
Aalschover Problematiek 
 
Dit is een oproep aan alle vissers in Vlaanderen. We willen ons via een Petitie verenigen 
om het "Aalscholverprobleem" nadrukkelijk onder de aandacht van de autoriteiten te 
brengen en om erop aan te dringen dat nu eindelijk eens aan oplossingen wordt gewerkt. 
 
Omdat: 

• er in tegenstelling tot veel van de ons omringende landen in Vlaanderen nog steeds 
aan geen enkele vorm van aalscholverbestrijding wordt gedaan. En dit terwijl de 
Europese Unie de bescherming van de aalscholver heeft geschrapt, waardoor ze 
aangeven dat er wel degelijk een probleem bestaat. 

• wij niet willen dat Vlaanderen het "aalscholverreservaat" van Europa wordt. Naarmate 
er elders in Europa meer aan aalscholverbestrijding wordt gedaan zullen steeds 
grotere aantallen zich tijdelijk of permanent in Vlaanderen vestigen indien ze hier 
ongemoeid worden gelaten. 

• alle tellingen aangeven dat de aantallen aalscholvers nog steeds stijgen. Het lijkt ons 
een te groot risico om te blijven afwachten of er een eventuele zelfregulatie zou 
kunnen komen. De kans is groot dat de schade die tegen dan is aangericht aan onze 
visbestanden en de gevolgen hiervan voor een aantal andere vogels die ook geheel 
of gedeeltelijk op vissen zijn aangewezen (met name de futen, de reigers en de 
ijsvogels) best eens veel tijd en moeite zou kunnen vergen om hersteld te raken. En 
zelfs als zo'n zelfregulatie er uiteindelijk zou komen zal de druk die aalscholvers op 
de habitat leggen zeer hoog blijven. 

• de visbestanden op een groot aantal wateren al fel gereduceerd zijn. Zo bevatten 
veel plassen en vijvers nagenoeg geen vissen meer met een formaat tussen de 12 en 
35 cm - waar de aalscholvers zich bij voorkeur op richten. Daardoor komt er 
automatisch meer druk op andere wateren, zodat het probleem zich steeds sneller 
verspreidt en inmiddels overal - en steeds nadrukkelijker - aan de orde is. 

• er in ons kleine Vlaanderen nog elke dag gemiddeld 2,5 ton vis weggevreten wordt. 
Dit is een raming, gebaseerd op een vermenigvuldiging van 5000 aalscholvers als 
daggemiddelde (een eerder voorzichtige schatting die wordt ondersteund door enkele 
recente tellingen) met een halve kilo vis per dag per vogel (een algemeen 
aangenomen gemiddelde consumptie). Op jaarbasis betekent dit ongeveer 900.000 
kilo. Dit kan onmogelijk worden gecompenseerd, noch door natuurlijke aanwas, noch 
door visuitzettingen. Hiertegen is niks bestand. 

• de aalscholvers door hun toenemende aantallen en hun grotere concentraties nu ook 
bij ons steeds minder solitair en steeds meer in groep jagen. Hierbij lossen ze elkaar 
af bij het duiken en zetten ze een school vissen onder niet aflatende druk. Er is zelfs 
in veel gevallen sprake van ware 'drijfjachten' over een hele zone van het water of 
over de hele breedte van een kanaal. Hierdoor stijgt de efficiëntie van hun 
inspanningen aanzienlijk en slagen ze er beter in om wateren vrijwel compleet leeg te 
halen. 

• een aantal van onze zoetwatervissen (o.a. snoek, paling en vlagzalm) tot de 
bedreigde en beschermde diersoorten behoren, en dat ook die worden weggevreten 
door een vogel die al lang niet meer bedreigd is. 

• het hoog tijd is dat bepaalde groepen mensen inzien dat ze het milieu misschien wel 
meer schade berokkenen door koppig tegen alles en iedereen in hun "heilige huisjes" 
éénzijdig te blijven verdedigen. Hierdoor kunnen ze bij grote delen van de bevolking 
op steeds minder begrip en steun rekenen. Naast het feit dat dit hun electorale 
belangen schaadt, heeft het onrechtstreeks ook tot gevolg dat ze voor de echte, 
mondiale milieuproblemen, die ons allen bedreigen, niet de voortrekkersrol spelen die 
ze zouden kunnen spelen en die hen misschien wel toekomt. En dat is voor iedereen 
erg jammer. 

 
Tekst geschreven door Luc De Baets in naam van alle vissers (en vissen!) in Vlaanderen. 


