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Gerookte paling met de
twee kuubs rookkast.

Grote palingstroper 
aangehouden in 
Noord-Holland. 
De palingstroperij in Noord-Holland is een forse klap 
toegebracht met de aanhouding van een 66-jarige 
Akersloter aldus Michel Ros en Ernst Velt van de VWA 
(nu Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA), 
afd. Visstroperij IJsselmeer en Randmeren  en Luc 
de Vries  van het RMT politie Zaanstreek-Waterland 
(ZAWA).

De Akersloter kwam in beeld na een melding bij het 
Meldpunt Visstroperij. Deze man zou in de polders 
van de Beemster, de Schermer en ten zuiden van het 
Alkmaardermeer met fuiken en hengels op paling 
vissen. De man had geen visrechten en geen vergun-
ning om met anders dan twee hengels  te vissen.
Er zouden grote hoeveelheden paling worden 
gevangen. Paling oftewel aal mag alleen nog worden 
gevangen door beroepsvissers en van september 
tot en met november geldt er een totaal aalvangst 
verbod. De aal is een beschermde vis ( Aal is opge-
nomen in CITES appendix II en in Bijlage B van de 
Europese Verordening) en valt onder artikel 4 van de 
Flora- en faunawet.
De misdrijven art 9 en 13 FFW waren hier van toepas-
sing en diverse overtredingen van de Visserijwet.

De politie en de NVWA hebben de handen ineen 
geslagen en hebben een onderzoek opgestart naar 
de handel en wandel van deze man. Hij bleek regel-
matig in de late uurtjes op pad te gaan. Uiteindelijk is 
hij tijdens het roken van de paling aangehouden.
Uit de verklaringen van de verdachte bleek dat onze 
vermoedens juist waren.  Daarnaast was hij nogal 
handig in knopen.  Voor zijn palingstropende colle-
ga’s maakte hij hoeklijnen (tweehonderdvijftig meter 
lang en met vijfenzeventig zijlijnen met een haak) en 
maakte fuiken zodanig dicht, dat er geen schubvis of 
vogels in konden zwemmen.
Uiteindelijk is er achtenzestig kilogram paling inbe-
slag genomen ( deels gerookt, levend en ingevroren), 
zijn er vierenzeventig palingfuiken, bijna honderd 
hoeklijnen ( dus totaal vijfentwintig km lijn met 
7500 haken),  drie schietfuiken, twintig zetlijnen, zes 
schutwanten, een waadpak, een grote rookkast ( twee 
kuub inhoud) en een droogton inbeslag genomen.

De aanhouding was ook een mooi signaal richting 
beroepsvissers. Zij krijgen allerlei beperkingen van 
de overheid, moeten voor veel geld glasaal uitzetten, 
betalen veel voor het visrecht en mogen van sep-
tember tot en met november niet op paling vissen.
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Een bad met 32 kg levende 
paling om te ontgronden.

De levende paling wordt 
prijs gegeven door de NVWA.

Voorraad hoeklijnen.

Een te verkopen doos met 1 
hoeklijn met 75 haken

De rookkast wordt "oudijzer".

Illegaal kogelgeweer
Oktober 2011 werd door personeel van een surveil-
lance-eenheid van de politieregio Brabant Noord in 
het buitengebied van de gemeente Teeffelen een 
langzaam rijdend bedrijfsvoertuig aangetroffen. 
Opvallend was dat dit voertuig in de berm reed. 
Besloten werd een onderzoek in te stellen. Nadat 
een stopteken was gegeven bracht de bestuurder 
dit voertuig tot stilstand en stapte uit. Hij sprak de 
politiemensen aan en deelde mee dat hij jachtak-
tehouder was en dat hij op de bijrijderstoel van de 
auto een geladen kogelgeweer had liggen. Dit bleek 
bij onderzoek inderdaad zo te zijn. Omdat betrok-
kene geen jachtakte kon tonen, kon op dat moment 
de legaliteit van dit wapen niet worden onderzocht. 
Besloten werd met betrokkene mee naar huis te 
rijden teneinde dit te verifiëren.
Het betreffende wapen bleek op de jachtakte van 
betrokkene te staan. Niets aan de hand dus...
Op het achterterrein van de woning bleken enkele 
vangmiddelen aanwezig waarvan betwijfeld werd 
of deze legaal waren. Gelet hierop werd personeel 
van Team milieucriminaliteit van deze politieregio 
ter plaatse geroepen. Uit onderzoek bleek dat in het 
veld twee kastvallen stonden, waarvan één vangklaar 
opgesteld t.b.v. het vangen van een verwilderde kat. 
Aas ontbrak echter. Op twee plaatsen werd uitge-
strooid graan op de bodem aangetroffen. Hetzelfde 
bleek in een waterloop achter het terrein het geval. 
Dit duidde op het lokken van fazanten, respectievelijk 
wilde eenden. Het aanleggen van een voerplaats op 
zich is niet strafbaar. Niets aan de hand dus...
In de buurt deze vangmiddelen werd een staande 
metalen plaat aangetroffen waarop met kogelge-
weren van een verschillend kaliber was geschoten. 
Aan de hand van onderzoek aan de randen van 
de kogelgaten bleek dat vanuit de richting van de 
woning op deze plaats was geschoten. Door betrok-
kene werd ongevraagd medegedeeld dat hij met zijn 
geweren op deze plaat had geschoten. 


