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FEITEN EN VERZINSELS

De aalscholver

De aalscholver is voor de visser wat de vos is voor de ja-
ger: een concurrent en een (vermeende) hobbybederver.  
De aalscholver is net als de vos beschermd in Vlaanderen en dat is 
sommigen een doorn in het oog. Jullie kennen intussen de formule:  
in deze rubriek toetsen we stellingen en beweringen aan wetenschappelijke 
feiten. Met andere woorden: we scheiden feiten van verzinsels.
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De aalscholver was in 1965 als 
broedvogel verdwenen in België. 
Dit had drie belangrijke oorzaken: 

de eerste twee zijn menselijke vervol-
ging en een sterke achteruitgang van 
de waterkwaliteit, waardoor er minder 
vissen waren. Het gebruik van (inmiddels 
verboden) pesticiden van het type ge-
chloreerde koolwaterstoffen (zoals DDT) 
in de landbouw was de derde oorzaak die 
de aalscholvers de doodsteek gaf, omdat 
het broedsucces van de vogel door deze 
stoffen spectaculair verminderde. Dit was 
trouwens geen exclusief Belgisch verschijn-
sel: de hele West-Europese aalscholverpo-
pulatie was in de jaren 1960 geslonken tot 
amper achthonderd broedparen. Dankzij 
wettelijke bescherming, het verbod op het 
gebruik van gechloreerde koolwaterstof-
fen en een opmerkelijke verbetering van de 
waterkwaliteit is de aalscholver inmiddels 
terug: in Vlaanderen tellen we alweer een 
1200 broedparen. Maar niet iedereen is 
daar even gelukkig mee... 

Er zijn te veel aalscholvers.
Zucht, daar gaan we weer. Al moeten 
we toegeven dat veel vissers iets genu-

anceerder zijn. Er zijn er zelfs die ronduit 
zeggen dat ze geen problemen hebben 
met aalscholvers.
In een gezond ecosysteem wordt de pre-
datorpopulatie bepaald door het aantal 
beschikbare prooidieren: als er veel zijn, 
krijgen de predatoren veel jongen en 
groeien hun aantallen aan. Als er weinig 
prooi is, krijgen ze weinig of geen jongen 

en daalt de predatorpopulatie – weliswaar 
met een jaar vertraging. Door dit zelfregu-
lerend mechanisme kunnen er dus nooit 
te veel predatoren zijn en dat geldt ook 
voor de aalscholver. Er zijn er gewoon zo 
veel als de natuur kan dragen, zo simpel is 
dat. Tenzij ze bijgevoederd worden, maar 
daarover later meer.

Figuur 1: Evolutie van het aantal broedparen aalscholver in Vlaanderen  
(bron: INBO).
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Voor wie dit niet gelooft: laten we de lak-
moesproef doen. Sinds de jaren 1990 is de 
aalscholverpopulatie zich spectaculair aan 
het herstellen. Wat zal er nu gebeuren: 
groeit het aalscholverbestand onstuitbaar 
aan tot alle vis uit onze wateren verdwenen 
is of zou de wetenschap toch gelijk heb-
ben? Is de aarde rond of is ze plat? Laten 
we om dat te weten te komen, eens kijken 
naar Figuur 1. Die toont de evolutie van 
het aantal broedparen van aalscholvers in 
Vlaanderen, volgens de jaarlijkse tellingen 
van het Instituut voor Natuur- en Boson-
derzoek (INBO). Wat blijkt? Het aantal 
broedkoppels groeide zeer sterk tussen 
1993 en 2005, maar vanaf toen begonnen 
de aantallen te stagneren... zoals weten-
schappelijk verwacht. Ook het aantal over-
winterende exemplaren in Vlaanderen is de 
laatste jaren (2005-2010) gestabiliseerd 
op een 5000 exemplaren (de laatste twee 
jaren zelfs iets minder: in 2009 en 2010 
werden er een kleine 4000 vogels geteld). 
Voor wie het zich afvraagt: er is maar een 
gedeeltelijk verband tussen broedparen en 
overwinterende aalscholvers, omdat een 
deel van onze populatie wegtrekt naar de 
Middellandse Zee en hier vervangen wordt 
door vogels uit het noorden en het oosten.
Voor wie nog niet overtuigd is: ook in Wal-
lonië (450 paren) en in Nederland (23.000 

à 24.000 paren, Figuur 2) is het aantal 
broedparen al een vijftal jaar constant.

Aalscholvers vreten onze rivieren leeg: per 
dag slokken ze niet minder dan 2,5 ton 
vis op. Op jaarbasis betekent dat 900.000 
kilo. Dit kan onmogelijk worden gecom-
penseerd, noch door natuurlijke aanwas, 
noch door visuitzettingen.
Wie dit stelt, heeft daarnet niet goed 
opgelet. Als die 900 ton per jaar niet kan 
gecompenseerd worden, betekent dit 
dat het visbestand moet crashen. Als het 
visbestand crasht, crasht ook de aalschol-
verpopulatie. Het is proefondervindelijk be-
wezen dat op het niveau van ons Vlaamse 
ecosysteem geen van de twee gebeurt. 
De cijfers zijn overigens correct: een vol-
wassen aalscholver kan per dag een halve 
kilogram vis eten (wat minder in het najaar 
en de winter) en de aalscholverpopulatie 
in Vlaanderen schommelt rond de 5000 
vogels (zie hierboven, wat minder in de 
zomer, wat meer op doortrek in de herfst).

Het is dus goed nieuws dat de – inmiddels 
gestabiliseerde – aalscholverpopulatie er 
jaar na jaar in slaagt om 900 ton vis per 
jaar aan ons ecosysteem te onttrekken: 
het bewijst dat het goed gaat met ons vis-
bestand! Al verwachten we wel een lichte 

terugval in de vis- en aalscholverstand 
door een verbeterde waterkwaliteit. Dat 
lijkt tegenstrijdig, maar is het niet: als er 
minder voedingsstoffen (vooral afkomstig 
van bemesting) in het water terechtkomen, 
verbetert de waterkwaliteit. Maar dan is er 
tegelijk minder voedsel aan de basis van de 
ecologische keten: daardoor zijn er minder 
planten en ook minder dieren, die direct 
of indirect van die planten leven. Zo zijn 
de aantallen overwinterende watervogels 
langs de Zeeschelde (vooral wintertaling en 
tafeleend) de laatste jaren sterk afgenomen 
door een verminderd voedselaanbod als 
gevolg van een verbeterde waterkwaliteit.

Zolang er niets wordt gedaan aan de aal-
scholvers, zullen er in de Europese wateren 
geen natuurlijke visbestanden kunnen 
overleven en zullen diverse vissoorten 
verdwijnen.
Deze passage uit het aalscholverrapport 
van de VVHV (Vlaamse Vereniging van 
Hengelsport Verbonden) is de overtref-
fende trap van de voorgaande bewering. 
Dergelijke uitspraken zijn echter gevaarlijk, 
omdat hun houdbaarheidsduur beperkt is. 
Het is zo’n beetje als roepen dat de aarde 
zal vergaan op 1 januari 2012. Als ze dan 
nog niet is vergaan op 2 januari, was je 
natuurlijk uit je nek aan het kletsen. Het 
aalscholverrapport is intussen drie jaar 
geleden verschenen, de gestabiliseerde 
aalscholverpopulatie vist nog altijd 900 
ton per jaar uit de Vlaamse wateren en het 
visbestand stelt het nog altijd goed. Niet 
dat het niet beter kan, natuurlijk, maar dat 
heeft niets met de aalscholver te maken.

Tot op vandaag zijn er geen wetenschap-
pelijk onderbouwde studies bekend die 
aanwijzen dat de aalscholver een nega-
tieve invloed heeft op de natuurlijke vis-
bestanden. Vanuit de ecologie zou je zo’n 
invloed trouwens ook niet verwachten. In 
principe kan predatie natuurlijk wel nega-
tief zijn voor geïsoleerde en fel verzwakte 
populaties, maar daarvoor mogen we de 
aalscholver niet met de vinger wijzen. Voor 
alle duidelijkheid: als er toch tegen alle 
verwachtingen in aanwijzingen zouden 
zijn dat aalscholvers de natuurlijke visbe-

Figuur 2: Populatieontwikkeling van de aalscholver in Nederland vanaf 1910  
(bron: SOVON).
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standen aan het decimeren zijn, zouden de 
natuurverenigingen – en dus ook Natuur-
punt – bij de eersten zijn om maatregelen 
te bepleiten.

Er is zelfs meer. Met 23.000 broedparen 
heeft Nederland een nog veel grotere 
aalscholverpopulatie dan wij. Daarvoor 
wordt het land trouwens door veel vissers 
in Europa kwaad bekeken als bron van 
de ‘zwarte dood’ (vissersjargon). Dat is 
echter onterecht. Want uit een langlopend 
onderzoek over aalscholvers, uitgevoerd 
door bioloog Ronnie Veldkamp, blijkt dat 
aalscholvers een positieve impact kunnen 
hebben op het visbestand in natuurlijke 
wateren. Dat zit zo. Aalscholvers zijn liever 
lui dan moe en het zijn echte opportunisten 
– daarom zijn ze trouwens zo talrijk: speci-
alisten zijn altijd beperkt in aantal, omdat 
hun prooi dat ook is. In de praktijk betekent 
dit dat een aalscholver ‘s morgens wat gaat 
vissen en dan, als hij zijn dagelijkse portie 
vis binnen heeft, de rest van de dag rustend 
doorbrengt. Welke vis hij eet, dat kan hem 
niet schelen. Daarom jagen aalscholvers 
op wat ze kunnen krijgen, met een voor-
keur voor vissen tussen 10-15 en 25-30 
centimeter. Daarvan hoeven ze er immers 
maar twee of drie op te eten om aan hun 
dagelijks rantsoen te raken. Groter mag 
ook natuurlijk, maar er is wel een limiet: 
aalscholvers slikken hun prooi immers in 
één keer door. Bij vissen tot 40 centimeter is 
dat geen probleem, maar bij grotere vissen 
riskeert een aalscholver te stikken in zijn 
prooi. En dat gebeurt, daarvan circuleren 
genoeg foto’s. Maar het is uitzonderlijk, 
want als de hele aalscholverpopulatie zich 
aan prooien van groter dan 40 centimeter 
zou wagen, waren er binnen de kortste 
keren geen aalscholvers meer.

Wanneer de ‘middenklasse’ vis schaars 
wordt door de predatie van aalscholvers, 
krijgen de kleinere visjes meer 
ontplooiingskansen omdat 
ze meer voedsel ter 
beschikking heb-
ben – dat geldt 
t r o u w e n s 

ook voor de grotere vissen. Netto resul-
taat: een visbestand met gezonde kleine 
en grote vissen, maar weinig middelgrote 
vissen. En dat blijkt niet slecht te zijn, noch 
voor de vissen, noch voor de aalscholvers. 
Want die kleine visjes worden volgend 
jaar groot natuurlijk, wat betekent dat er 
weer een lading voedsel aankomt voor 
de aalscholvers: alweer 900 ton die ze 
duurzaam kunnen oogsten. En sommige 
van de middenklassers ontsnappen aan 
de aalscholvermaag en groeien door tot 
de aalscholverimmune superklasse. En dan 
kunnen ze door de bijna afwezigheid van 
middenklassers een goedgevulde oude dag 
slijten. Eindresultaat: een populatie met 
een gezonde groep grote vissen, weinig 
middenklassers en een popelende jonge 
bende, die alle eten en ruimte en vrijheid 
heeft om door te groeien tot, wie weet, 
een gelukkige grote vis. In het gebied 
waar Veldkamp zijn studie heeft uitge-
voerd, werd er in de jaren 1980 (toen er 
nog maar weinig aalscholvers waren) een 
wetenschappelijke bevissing uitgevoerd. Er 
is dus een nulmeting, die vergelijken mo-
gelijk maakt. Uit die meting blijkt dat het 
visbestand er toen niet al te goed aan toe 
was, met vooral veel middenmaatvissen 
die dan nog in een slechte conditie waren. 
De komst van de aalscholver heeft geleid 
tot een bloeiend, gezond visbestand. We 
kunnen het een beetje vergelijken met een 
tuinier die de plantjes uitdunt om uitein-
delijk aan het eind van het seizoen meer 
opbrengst te hebben.

Private hengelvijvers worden soms voor 
de helft of meer leeggevist door aalschol-
vers: de economische 
schade (verlies aan 
pootvis, verlies aan 
vergunningen) wordt 
geschat op 4,5 mil-

joen euro per jaar.

Hier knelt het schoentje. Want hoewel 
aalscholvers in natuurlijke ecosystemen 
net bijdragen aan een gezonde visstand, 
kunnen ze in kleine, onnatuurlijke vijvers 
met weinig of geen schuilmogelijkheden 
serieus huishouden. Omdat vissers niet te 
lang zouden moeten wachten voor ze beet 
hebben, worden de meeste van die vijvers 
bovendien bepoot (dat wil zeggen dat er 
vis in wordt uitgezet). Voor een efficiënte 
visser als de aalscholver is zo een grote 
badkuip met daarin onnatuurlijk hoge 
dichtheden vis het equivalent van een 
voedertafel. Dergelijke onnatuurlijk hoge 
dichtheden zetten ook veel druk op onze 
invertebraten en – zeker als er veel karper-
achtigen in een vijver zwemmen – ook op 
de waterplanten. Heel wat visvijvers zijn 
hierdoor ecologische woestijnen, maar dat 
valt niet op omdat alles zich onder water 
afspeelt.

Het standpunt van Natuurpunt in deze 
zaak is dan ook duidelijk: wij erkennen dat 
dit gebeurt, maar vinden niet dat dit dras-
tische maatregelen tegen de aalscholvers 
verantwoordt. Een verbeterde inrichting 
van visvijvers (door voldoende schuil-
plaatsen te creëren) en de beperking van 
het visbestand tot natuurlijke dichtheden 
zouden een afdoende oplossing moeten 
bieden voor het ‘aalscholverprobleem’.
Dat dit niet zomaar een loze kreet is, blijkt 
bijvoorbeeld uit de resultaten van een 
inventarisatie die het Agentschap voor Na-
tuur en Bos in 2007 uitvoerde op de Sint-
Elooisput in Merelbeke, in het kader van 
het Natuurinrichtingsproject Merelbeekse 
Scheldemeersen. Daaruit bleek dat het vis-
bestand het goed stelde en dat vooral pa-

ling, zeelt en snoek het bijzonder goed 
doen. De Sint-Elooisput is een oude 
Scheldemeander, die over voldoende 
natuurlijke schuilplaatsen beschikt en 

waar regelmatig aalscholvers op bezoek 
komen. Dit ene resultaat is 

natuurlijk niet wetenschap-
pelijk relevant, want één 

steekproef bewijst op 
zichzelf niets, maar 

toont wel aan dat 
het kan.
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Rechtzetting
In de vorige aflevering van Feiten en 
Verzinsels over jakobskruid is een foutje 
geslopen (en dat hoort natuurlijk niet 
in een reeks over feiten en verzinsels): 
de vlinder op de foto was geen sint-
jacobsvlinder, maar wel een andere 
dagactieve nachtvlinder, de vijfvlek-
sint-jansvlinder

Uit onderzoek is gebleken dat de verliezen 
in viskwekerijen in bepaalde gevallen zeer 
substantieel kunnen zijn, gaande van 43% 
productieverlies tot zelfs meer dan 90% in 
één studie. De economische schade aan de 
viskweek kan geschat worden op 650.000 
euro per jaar.
Deze situatie is anders dan de vorige, 
hoewel oorzaken en gevolgen gelijkaardig 
zijn. Maar hier gaat het niet om een hobby, 
maar om een economische activiteit. 
Hoewel ook hier structurele maatregelen 
zoals het aanleggen van schuilplaatsen 
soelaas zouden kunnen bieden, beseffen 
de natuurverenigingen dat die niet altijd 
voldoende kunnen zijn en dat lokale maat-
regelen te verantwoorden zijn. 

Aalscholvers vormen ook een bedreiging 
voor andere vogels die geheel of gedeel-
telijk op vissen zijn aangewezen, zoals 
futen, blauwe reigers en ijsvogels.
Dit wordt inderdaad beweerd, maar het is 
absoluut niet waar, integendeel zelfs. Zoals 
we hierboven zagen, zorgt de predatie 
door aalscholvers er vooral voor dat het 
aantal vissen in de lengteklasse tussen 15 
en 25 centimeter afneemt, ten voordele 
van de kleinere vissen. En dat is nu net het 
voedsel van de meeste andere visetende 
vogels. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de sterke bevolkingsaangroei van bij-

voorbeeld fuut in Nederland samenviel met 
de opkomst van de aalscholver.
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