 1 --'Nul gegevens'
ELSE 0 --'Geen Nul gegevens'
END
FROM dbo.DimProject dP
INNER JOIN dbo.DimWaarneming dW ON dW.ProjectKey = dP.ProjectKey
INNER JOIN dbo.DimGebied dG ON dG.GebiedKey = dW.GebiedKey
--LEFT JOIN dbo.DimGebiedGroep dGG ON dGG.Gebiedgroepnaam = dG.
INNER JOIN dbo.DimDate dD ON dD.DateKey = dW.BeginDatumKey
INNER JOIN dbo.DimMethode dM ON dM.MethodeKey = dW.MethodeKey
LEFT
JOIN
dbo.FactMeting_Pivot
fmp
ON
fmp.WaarnemingKey
=
dW.WaarnemingKey
LEFT JOIN dbo.DimTaxon dT ON dT.TaxonKey = fmp.TaxonKey
WHERE DP.Projectnaam = 'Estuaria'
AND dD.Year BETWEEN 2011 AND 2014
AND dM.Methodecode NOT IN ('SCH', 'NG', 'KN','HF','PF' )
AND
(dW.LengteTraject
>
0
OR
(COALESCE(dw.AantalDagen,0)
*
COALESCE(dW.AantalFuiken,0)) > 0 );
Query 5
SELECT
[ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-214].WaarnemingKey,
[ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-2014].Projectnaam,
[ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-2014].Gebiedcode,
[ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-2014].LambertX,
[ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-2014].LambertY,
[ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-2014].Gebiednaam,
[ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-2014].Gemeentenaam,
[ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-2014].Begindatum,
[ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-2014].VHAG,
[ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-2014].Bekken,
[ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-2014].Methodenaam,
[ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-2014].Methodecode,
[ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-2014].Soort,
[ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-2014].Huetzonatie,
[ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-2014].TAXONAANTAL,
[ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-2014].TAXONGEW,
[ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-2014].TAXONLEN,
[ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-2014].TAXONTOTGEW
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FROM [ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-214]
WHERE ((([ptqry_individueleLengteGewicht_Estuaria_2011-214].Soort)="paling"));
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