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Verschillende typen knelpunten versnipperen waterlopen. Van een aantal knelpunten is het
banière-effect duidelijk. Zo verhinderen stuwen, molenraden en gemalen de vrije vismigratie.
Voor een aantral andere knelpunten is het banière-effect minder duidelijk. Zo is het voor duikers, sifons, sluizen en terugslagkleppen niet altijd even duidelijk of en wanneer ze de vrije
vismigratie verhinderen. Op het lnstituut voor Bosbouw en Wildbeheer (lBW), het lnstituut
voor Natuurbehoud (lN) en het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout (WLH) zoekt
men een antwoord op deze vragen.
Alle vismigratieknelpunten op de prioritaire waterlopen van het vismigratienetwerk zijn in
kaart gebracht. lnfo hierover is terug te vinden op de website: htp://vismigraUe.instrat.be
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1. Migratie doorheen

duikers en sifons

ln Vlaanderen worden de prioritaire waterlopen door 175 duikers en 56 sifons versnipperd.
Of deze duikers en sifons de vrije vismigratie verhinderen is niet zeker. Ondezoek moet
hierover duidelijkheid geven.

Duiker

Sifon

1.1 .

Onderzoek in reële situaties

Op terrein werden door het IBW 4 duikers en
duikers bevinden zich op de Herk, de Velpe, de
lJse en de Poperingevaart, de sifons op de
Pulderbeek, de Abeek en de Bosbeek. Het
teneinwerk bestaat erin zoveel mogelijk vissen te vangen, te merken (met een vinknip)
en terug te vangen. Vangsten gebeurden
elektrisch en met fuiken. Gemerkte vissen
worden enkel stroomafwaarts de duiker/sifon
opnieuw uitgezet. De terugvangst van gemerkte vissen gebeurt dan ook liefst aan de
stroomopwaartse kant van de duiker of sifon
natuurlijk! Pas wanneer stroomopwaarts terugvangst wordt vastgesteld, is migratie
doorheen de duiker of sifon aangetoond.

4 sifons geëvalueerd. De onderzochte
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Foto : Duiker op de Velpe te Boutersem

Voor het ondezoek werden in alle onderzochte duikers en sifons samen 30 vissoorten gemerkt. Hiervan werden er 10 teruggevangen :

5 soorten

zwommen doorheen de duikers : driedoornige stekelbaars, beekforel, blankvoom, giebel, riviergrondel

9

soorten werden teruggevangen doorheen de sifons : driedoornige stekelbaars, baars, bermpje, blankvoorn, giebel, riviergrondel, paling, rietvoorn, serpeling.

Foto: elektrische öevissing van de Popeingevaart

De migratie doorheen de duikers en sifons blijkt lengte-afhankelijk te zijn. Er is aanwijzing dat
voomamelijk de grotere individuen doorheen de duÍker en sifon migreren. Ook de afhankeIijkheid van de stroomsnelheid is duidelijk. Hogere stroomsnelheden bemoeilijken de migratie.

1.2. Onderzoek in een veldsituatie
Samen met hetWLH, werkte het lBW, in
opdracht van Afdeling Bos en Groen,
een 'meer controleerbaaí onderzoek uit
rond migratie doorheen duikers en sifons. Hiervoor werd een vijver op de viskwekerij De volharding te Rijkevorsel
(Afdeling Bos en Groen) ingericht met
een duiker en een sifon. De sifon is 40m
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lang, de duiker 39m. De diamter bedraagt voor beide 30cm.
Foto: Voor ondezoek omgebouwde vijver
te Rijkevorsel

Alle vissoorten (winde, zeelt, kopvoom, riviergrondel, beekforel, blankvoom, rietvoom en
snoek) a/vommen doorheen de duiker, al was het resultaat voor de beekforel bedroevend
(slechts 1 teruggevangen individu). Rietvoom en winde passeerden het vlotst. Ook voor de
migratie doorheen de sifon waren de resultaten positief. Alleen beekforel slaagde er niet in
door de sifon te a,\remmen in stroomopwaartse richting. Maar ook de snoek lUkt duidelijk
hinder te ondervinden voor zijn migratie doorheen de sifon (slechts 1 teruggevangen individu).
1.3. Onderzoek in een experimentele situatie
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Alle soorten zwommen door de experimentele
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Op het WLH werd een stroomgoot 'uitgebouwd'
tot een duiker. De stroomgoot heeft een lengte
van 20m en de breedte wordt gereduceerd tot
1m. De waterdiepte bedraagt steeds minimaal
25cm. ln een eerste proefopzet wordt in de
stroomgoot een open duiker gecreëerd. ln een
tweede proefopzet wordt de stroomgoot afgedekt
met een plastiekfolie en wordt een gesloten duiker gecreëerd. Zeven vissoorten worden in het
experiment gebruikt kopvoorn, winde, riviergrondel, zeelt, rietvoorn, baars en beekforel.

rTT

open en gesloten duiker. Alleen zeelt en beekforel ondervinden hinder van het 'donkereffect' en
worden in zeer geringe aantallen stroomopwaarts
teruggevangen.

Foto : experimentele stroorngoot op het WLH

Voor wat betreft de 'haalbare stroomsnelheden' werd het volgende vastgesteld :
voor kopvoom en zeelt ligt de gevonden minimaal haalbare stroomsnelheid rond 0,37mls
rietvoom, baars, beeKorel en winde kunnen vlot stroomopwaarts zwemmen tegen
stroomsnelheden tot 0, 52mls
riviergrondel kan stroomopwaarts zwemmen tegen een stroomsnelheid van 0,43m/s
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1.4. Algemene bevindingen
ln totaal kon voor 16 vissoorten migratie doorheen de duiker of sifon vastgesteld worden.
Voor de beekforel gebeurt de migratie echter zeer moeizaam in experimentele omstandigheden, terwijl op tenein (lJse) vlotte migratie wordt vastgesteld.
Stroomsnelheid is een bepalende factor voor de migratie.
De verschillende vissoorten zwemmen even vlot doorheen de duikers als doorheen de
sifon.
De diameter van de duiker/sifon is niet echt bepalend voor de migratie.
De factor licht, die vaak als migratiebeperkende factor wordt beschreven, kan geminimaliseerd worden.
Om een idee te krijgen van de passeerbaarheid van alle duikers en sifons op de prioritaire waterlopen zal monitoring van een selectie duiker- en sifon§pen nodig zijn.

1.5. Aandachtspunten bij de aanleg van duikers
Strcomsnelheid

De stroomsnelheid in de duiker wordt aangepast aan de zwakste zwemmer. Lage stroomsnelheden worden bekomen door:
- Substraat op de bodem

- Hoge wandruwheid
- Doorstroomsectie van de duiker gelijk aan beekdimensies
- Dimensies van de duiker aangepast aan piekdebieten
- Verval in de duiker niet sterker dan gemiddeld beekverval
- Natuurlijke diversiteit aan stroomsnelheden

Waterdiepte
Minimaal 20-25cm

HooqteveÉchil
Hoogteverschillen aan de uitstroomopening moeten vermeden worden
Dui!<ertvpe

De open beek krijgt natuurlijk de voorkeur. Moet een beek toch ingekokerd worden, dan
wordt geopteerd voor de half-open versie van de duiker. Hierbij wordt dan de bodem (en indien mogelijk) een gedeelte van de oever behouden. Wanneer ook dit niet haalbaar is, kan
dan overgestapt worden naar een gesloten duiker-type. Alleen de ingebedde versie is hierbij
aan te raden. 2Oo/o vàít de duiker wordt dan ingewerkt in de bodem (met een minimum van
30cm). Er wordt grof substraat aangebracht, dat later door sedimentatie in de duiker zal aangevuld worden met fijner materiaal. Het niet ingebedde, gesloten duiker-type is af te raden.
ln het kader van NTMB kan bij de aanleg van duikers de aanleg van een faunapassage
overwogen worden. Bij de half-open versie van de duiker is de ingreep hiervoor gering.

Grofuuilrooster
Dit rooster vermijdt dat grof vuil mee in de duiker drijft en er vast komt te zitten. De roosters
zijn vaak niet aangepast aan vrije vismigratie en worden dan ook in deze context best vermeden. ls aanleg toch noodzakelijk dan moet regelmatig onderhoud en een voldoende spijlbreedt vismigratie garanderen.
Lenote
De lengte van de duiker is alleen bepalend els de stroomsnelheid de gemiddelde zwemcapaciteit (kruissnelheid) van de vissen overschrijdt. Er is echter geen enkele reden om waterIopen over grotere lengte in te buizen dan nodig. Er zijn genoeg ecologische, hydrologische
en andere argumenten om voor het open laten van een waterloop te kiezen.
Outlet pool
Vaak komt stroomafwaarts een duiker of sifon een outlet pool voor. Dit is een kleine diepere
zone die door vissen als rustplaats kan gebruikt worden. Voor enkele vissoorten vormt deze
diepere luwtezone zelfs een ideaal biotoop om in te vertoeven. Toch moet erop gelet worden
dat dergelijke habitats het waterpeil niet dermate doen zakken dat een verval ontstaat ter
hoogte van de uitstroomopening van de duiker.

2.

Migratie doorheen sluizen

ln Vlaanderen staan op de prioritaire waterlopen van het vismigratienetwerk zo'n 36 sluizen.
Of vissen doorheen sluizen migreren is een vraagteken. Onderzoek kan hierop een antwoord
geven.

2.1. Ringvaart

Door het IN wordt, in opdracht van
AWZ op de Ringvaart de vismigratie
doorheen de sluis te Evergem opgevolgd. Door vangst en terugvangst
(merken met vinknip), door radiotelemetrie en door fuikvangsten wordt
hierin inzicht verkregen.

Foto; s/uis op de Ringvaart te Evergem
De ondezochte sluis staat in parallel met een stuw. Tijdens het ondezoek werd duidelijk dat
vissen de stuwgeul verkiezen boven de sluis. De lokkende werking van de waterstroom over
de stuw is hier niet vreemd aan. Slechts 5 blankvooms passeerden de sluis in stroomopwaartse richting. De meeste vissen vissen hokten samen ter hoogte van de stuw. De stuw is
echter een knelpunt voor de vismigratie. Heelwat vissen moesten dan ook, bij aankomst aan
de stuw, hun migratietrek staken. De stroomopwaartse migratiemogelijkheden voor stroomopwaarts trekkende vissen zijn hier dan ook uiterst beperkt. Stroomafwaartse migratie doorheen de sluis werd frequenter waargenomen.

ln de vangsten komen echte trekvissoorten voor. De Ringvaart fungeert duidelijk als doortrekroute voor verscfrillende vissoorten die hun paaitrek trachten te volbrengen. Maatregelen
voor het bevoderen van vismigratie mogen dan ook niet uitblijven. Deze maatregelen kunnen zich concentreren ter hoogte van de sluis of ter hoogte van de stuw.
2.2. Kanaal Leuven-Mechelen

Door het IBW wordt, in opdracht van de Provinci-

ale Visserijcommissie van Vlaams-Brabant, op
het kanaal Leuven-Mechelen de vismigratie
doorheen drie sluizen opgevolgd : Tildonk, Kampenhout en Boortmeerbeek. Door vangst en terugvangst (merken met elastomeren), door fuikvangsten en door electrische vangsten wordt
hierin inzicht verkregen. Het ondezoek loopt
over 1 jaar, waarvan reeds gedurende 7 maanden bemonsteringen zijn uitgevoerd

Foto, s/urs op kanaal Leuven-Mechelen te Tildonk

ln totaal werden voor het ondezoek meer dan 4500 vissen gemerkt. Hiervan werden er
slechts 105 teruggevangen, meestalop de plaats van de eerste vangst. Tot nog toe werd bij
de teruggevangen individuen nog geen actieve migratie doorheen de sluizen vastgesteld.
Zeelt werd teruggevangen in een ander vak (181176), waarschijnlijk na een passieve migratie.

ln de vangsten op het Kanaal Leuven-Mechelen werden tot nog toe geen belangrijke trekvissoorten waargenomen. Ook werden de gemerkte vissen (met uiEondering van de passief
migrerende zeelten) steeds teruggevangen op de plaats van vangst en uitzet. Het kanaal kan
dan ook moeilijk als een belangrijke migratieroute beschouwd worden.
2.3. Algemene bevindingen
Afhankelijk van het kanaalsysteem treedt een belangrijke migratie van vissen op. Dit
komt duidelijk naar voor bij vergelijking van de resultaten op de Ringvaart en op het Kanaal Leuven-Mechelen. Het grootste verschi! tussen beide kanaalsystemen is het debiet,
wat waarschUnlijk ook het verschil in trekgedrag van de vissen bepaalt. Door de Ringvaart stroomt namelijk een continu debiet en is er stroming voelbaar, door het kanaal
Leuven-Mechelen is er enkel debiet b'rj versassingen.
Of vissen doorheen een sluis migreren hangt niet alleen af van de migratiemogelijkheden
van de sluis zelf, maar ook van de aanwezigheid van andere (lokkende) construc'ties en
van de migratiedrang van de aanwezige vissen.

Om een beoordeling te geven van de 'algemene' passeerbaarheid van sluizen zal monitoring van verschillende sluissystemen nodig zijn.

3.

Terugslagkleppen

Het totaal aantal terugslagkleppen op de
is onduidelijk.
Vaak staan deze constructies in combinatie met andere knelpunten, zodat het
terugvinden ervan in de knelpuntenda-

prioritaire waterlopen

tabank niet altijd evident is. Of en

in

welke omstandigheden vissen doorheen
teruslagkleppen migreren is niet duidehjk. Ondezoek kan hierop een antwoord
geven.

Foto : terugslagklep

Op het WLH start binnenkort, in opdracht van AV1Z, een ondezoek naar de mogelijkheden
voor vismigratie doorheen een terugslagklep op de Wullebeek (uitwatering in Rupel). Mogelijke knelpunten bij de vismigratie doorheen een terugslagklep zijn verval, waterpeil, stand
van de klep en stroomsnelheid.

