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AANLEIDING
Er dient een beoordeling gemaakt te worden van het voorontwerp van de visdoorgang rond de
Zwalmmolen in de Zwalm (onbevaarbare waterloop nr. S266 l).
Volgens het advies van het INBO.A.2009.262 en na overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij,
afdeling Operationeel Waterbeheer op 24/12/2009 dient het voorontwerp van de visdoorgang rond de
Zwalmmolen in de Zwalm aangepast te worden.

VRAAGSTELLING
Hoe kan de passeerbaarheid van het overwelfde deel van de visdoorgang verbeterd worden?
Hoe kan de visdoorgang stroomopwaarts van het overwelfde deel van de Rekegemstraat beter
ecologisch ingericht worden?

TOELICHTING
1. Passeerbaarheid van de visdoorgang – ecologische aspecten
1.1 Dimensionering van het overwelfd deel van de visdoorgang
Het huidige ontwerp van het overwelfde deel voorziet in 14 drempels van 11 cm gelijkmatig verdeeld
over een lengte van amper 39 m. De vismigratie-technische parameters voor het huidige voorontwerp
werden berekend en in onderstaande tabel samengevat en vergeleken met de code van goede
praktijk.
Tabel 2: Vismigratie-technische parameters

v-overstort [ m/s ]
S = h2 / h1 [ - ]
P / V [ W / m3 ]

Q = 0,15 m3/s
0,81
0,40
64

Q = 0,25 m3/s
code goede praktijk
0,98
<1
0,53
> 0,5
98,4
< 100 snoek en snoekbaars

Technische ontwerpen van visdoorgangen, zoals het ontwerp van de heel technische zone in de
kokervakken, kosten vissen meer energie dan natuurlijke doorgangen. Bij het ontwerp van technische
doorgangen moet daarom vooral rekening gehouden worden met de slechte zwemmers uit de
visgemeenschap. Het is belangrijk dat vissen niet uitgeput raken door het nemen van de visdoorgang.
De snelle opeenvolging van 14 drempels om de 3 m in combinatie met 13 korte (turbulente) bekkens
zonder rustzones zullen vermoedelijk een onoverbrugbare barrière zijn voor vissoorten met beperkte
zwemcapaciteiten. Om vissen voldoende rust te gunnen, moet er sprake zijn van voldoende
energiedemping (een groot bekkenvolume) en een rustzone. De vissoorten in het stroomgebied van
de Zwalm die over beperkte zwamcapaciteiten beschikken betreffen hoofdzakelijk bodemsoorten als
rivierdonderpad, bermpje en riviergrondel, maar ook beekprik (die grotendeels als larve ingegraven
leeft in het sediment maar tijdens zijn korte levensfase als adult dier, tijdens de voortplantingsperiode,
zich ook stroomopwaarts moet kunnen verspreiden). De energiedemping bedraagt bij 0,25 m³/s bijna
100 W/m³. In het voorontwerp wordt voorgesteld om de dempingswaarde eventueel te verbeteren
door de koker iets dieper aan te leggen (bvb. 0,20 m). Bij een verlaging van de bodemlijn met behoud
3
van de overstortpeilen verlaagt de dempingswaarde tot zowat 68 W/m . Alleen deze aanpassing zal
ons inziens niet voldoende zijn om ook de slechte zwemmers te laten passeren.
In het voorontwerp werd gesteld dat aan de snelheid in de overstort, gegeven de breedte van de koker
van 1,50 m, niets te veranderen was. Op de vergadering van 24/12/2009 en in het vergaderverslag
dat daaropvolgend werd verspreid (d.d. 12/01/2010) stelt de VMM voor om te bekijken of de
dimensionering van het overwelfde deel nog kan aangepast worden. In functie van de verbetering van
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de passeerbaarheid kunnen eventueel kokers gebruikt worden van 2x2m i.p.v. 1,5x2m waardoor de
afstand tussen de drempels eventueel wat korter kan zijn dan de door op de vergadering door INBO
voorgestelde 6 m.
Er wordt door VMM, AOW vermoedelijk geopteerd voor het gebruik van overlaten uit inox. Deze
overlaten bezitten geen enkele ruwheid en bieden bodemzwemmende vissen weinig tot geen kansen
tot passeren.
Knaepkens et al. toonden in twee wetenschappelijke evaluatiestudies van V-vormige
bekkenvistrappen aan dat de passeerbaarheid voor bodemsoorten beperkt of zelfs nihil waren door
onvolkomenheden in beide visdoorgangen. In de Laarse Beek werd een bekkenvistrap met zeven
betonnen V-vormige overlaten geëvalueerd (Knaepkens et al. 2006). De meeste bekkens en overlaten
werden aangestort met stenen. In de twee meest stroomopwaarts gesitueerde bekkens was de
steenbestorting ondermaats en was er geen steenbestorting aanwezig tegen de overlaten zowel
stroomop- als stroomafwaarts. Deze studie toonde aan dat geen enkele rivierdonderpad er in slaagde
om de bovenste twee drempels te passeren ten gevolge van kritische stroomsnelheden over deze
drempels. Om uitputting van vissen te vermijden, moet de stroomsnelheid in de visdoorgang niet
groter zijn dan de kruissnelheden van de migrerende vissoorten (= een inspanning of zwemsnelheid
die ze gedurende langere tijd kunnen volhouden). Volgens Pavlov (1989) varieert de ‘critical
swimming speed’ (Ucrit of kruissnelheid) van rivierdonderpad tussen 0,15 en 0,34 m/s.
Stroomsnelheden die over de twee kritische drempels werden gemeten varieerden respectievelijk
tussen 0.42 en 0.62 m/s en 0.31 en 0,44 m/s. De vermelde stroomsnelheden zijn lager dan deze die
worden berekend voor de overlaten voor de visdoorgang rond de Zwalmmolen (Tabel 2).
In de Daelemansloop werd de passage van riviergrondel (Ucrit = 0,30-0,64 m/s), bermpje (Ucrit= 0,280,53 m/s), kleine modderkruiper (Ucrit= 0,25-0,42 m/s) en rivierdonderpad doorheen een V-vormige
bekkenvistrap met 3 drempels en 2 bekkens bestudeerd (Knaepkens et al. 2007). Niettegenstaande
stroomsnelheden over de drempels de kruissnelheid van deze vissoorten oversteeg slaagde toch een
deel van deze bodemvissen erin om de vistrap te passeren. Hierbij moesten ze gebruik maken van
hun sprintsnelheid (Uburst). Deze sprintsnelheid kan echter maar voor een heel beperkte tijd
volgehouden worden (< 20 seconden) (Videler, 1993). De passage-efficiëntie van de vistrap in de
Daelemansloop was dan ook laag: 18% voor bermpje, 7% voor riviergrondel en 2 % voor kleine
modderkruiper. Voor rivierdonderpad kon ook hier geen passage aangetoond worden wat Knaepkens
et al. deed besluiten dat de stroomsnelheden over de drempels vermoedelijk te hoog waren. Passage
van rivierdonderpad op sprintsnelheid van het overwelfde deel met 14 drempels op amper 39 m is
uitgesloten.
1.2 Advies
Aanpassingen in het overwelfde deel van de visdoorgang rond de Zwalmmolen zijn noodzakelijk om
dit deel ook passeerbaar te maken voor vissoorten met minder goede zwemcapaciteiten waaronder
een aantal belangrijke bodemvissoorten (o.a. habitatrichtlijnsoort: rivierdonderpad). Er moet ook
opgemerkt worden dat na realisatie van het overwelfde deel aanpassingen aan het aantal drempels
en het te overbruggen hoogteverschil door de koker niet meer mogelijk zijn. Het is dus essentieel dat
het ontwerp in deze zone een goede passeerbaarheid garandeert. Het INBO adviseert dan ook om de
door VMM voorgestelde kokerverbreding door te voeren (2 x 2 m). De afstand tussen de drempels in
het overwelfde deel van de visdoorgang moet dan minimaal 5 m bedragen.
Een grotere ruwheid van de overlaten is eveneens absoluut noodzakelijk. Indien men toch inoxdrempels wil gebruiken dan moeten deze zowel stroomaf- als stroomopwaarts zeker aangestort
worden met stenen om de optrekmogelijkheden voor (bodem)vissen (en eventueel andere
bodemfauna) mogelijk te maken. Het aanstorten van de inox-drempesls dient te gebeuren naar
analogie met het aanstorten van de houten palenrijen zoals bij de vistrap in de Kleine Nete in
Herentals (zie Foto 1). De stortstenen dienen gefixeerd te worden met beton om wegspoelen te
voorkomen. De stenen worden elk voor maximaal een derde deel in het beton vastgezet. Vermeden
moet worden dat het beton over de stenen wordt aangebracht waardoor in feite een betonnen overlaat
ontstaat.
Een dergelijke bouwwijze resulteert in natuurlijker drempels en vormt door de hoge ruwheid van het
oppervlak een voor vissen optimaal passeerbare stroomversnelling.
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Voorbeelden van visdoorgangen met V-vormige stortsteen drempels in waterlopen van 1
categorie
De Kleine Nete in Herentals

Foto 1: Bouw van een vistrap met stortsteendrempels in de Kleine Nete in Herentals (Foto: VMM).

Foto 2: Voorbeeld van een goed functionerende vistrap met stortsteen drempels in de Kleine Nete in
Herentals (Buysse et al., 2006).
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De Mark in Meersel-Dreef

Foto 3: Bouw van een vistrap met stortsteendrempels in de Mark in Meersel-Dreef (Baeyens et al.,
2006).

Foto 4: Voorbeeld van een goed functionerende vistrap met stortsteen drempels in de Mark in
Meersel-Dreef (Baeyens et al., 2006).
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2. Ecologische inrichting vismigratieloop
2.1 Dimensionering van de zone stroomopwaarts Rekegemstraat
Vanuit ecologisch en natuurtechnisch oogpunt is het interessant om de vismigratieloop langer te
maken waardoor het verval beter op te vangen is en er minder drempels noodzakelijk zijn (Figuur 1).
Hierdoor zullen meer rustzones ontstaan zodat alle vissoorten gemakkelijker stroomopwaarts kunnen
zwemmen.
Figuur 1 toont dat op de 3 percelen een meanderende waterloop gecreëerd kan worden.

Figuur 1: Voorstel tot meandering van de visdoorgang op percelen 547a, 567b en het tussenliggend
perceel (eigendom van de Gemeente Zwalm) met situering van enkele paaiplaatsen en met de locatie
van het betonnen kunstwerk waarin een vangconstructie kan geschoven worden.
Langs de linkeroever van de visdoorgang zijn de percelen 547a en 567b eigendom van de VMM en
het tussenliggend perceel van de Gemeente Zwalm. Hier is, zoals geschetst in Figuur 1, ruimte
aanwezig voor ecologische inrichting van de vismigratieloop door het aanbrengen van extra
meandering in combinatie met het aanleggen van paaiplaatsen. Door een aantal zones in de
meanderende visdoorgang te voorzien van stenig substraat (grind of ‘gravel beds’) kunnen
aantrekkelijke paaiplaatsen gecreëerd worden voor een aantal belangrijke stroomminnende soorten
die een voorkeur hebben voor hard/stenig substraat om hun eitjes op of onder te leggen. Beekforel,
kopvoorn en serpeling en de habitatrichtlijnsoorten rivierdonderpad en rivierprik zijn afhankelijk van dit
type paaisubstraat voor hun voortplanting. Dit type paaisubstraat, een combinatie van grof en fijner
grind, is nu nog maar heel beperkt aanwezig in het Zwalmbekken.
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2.2 Richtlijnen voor het aanleggen van paaiplaatsen voor stroomminnende vissoorten met een
voorkeur voor stenig substraat
Voor het creëren van geschikte paaiplaatsen baseren we ons op twee sleutelsoorten, met name
beekforel en rivierprik.
Beekforel
Paailocaties voor forellen worden gekarakteriseerd door een neerwaartse stroming die het grind
doorspoelt en op die manier zorgt voor een goede zuurstofvoorziening. Vrouwelijke forellen kiezen
een paaiplaats en graven een nestkuil. De nestkuil wordt uitgegraven met bewegingen van de staart.
Nadat de eieren bevrucht zijn, worden ze door het vrouwtje begraven onder een 3 tot 30 cm dikke
laag grind. Paaiplaatsen dienen in de nevengeul dus gesitueerd te worden ter hoogte van (kleine)
stroomversnellingen (Baglinière & Maisse, 2002). De stroomsnelheid moet er boven 0.15m/s liggen en
de waterdiepte varieert tussen 15 en 90 cm, met een optimum rond 30cm (Crisp & Carling (1989). De
stroomversnellingen kunnen eventueel kunstmatig gecreëerd worden door aanleg van een dik
grindbed bovenop de (gegraven) bedding. Dirksmeyer & Brunotte (2009) vermelden dat in meer dan
75% van de 189 onderzochte locaties in Noord- en West-Duitsland de paaiplaatsen van zalmachtigen
gesitueerd zijn in de nabijheid van trager stromende zones waarin de vissen zich kunnen terugtrekken
(rustzones). Indien in de Zwalmnevengeul een tweetal beperkte verbredingen en verdiepingen (poel)
kunnen aangebracht worden dan is het aan te raden grindbedden aan te leggen net stroomop- en
stroomafwaarts van deze poelen of rustzones. Grindbedden en poelen werden in Figuur 1 ingekleurd
respectievelijk als blauwe lijnen en rode cirkels.
Verschillende auteurs rapporteren omtrent de korrelgrootte van het stenig substraat:
● Grind tussen 2 en 5 cm in rivieren en tussen 2 mm en 2 cm in zijrivieren (Nihouarn 1983);
● Grind en keien, met een korrelgrootte van 1 tot 7cm (De Laak, 2007);
● 50-60% van het paaisubstraat bestaat uit gravel tussen 2 en 63 mm, de ‘overall’ samenstelling van
het sediment varieert van klei tot keien (Dirksmeyer & Brunotte, 2009).
Rivierprik
Het substraattype, de stroomsnelheid en de waterdiepte zijn belangrijke factoren die het paaisucces
van rivierprik beïnvloeden (Kelly & King, 2001). Als paaihabitat is een grindbodem met snelstromend
water vereist. Tevens moeten kleine hoeveelheden zand aanwezig zijn waaraan de eieren kunnen
blijven kleven, zodat ze vervolgens kunnen worden ingebed tussen het grind en de keien (Lauterborn,
1926; Hagelin & Steffner, 1958; Wheeler, 1969; Wünstel et al., 1996; Jang & Lucas, 2005). Op
plaatsen waar geen natuurlijk paaisubstraat aanwezig is, kan ook kunstmatig aangebracht substraat
voldoen. In het stroomgebied van de Drentsche Aa (Nederland) paaien rivierprikken op grof substraat
dat is aangebracht als voorde of als drempel om het waterpeil te verhogen (Winter & Griffioen, 2007).
De stroomsnelheid boven de nestkuilen is gewoonlijk 0.2 à 0.4m/s, maar in de literatuur worden
variaties van 0.04 tot 0.58m/s opgegeven. Aan het wateroppervlak kan de stroomsnelheid variëren
van 0.47 tot 0.82m/s. De eieren worden afgezet in een nestkuil die door beide geslachten wordt
uitgegraven. Het mannetje start met het uitgraven, het vrouwtje helpt hoofdzakelijk in de eindfase. Bij
het uitgraven van de nestkuil gebruiken rivierprikken hun zuigmond om stenen te verplaatsen. Stenen
worden meestal met de stroom mee verplaatst, minder vaak tegen de stroom in. Fijner materiaal wordt
verplaatst door trillende bewegingen van het lichaam (Hagelin & Steffner, 1958; Hardisty & Potter,
1971; Hardisty, 1986; Wünstel et al., 1996). De grootte van de nestkuil varieert sterk naargelang de
paailocatie. De breedte kan variëren van 20 tot 200cm en de lengte van 10 tot 100cm. De uitgegraven
diepte ligt tussen 5 en 10cm (Lauterborn, 1926; Hagelin & Steffner, 1958; Huggins & Thompson,
1969; Wünstel et al., 1996; Jang & Lucas, 2005).
2.3 Advies
De paaiplaatsen in de nevengeul bestaan uit een 6-tal zones met stenig substraat. Dit stenig substraat
is een mix van grind (tussen 5mm en 5 cm) in combinatie met kleine (tussen 5 en 10 cm) en
middelgrote keien (tussen 10 en 30 cm) en een beperkt aantal grote keien (30 tot 60 cm). De
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verhouding grind/keien: 50% grind en 50% keien. De paaiplaatsten worden ter hoogte van
stroomversnellingen aangelegd of creëren zelf (kleine) stroomversnellingen en zijn bij voorkeur
gesitueerd stroomop- en stroomafwaarts van de twee rustzones die in de nevengeul gecreëerd
worden (Figuur 1).
● Lengte per grindbed: +/- 5 m
● Dikte grindbed: +/- 30 cm
● Korrelgroottes stenig substraat:


Grind: tussen 5 mm en 5 cm



Keien: Klein (tussen 5 en 10 cm)
Middelgroot (tussen 10 en 30 cm)
Groot (tussen 30 en 60 cm en beperkt tot een 10-tal per paaiplaats)

● 50% grind en 50% keien
3. Evaluatie
We willen aandringen op het voorzien van de nodige ruimte en infrastructuur voor evaluatie van de
visdoorgang. Voor een evaluatie met behulp van fuikvangsten is hiervoor in de visdoorgang een klein
kunstwerk in beton wenselijk, met name stroomopwaarts van de laatste zone met talrijke drempels in
de nieuw te graven waterloop (zie lengteprofiel VMM, AOW: stroomopwaarts drempel die op s= 518 m
is gesitueerd). Dit kunstwerk bevindt zich best op een afstand van ongeveer s= 520 m en heeft zowel
in de opstaande wanden als in het bodemvlak U-vormige uitsparingen waarin een vangconstructie kan
geschoven worden (Figuur 2). Het bodemvlak en de opstaande wanden dienen respectievelijk volledig
in de bodem en oever ingewerkt te worden om uitspoeling onder en langs het kunstwerk te
voorkomen. Er mag niet geknepen worden ter hoogte van dit kunstwerk.
Het kunstwerk heeft centraal U-vormige sleuven met een diepte van 5 cm (sleuven in beide opstaande
wanden én in het bodemvlak) en een breedte van 7 cm. Stroomopwaarts van deze opening is een
vrije ruimte van ongeveer 10 m nodig voor het opspannen van de eigenlijke fuik (Figuur 1: zie blauwe
driehoek).
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Figuur 2: Schets van het te voorziene kunstwerk voor toekomstige evaluatie en monitoring van de
visdoorgang.

CONCLUSIE
Het INBO gaat akkoord met het feit dat een deel van het hoogteverschil in de koker moet gerealiseerd
worden. Aanpassingen zijn echter noodzakelijk om passeerbaarheid te garanderen in het overwelfde
deel.
Er is ruimte aanwezig voor een betere ecologische inrichting van de vismigratieloop stroomopwaarts
van de Rekegemstraat. Het aanbrengen van extra meandering in combinatie met het aanleggen van
(grind-)paaiplaatsen in de visdoorgang zelf zijn wenselijk.
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