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AANLEIDING
Het pompgemaal op de Stenensluisvaart te Woumen vormt een vismigratieknelpunt. De
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wenst dit migratieknelpunt te saneren.

Figuur 1: Situering van het pompgemaal tussen de Stenensluisvaart (pijl) en de IJzer (blauw) in
Woumen

VRAAGSTELLING
Om na de sanering een optimale migratie te bekomen vraagt de VMM advies m.b.t.:
1. de aanpassing van de bestaande De Witvisdoorgang i.f.v. de stroomopwaartse
vismigratie
2. stroomafwaartse migratie en visgeleiding naar en doorheen de buisvijzel (o.a.
locatie t.o.v. bestaande pompgemaal en mogelijke afscherming).

TOELICHTING

1. Inleiding
Eén van de belangrijkste mortaliteitsfactoren bij zilverpaling is vermaling of
beschadiging door pompgemalen. Pompgemalen zijn meestal geïnstalleerd om de
waterhuishouding van polders te controleren. Hierbij wordt het water uit de polders naar
hoger gelegen waterlopen gepompt, die op hun beurt gravitair afwateren. Polderlopen
zijn belangrijke opgroeigebieden voor paling. Volwassen paling metamorfoseert tot
zilverpaling en migreert in het najaar naar zee. De stroomafwaartse migratie wordt
meestal op gang gebracht door een verhoogde waterafvoer. Deze periodes vallen echter
samen met een verhoogde werking van de pompgemalen, waardoor de mortaliteit van
zilverpalingen die uit de polders migreren onevenredig hoog is (Stevens & Coeck,
2010).
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1.1

Bemaling in het Blankaartbekken

Door eeuwenlange turfwinning is het Blankaartbekken het laagst gelegen deel van
de IJzervallei (zie figuur 2). Een 350-tal ha van de gronden (inclusief Blankaartvijver en
oeverlanden) liggen tussen 2,60 m en circa 3,00 m TAW (De Rycke et al., 2000),
waardoor het gebied niet gravitair kan afwateren in de IJzer. Het Blankaartbekken is één
van de weinige broekgebieden, naast de Bethoorse broeken in de Handzamevallei, dat
kunstmatig wordt bemalen. Een eerste pompgemaal, gebouwd in 1952 op de
Stenensluisvaart, werd in dienst genomen in 1953. Daarvoor waterde het gebied gravitair
af via een aantal sluizen: één op de Stenen- en één op de Houtensluisvaart zorgden voor
de afwatering van het Blankaartgebied. Sinds 1998 kan er opnieuw via deze twee
sluisvaarten gravitair ontwaterd worden door middel van twee grote terugslagkleppen
(beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), afd. Operationeel Waterbeheer)
(De Rycke et al., 2001).
Momenteel bevindt zich een vernieuwd pompgemaal met twee schroefpompen en een
totale capaciteit van 2 x 2 m³/s op de monding van de Stenensluisvaart in de IJzer. Het
peil in het Blankaartbekken is afhankelijk van dit pompgemaal en wordt eveneens
beheerd door de VMM, afd. Operationeel Waterbeheer (voorheen de Zuid-IJzerpolder).

Figuur 2: Situering van het pompgemaal in het Blankaartbekken

1.2

Vissoorten in de Stenensluisvaart

In september 2009 werd een elektrische bevissing uitgevoerd op twee locaties in de
Stenensluisvaart in Diksmuide (zie bijlage I). Er werden in totaal 12 vissoorten
aangetroffen: baars, bittervoorn, blankvoorn, brasem, kleine modderkruiper, kolblei,
paling, pos, rietvoorn, riviergrondel, snoek en zeelt (V.I.S. Databank).
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2. Probleemstelling
In laaggelegen gebieden vormen pompgemalen vaak een dodelijke hindernis voor
migrerende vissen. Vooral paling, die voor zijn reproductie afhankelijk is van vrije
stroomafwaartse migratie naar de Sargassozee, blijkt extra kwetsbaar voor
schroefpompen.
Buysse et al. (2010) deden onderzoek naar de verwondingen bij vissen veroorzaakt door
een gemaal met schroefpompen (Spiedamgemaal in Rieme). De visoverleefbaarheid van
het gemaal was beperkt tot nihil al naargelang de vissoort. Tabel 1 geeft het percentage
vissen (per vissoort) dat stierf na passage door het gemaal.
Tabel 1: Vissterfte bij het Spiedamgemaal in Rieme

Vissoort
snoek
paling
kolblei
blankvoorn
brasem
baars

Steekproefgrootte N
26
39
913
1372
915
769

Sterfte in %
100
98
61
60
58
53

Dezelfde vissoorten worden aangetroffen in de Stenensluisvaart.

3. Doelstelling
De VMM wil het pompgemaal aan de monding van de Stenensluisvaart in de IJzer
herinrichten zodat stroomop- en stroomafwaartse vismigratie tussen beide waterlopen
mogelijk wordt.

3.1 Stroomopwaartse vismigratie
Stroomopwaartse vismigratie vanuit de IJzer naar de Stenensluisvaart is belangrijk
omdat deze vaart waardevol paai- en/of opgroeihabitat bezit voor een aantal
(trek)vissoorten.
Onderzoek van het INBO heeft aangetoond dat via een aangepast spuibeheer (de
spuisluizen dagelijks op een kier zetten op welbepaalde tijdstippen) opnieuw grote
aantallen glasaal vanuit de Noordzee, via de Ganzepoot, de IJzer kunnen intrekken
(Mouton et al., 2009). Naast glasaal migreert ook de trekvorm van de driedoornige
stekelbaars (Trachurus-type) via de spuisluizen stroomopwaarts om de IJzer te
koloniseren (INBO, niet gepubliceerde data). Voor jonge paling en deze driedoornige
stekelbaars is de bereikbaarheid van de Stenensluisvaart en het Blankaartbekken
belangrijk als opgroeigebied. Laterale connectiviteit is echter niet alleen voor deze
trekvissoorten belangrijk. Radiotelemetrie-onderzoek met snoek (INBO i.s.m. Universiteit
Gent) toont dat laterale connectiviteit voor snoek belangrijk is in de IJzer. Zijbeken
worden door deze soort gebruikt als voortplantings- en opgroeihabitat (Pauwels, niet
gepubliceerde data). Naast snoek zullen ook alle andere zoetwatervissoorten (bv. riet-,
blank- en bittervoorn) en eventueel andere trekvissoorten (bv. bot) in de IJzer mee
profiteren van de aanwezigheid van een visdoorgang die migratie toelaat vanuit de IJzer
naar de Stenensluisvaart. Ze vinden hier schuil-, paai-, opgroei- en foerageerhabitat en
er kan genetische uitwisseling gebeuren.
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3.1.1 Vismigratiefaciliteiten voor stroomopwaartse vismigratie
3.1.1.1 Ombouwen van de bestaande De Wit visdoorgang
Wim De Wit, de ontwerper van de originele De wit vispassage, heeft dit type vistrap
ontworpen om stroomopwaarts migrerende vissen langs een stuw te laten passeren (zie
bijlage 2 en 3). Er ontstaat in de visdoorgang een stroming van hoog naar laag.
Stroomopwaarts trekkende vissen kunnen tegen de (lok-)stroom in naar het hogere pand
zwemmen. Toevallige stroomafwaartse vismigratie door een De Wit visdoorgang langs
een stuw is mogelijk.
Door de huidige bestaande De Wit visdoorgang naast het pompgemaal (zie figuur 3)
stroomt het water vanuit de IJzer (3,12 m TAW; hoger) naar de Stenensluisvaart (2,54
m TAW; lager). Door de richting van de huidige lokstroom is de vistrap momenteel enkel
geschikt voor het lokken van vissen (vismigratie) vanuit de Stenensluisvaart naar de
IJzer. De bedoeling is echter dat vissen vanuit de IJzer naar de Stenensluisvaart
migreren door het creëren van een lokstroom vanuit de Stenensluisvaart.

Figuur 3: Situering van de bestaande De Wit vispassage (groen omcirkeld) tussen de
Stenensluisvaart en de IJzer (Tekening: VMM).

De mogelijkheid bestaat om de bestaande De Wit vistrap uit te rusten met een pomp in
combinatie met twee opvangbakken (zie volgende paragraaf) waardoor de stroomrichting
in de vistrap wordt omgedraaid en er water vanuit de Stenensluisvaart naar de IJzer
stroomt. Hierdoor wordt er een lokstroom gecreëerd zodat vissen vanuit de IJzer door de
vistrap met opvangbakken naar de Stenensluisvaart kunnen trekken.
De bestaande De Wit visdoorgang kan gebruikt worden om de optrekkende vis in een bak
met een hoger niveau te leiden. Kunstmatig wordt er vanuit een tweetal bakken een
lokstroom gecreëerd naar de IJzer, door middel van een pomp die het water haalt uit de
Stenensluisvaart (het lagere deel). Na verloop van tijd wordt één van de bakken met een
schuif aan de hoge zijde (IJzer) afgesloten en de schuif aan de lage zijde
(Stenensluisvaart) wordt geopend. De bak met vissen loopt dan volledig leeg richting
Stenensluisvaart. Het water uit de pomp, die permanent draait, spoelt ook de laatste
vissen mee (zie figuur 4). Het peilverschil tussen de IJzer en de Stenensluisvaart
bedraagt momenteel ongeveer 0,58 m. In de toekomst wordt het peil van de
Stenensluisvaart gefaseerd verhoogd van 2,54 m TAW (huidig peil), over 2,70 m TAW,
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tot 2,90 m TAW. De bodem van de bakken moet dus boven het toekomstige maximale
peil van de Stenensluisvaart (2,90 m TAW) blijven om het wegspoelen van water en vis
ook bij deze waterstand mogelijk te maken.
Het is dus de bedoeling om met de bestaande vistrap vissen eerst omhoog te lokken in
een hogere bak (tot boven het toekomstige maximale peil van de Stenensluisvaart: 2,90
m TAW) en daarna de bak te legen in de Stenensluisvaart. De helling van de passage ligt
nu echter verkeerd. Voor een goede geleiding zal de bodem zodanig moeten worden
opgevuld dat de helling de andere kant oploopt. Ophogen van de bodem betekent ook
dat de openingen in de vistrap verkleinen en dus moeten bijgewerkt worden (uitslijpen)
zodat aan de originele ontwerpcriteria van De Wit (Bijlage 2 en 3: Uitgangspunten voor
het ontwerp en de realisatie van een ‘De Wit Visdoorgang’) wordt voldaan. Tevens moet
bekeken worden hoeveel (bijkomende) bekkens er nodig zijn om tot het gewenste niveau
te komen (cfr. 2,90 m TAW).

Figuur 4: Het principe van de De Wit visdoorgang kan gebruikt worden om optrekkende vis in een
hogere bak, naar een hoger niveau, te leiden. Kunstmatig wordt er vanuit een tweetal bakken een
lokstroom gecreëerd naar de IJzer, door middel van een pomp, die het water haalt uit de
Stenensluisvaart.

3.1.1.2 De Wit visdoorgang met pomp en opvangbak naast de buisvijzel
Een alternatieve oplossing voor stroomopwaartse migratie langs het gemaal kan erin
bestaan om een volledig nieuwe De Wit vistrap te bouwen met pomp en opvangbakken
naast de nieuwe buisvijzel en dit volgens het principe geïllustreerd in bovenstaande
paragraaf 3.1.1.1. Dit werd in Nederland toegepast door het Waterschap Noorderzijlvest
bij gemaal Abelstok (zie figuur 4 en 5). Technische specificaties en belangrijke suggesties
voor optimalisatie worden gegeven in bijlages 2, 3 en 4.
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Figuur 5: Ontwerp van de De Wit visdoorgang met pomp en opvangbakken toegepast door het
Waterschap Noorderzijvest naast het vijzelgemaal Abelstok (Nl).

Hierdoor kan de lokstroom van de De Wit vistrap gecombineerd worden met de
lokstroom van de vijzel. De lokstroom die uitkomt in de IJzer wordt daardoor versterkt
en vissen kunnen er via de vistrap met opvangbakken de Stenensluisvaart bereiken. De
uitlaatopening van de opvangbakken mag in dit geval niet in de nabijheid liggen van de
intake van de buisvijzel anders worden vissen mogelijks opnieuw/ongewild verpompt
naar de IJzer.

3.1.1.3 Vermeeren visdoorgang
Bij sommige schroefpompgemalen in Nederland (Waterschap Noorderzijlvest) zijn
Vermeeren vispassages aangelegd, genoemd naar een voormalige waterbouwkundige
van het waterschap. Dit type zou geschikt zijn voor migratie in beide richtingen bij een
niet te groot peilverschil (zie figuur 6 en 7). De pomp werkt continu. Door middel van
schuiven wordt de stroom geleid door de verschillende bakken. Op de plaatsen waar de
vis door moet, zijn de openingen tussen de bakken groot en rechthoekig (0,50 x 0,50 m)
en sluiten ze aan op de bodem (zie figuur 8, links). De stroomsnelheid door die
openingen is laag. De openingen waar de vis niet door mag, zijn kleiner (0,30 m), en de
stroomsnelheid is er hoger. Deze kleine openingen liggen ook op een hoger niveau (zie
figuur 8, rechts). De openingen worden afgesloten door pneumatisch of hydraulisch
bediende schuiven. Een Hydrostal pomp met weinig toeren wordt gebruikt zodat indien er
toch nog een vis door de kleine openingen komt, deze de pomp dan veilig kan passeren.
Figuren 7 en 8 tonen de Vermeeren vispassage bij het gemaal Schaphalsterzijl. De
vispassage wordt afgedekt met wegneembare stalen roosters. Dit type passage kan
naast het gemaal gebouwd worden: de instroming van de vispassage naast de
instroming van de vijzel en de uitstroming van de vispassage in de uitstroombak van de
vijzel of in de nabijheid ervan. Voor de aansluitingen worden geheel gevulde ronde
buizen met een diameter van 1,00 m gebruikt. Voor de aansluitingen gelden de
algemene eisen voor bodemhoogtes, ruwheid en hellingen.
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Figuur 6: Schets van de gefaseerde werking van een Vermeeren visdoorgang. (A, F en G:
rechthoekige openingen van 0,50 m onderaan in zijwanden van de respectievelijke bekkens; B, C,
D en E: ronde openingen van 0,30 m diameter hoger in de zijwanden van de respectievelijke
bekkens) (Schets: Guido Davidse, Waterschap Noorderzijlvest).

Figuur 7: Vermeeren visdoorgang bij het gemaal Schaphalsterzijl (Nederland) (Foto: Guido
Davidse, Waterschap Noorderzijlvest).
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Figuur 8: Linkse afbeelding: Grote rechthoekige schuifopeningen A, F en G die aansluiten op de
bodem van een bekken (0,50 m). Rechtse afbeelding: kleine ronde schuifopeningen B, C, D en E
(0,30 m diameter) hoger in de zijwanden van een bekken (Foto’s: Guido Davidse, Waterschap
Noorderzijlvest).

3.2 Stroomafwaartse vismigratie
Veilige stroomafwaartse vismigratie vanuit de Stenensluisvaart naar de IJzer is belangrijk
voor alle aanwezige vissoorten. Voor paling is de stroomafwaartse migratie echter ook
noodzakelijk voor het voltooien van zijn levenscyclus. De volwassen zilverpalingen
moeten veilig terug naar zee kunnen trekken om te paaien in de Sargassozee (Golf van
Mexico). Potadrome vissoorten (zoetwatervissen die migreren in een of tussen rivier(en))
zullen echter mee profiteren van maatregelen voor veilige stroomafwaartse migratie van
paling,
zodat
verspreiding
en
genetische
uitwisseling
mogelijk
wordt,
overwinteringsgebieden in de IJzer bereikbaar worden, etc. Dit is bijvoorbeeld belangrijk
voor soorten zoals kleine modderkruiper en bittervoorn (Bijlage 2-soorten van de
Habitatrichtlijn), snoek, e.a.

3.2.1 Visgeleidingssystemen voor stroomafwaartse vismigratie
3.2.1.1 Afscheidingssystemen
Afscheidingssystemen scheiden vis af richting een bypass. Voorbeelden van dergelijke
systemen zijn: schuingeplaatste roosters, ‘modular inclined screens’, schuingeplaatste
trommelzeven, ‘louvers’ of schuingeplaatste grofroosters, ‘inclined plane screens’ en
verticale of horizontale bandzeven. In Duitsland wordt de toepassing van een schuin
op de stroming geplaatst grofrooster in combinatie met een bypass als een
mogelijke oplossing gezien om schieraal af te leiden. Gezien de reactie van vissen bij
grofroosters, met name zoekgedrag naar een doorgang, zou van de aarzeling gebruik
gemaakt kunnen worden om vissen af te leiden naar een bypass. Ter hoogte van het
pompgemaal in de Stenensluisvaart zou een schuin op de stroming geplaatst grofrooster
schieraal en andere vissen naar een visveilige buisvijzel als bypass kunnen geleiden.
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Aanleg van een grofrooster onder een hoek op de hoofdstroom verdient de voorkeur. Om
vervuiling en verstopping van grofvuilroosers te voorkomen zijn goed werkende
reinigingsinstallaties nodig. Op de vergadering van 26 oktober 2011 werd door de
beheerder (VMM) aangegeven dat er periodiek heel sterke algenbloei kan optreden in de
Stenensluisvaart
ter
hoogte
van
het
pompgemaal.
Niettegenstaande
afscheidingssystemen vissen weg kunnen leiden van de schroefpompen naar de veilige
vijzel, werd door VMM aangegeven dat omwille van de periodieke grote vuillast dergelijke
bijkomende afscheidingssytemen geen optie zijn.

3.2.1.2 Gedragsgebaseerde visgeleidingssystemen (uit Bruijs, 2004)
Visgeleidingssystemen op basis van gedrag zijn in principe een alternatief wanneer de
toepassing van een mechanisch systeem niet mogelijk is. Op gedrag gebaseerde
systemen maken gebruik van de reactie van vis op specifieke stimuli die een
afschrikkend effect teweeg brengen. Door het systeem optimaal op de lokale
omstandigheden te dimensioneren, kan de vis effectief worden weggehouden bij
gevarenzones en in de richting geleid worden van een alternatieve route langs de
waterkrachtcentrale: via een
bypass (buisvijzel). Hierbij
moet rekening worden
gehouden met de specifieke gedragingen van de betreffende vissoorten op specifieke
stimuli, alsook het bieden van een vluchtkans.
a. Louver
Louversystemen zijn jaloezieachtige structuren met verticaal geplaatste lamellen,
welke rechtopstaand worden geplaatst onder een hoek van 15 - 20° ten opzichte
van de waterstroom, waarbij het water door de verticale spleten heen stroomt (zie
figuur 9). De vis reageert op de stroming in de omgeving van de louvers en dat
resulteert in een vermijdingsreactie ten opzichte van de lamellen. Het uiteindelijke
resultaat is een verplaatsing van de vis parallel aan de louvers in de richting van de
bypass. De effectiviteit van het systeem wordt bepaald door de lengte en de
zwemcapaciteit van de vis, de hoek waaronder het systeem is opgesteld en de
stroomsnelheid van het water. De optimale aanstroomsnelheid is soortspecifiek en is
bijvoorbeeld voor salmoniden tussen de 0,4 - 1 m/s , maar zal voor andere vissoorten
duidelijk lager moeten zijn. De ruimte tussen de lamellen kan variëren.

Figuur 9: Principeschets van een louver, waarbij de lamellen onder een hoek van 90° ten opzichte
van de stroomrichting staan. De pijl geeft de stromingsrichting aan.

Efficiëntie: afleidingspercentage
Het louversysteem is vooral toegepast voor de geleiding van salmoniden. Voor
andere soorten vis (aal, winde, blankvoorn, kopvoorn en barbeel) is de werking van het
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systeem niet of summier onderzocht. Volgens Bruijs (2004) is van de meeste soorten een
redelijk hoge afleiding te verwachten. Van aal is een positieve reactie te verwachten
omdat deze vissoort een vergelijkbare reactie zal vertonen als bij roosters. Over de
effectiviteit van louvers voor aal is echter niet veel bekend. Een afleidingpercentage van
meer dan 80% lijkt voor aal aannemelijk. In de Verenigde Staten werden
Louversystemen geëvalueerd met de lijn van het louversysteem op 45° t.o.v. de
stromingsrichting en met 50 mm ruimte tussen de lamellen. Bij deze evaluatie werd een
afscheidingsefficiëntie van 34 tot 61% gerealiseerd voor Amerikaanse paling (U.S.
Department of the Interior Bureau of Reclamation, 2006).
Storingen:
Aangezien de lamellen een barrière in de rivier vormen zijn louvers zeer gevoelig voor
het dichtslibben met drijvend en zwevend vuil. Louvers worden stroomopwaarts van
grofroosters geplaatst, zijn niet voorzien van automatische reinigingsinstallaties en
lopen daarom kans aanzienlijk te vervuilen, waardoor de stroomsnelheid sterk toeneemt
en het stromingspatroon niet optimaal meer is. Een ander nadeel is dat louvers nogal
omvangrijk zijn, gezien de kleine hoek met de stroomrichting in het water. Schade aan
vis is bij louversystemen niet te verwachten.

b. Bio Acoustic Fish Fence
Het Bio Acoustic Fish Fence (BAFF-systeem) bestaat uit units (lengte 2,4 m; breedte 0,3
m; hoogte 0,2 m), die aan elkaar worden gekoppeld tot de gewenste totale lengte. In
elke unit is een geluidsoverbrenger geplaatst die een geluidssignaal stuurt door het
luchtbellensysteem dat wordt gegenereerd door een compressor. Zonder een
luchtbellenscherm verbreidt het geluid zich over de gehele rivier en wordt de vis alleen
tegengehouden maar kan veel moeilijker worden geleid. Het geluid blijft binnen het
luchtbellenscherm, waardoor het geluidniveau op enkele meters afstand van het
scherm verwaarloosbaar is. Er kunnen in het luchtbellenscherm geluidsniveaus
bereikt worden van 170 dB re 1µPa. Het luchtbellensysteem geeft een geluidsverdeling
van de bodem tot het oppervlak. Omdat achter het luchtbellenscherm het geluidsniveau
snel afneemt, zal de vis dus pas op korte afstand het BAFF-systeem detecteren. Door
toepassing van het luchtbellenscherm (geluidswal) welke in een bepaalde richting in de
rivier kan worden geplaatst, kan de vis gericht naar een bypass worden geleid.
Meer info omtrent de producent van het BAFF-systeem:
- www.ovivowater.com
-

http://www.ovivowater.com/uploaded_media/Products/Fish%20Guidance%20System%20%20Bio%20Acoustic%20Fish%20Fence%20[849]/Fish%20Protection_v8_web.pdf

Figuur 10: Via een ‘Bio acoustic fish fence’ kunnen vissen geleid worden naar de buisvijzel
(www.ovivowater.com).
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Efficiëntie: afleidingspercentage
Geluidsystemen blijken evenals systemen met licht wisselende resultaten te geven.
Toepassing van deze systemen bij een waterkrachtcentrale bij Blantyre aan de rivier de
Clyde gaf een passage reductie van 92% voor karperachtigen. Experimenten in East
Anglia leverden een afleiding op van 66% (kopvoorn en blankvoorn), stekelbaars
reageerde niet. Toepassing van het BAFF systeem voor de turbine-inlaat van een Franse
waterkrachtcentrale aan de rivier de Nive bleek niet succesvol voor zalm smolts1.
Experimenten met geluid met transducers van de producent Fish Guidance Systems
FGS,
uitgevoerd
door
bureau KEMA,
bij
de
(http://www.fish-guide.com/)
Amercentrale en de centrale Bergum zijn weinig succesvol gebleken voor de daar
ingezogen vissoorten (baars, snoekbaars, blankvoorn en spiering). Voor aal zijn tot nu
toe geen positieve resultaten bekend. Afgezien van waarnemingen met schieraal in
het Conte Laboratorium in de VS is voor aal afleiding met geluid te verwaarlozen.
Storingen:
Het effect van een te sterke stroomsnelheid op het luchtbellenscherm is dat het
scherm in de bovenste waterlaag vlak komt te liggen. De hoek waaronder het systeem
is geplaatst, is van invloed op het percentage afleiding, dit heeft te maken met de
stroomsnelheid en de zwemcapaciteit van de vis. Turbulentie kan een ‘gat’ in het
bellenscherm veroorzaken waardoor er een vluchtroute ontstaat.
c. Lichtsystemen: stroboscoop & fluorescentie
Een mogelijkheid voor een lichtsysteem is een rij lampen bevestigd aan een staalkabel
op de rivierbodem in een hoek ten opzichte van de stromingsrichting. Als lampen kunnen
fluorescentie- of stroboscooplampen worden gebruikt. De onderlinge afstand van
de lampen bedraagt ongeveer 1 m; de hoogte van het systeem is maximaal 1 m. De
uiteinden van de kabel kunnen worden bevestigd aan glij- of hijssystemen waarmee de
lichtlijn kan worden gehesen, respectievelijk neergelaten.
Voor een goede werking van lichtsystemen moeten aan de volgende voorwaarden
worden voldaan:
- de stroomsnelheid bij het scherm afstemmen op de zwemcapaciteit van de vis,
- het systeem aanleggen onder een hoek,
- het voorzien van een goede bypass.
Een nadeel van lichtsystemen is dat bij sterke troebeling van het water de effectiviteit
zal afnemen. De minimaal vereiste zichtdiepte is 0,5 m en de hoek van het systeem ten
opzichte van de stroomrichting moet kleiner zijn dan 45°. De locatie van de vis in
waterkolom is van belang voor de plaats van de bypass. De vis moet over een zo
kort mogelijke afstand worden afgeleid om passage door het scherm te voorkomen.
Het seizoen van migratie is van belang voor het openstellen van de bypass en het in
werking stellen van het lichtscherm, waarbij tevens de dag- /nachtactiviteit de vissen van
belang is.
Efficiëntie: afleidingspercentage
Aal blijkt een duidelijke schrikreactie op licht te vertonen. Zowel kwiklampen,
stroboscooplampen en gloeilampen kunnen de aal goed geleiden of weren. Een
effectiviteit tussen 65 - 95% kan worden gehaald. Onderzoek bij de koelwaterinlaat
van de centrale te Diemen toont aan dat juveniele spiering, snoekbaars, baars en
karperachtigen een duidelijke schrikreactie tonen bij het gebruik van stroboscooplampen
(Bruijs, 2004).
1

Jonge zalmachtigen ondergaan in de lente een fysiologische transformatie, in april en mei krijgen
ze een zilverachtige kleur en worden dan ‘smolt’ genoemd. Op het einde van de lente verlaten de
smolts hun geboorterivier en migreren ze stroomafwaarts om op te groeien in zee.
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Laboratorium- en veldexperimenten met ‘strobe lights’ tonen goede resultaten voor
diverse vissoorten als paling, jonge salmoniden en snoekbaars (Bruijs 2004). De reductie
varieert van 54 tot 80%. Reducties tot 86% werden met stroboscooplampen
bereikt bij een waterkrachtcentrale in Michigan voor shiner (karperachtigen) en
bullhead (Ameirius sp.). Door de New York Power Authority is in 2002 een groot
demonstratieproject uitgevoerd om de toepassing van licht voor het afleiden van
stroomafwaarts migrerende aal in de St. Lawrencerivier te onderzoeken. Dit is gedaan
door in de rivier een 80 m lang drijvend platform in een hoek van 30° ten opzichte van
de waterstroom te plaatsen. Er werd een ‘muur’ van licht gecreëerd door 84 lampen van
elk 1000 Watt. Zowel achter het platform als op de locatie waar de aal werd heen geleid
waren netten geplaatst. Uit de experimenten volgde dat 23,4% van de aal werd
afgeschrikt en terugzwom in stroomopwaartse richting. 61,3% werd langs het
scherm geleid en 15,3% ging alsnog door het scherm. In totaal was er dus een
afleidingsefficiëntie van ongeveer 85%.
Met licht kunnen afleidingpercentages worden verwacht van circa 80% voor aal en voor
de overige vissoorten gemiddeld circa 65%.
Storingen
Schade aan vis als gevolg van lichtsystemen valt niet te verwachten. Storingen die
kunnen optreden aan het systeem zelf zijn: defecte lampen, aangroei van algen op de
glazen lampbehuizing, stroomstoring. Daarnaast kan door een sterke toename van de
troebelheid van het water de effectiviteit afnemen. Bij sterke toename van de
stroomsnelheid van het debiet zal de efficiëntie eveneens afnemen.
Zowel het ophang- als hijssysteem zal specifiek moeten worden bekeken wat betreft
storingen, duurzaamheid en onderhoud. De noodzaak voor meer rijen boven elkaar zal
afhangen van de diepte en troebelheid van het water.
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CONCLUSIE

1. Stroomopwaartse vismigratie vanuit de IJzer naar de Stenensluisvaart
Er worden drie oplossingen voorgesteld:
a. De mogelijkheid bestaat om de bestaande De Wit vistrap uit te rusten met
een pomp in combinatie met twee opvangbakken waardoor de
stroomrichting in de vistrap wordt omgedraaid en er water vanuit de
Stenensluisvaart naar de IJzer stroomt (zie paragraaf 3.1.1.1). Het is dus de
bedoeling om met de bestaande vistrap vissen eerst omhoog te lokken in een hogere
bak en daarna de bak te legen in de Stenensluisvaart. De helling van de passage ligt
nu echter verkeerd. Er moet bekeken worden hoeveel (bijkomende) bekkens er nodig
zijn om tot het gewenste niveau te komen (> 2,90 m TAW). Er dient op toegezien te
worden dat aan de uitgangspunten voor het ontwerp en de realisatie van een De Wit
visdoorgang blijft voldaan. Technische specificaties en belangrijke suggesties voor
optimalisatie worden gegeven in bijlage 2.

Figuur 12: De bestaande De Wit vispassage (groen omcirkeld) kan potentieel omgebouwd worden
met behulp van een pomp en twee opvangbakken zodat permanente stroomopwaartse migratie
vanuit de IJzer naar de Stenensluisvaart mogelijk wordt.

b. Bouw van een nieuwe De Wit vistrap met pomp en opvangbakken naast de
nieuwe buisvijzel (zie paragraaf 3.1.1.2). Hierdoor kan de lokstroom van de De Wit
vistrap gecombineerd worden met de lokstroom van de vijzel. De lokstroom in de
IJzer wordt daardoor versterkt en vissen kunnen er via de vistrap met opvangbakken
de Stenensluisvaart bereiken. De uitlaatopening van de opvangbakken mag in dit
geval niet naast de stroomopening van de buisvijzel liggen anders bestaat de kans
dat vissen onmiddellijk opnieuw/ongewild verpompt worden naar de IJzer. Deze
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toepassing van een nieuwe De Wit vispassage waarbij de lokstroom wordt
omgedraaid werd toegepast naast het Gemaal Abelstok in Nederland. Technische
specificaties en belangrijke suggesties voor optimalisatie worden gegeven in bijlage
2. Bijkomende technische informatie kan bekomen worden bij Ir. Guido Davidse van
het Waterschap Noorderzijlvest (g.davidse@noorderzijlvest.nl).

Figuur 13: Potentiële positionering van een nieuwe aangepaste De Wit vispassage (groen) naast de
visveilige buisvijzel waarbij de lokstromen van beide kunstwerken parallel naast elkaar gelegen
zijn. De opvangbakken van de De Wit vispassage worden zover mogelijk verwijderd van de
instroomopening van de buisvijzel.

c. Bouw van een Vermeeren vispassage (zie paragraaf 3.1.1.3). Bij sommige
schroefpompgemalen in Nederland zijn Vermeeren vispassages aangelegd. Dit type
zou geschikt zijn voor migratie in beide richtingen bij een niet te groot
peilverschil. Met een continu werkende pomp wordt door middel van schuiven een
continue stroom geleid door verschillende bakken.
Opmerking: Dit is een heel technisch en nieuw ontwerp dat nog door niemand
grondig werd geëvalueerd.
Eén van de twee voorgestelde oplossingen met toepassing van het De Wit principe met
pomp en opvangbakken verdienen de voorkeur. Evaluaties van De Wit vispassages
werden in het verleden wel al uitgevoerd (Riemersma & de Wit, 1993; Riemersma, 1995
en Riemersma & van Meeteren, 1999). Daarbij dient de waterbeheerder de afweging te
maken of het verbouwen van de bestaande De Wit uitvoerbaar is. Zo niet wordt bij
voorkeur geopteerd voor de bouw van een volledige nieuwe De Wit vispassage zodat als
bijkomend voordeel gebruik kan gemaakt worden van de lokstroom van de buisvijzel.
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2. Stroomafwaartse migratie en visgeleiding naar en doorheen de buisvijzel
(o.a. locatie t.o.v. bestaande pompgemaal en mogelijke afscherming)
Veilige stroomafwaartse vismigratie vanuit de Stenensluisvaart naar de IJzer is belangrijk
voor alle aanwezige vissoorten. Voor paling is de stroomafwaartse migratie echter ook
noodzakelijk voor het voltooien van zijn levenscyclus. Daarom focussen we in dit advies
grotendeels op veilige stroomafwaartse migratie van zilverpaling die vermoedelijk ook zal
doorgaan op de uitzonderlijke momenten dat ook de propellerpompen actief zijn.
Afschermingsmogelijkheden:
Om tot een goed afleidingssysteem te komen ter hoogte van kunstwerken die water
‘onttrekken (waterkrachtcentrales, pompgemalen, watermolens,…) moet men rekening
houden met twee belangrijke gedragskenmerken van paling (Bruijs & Durif, 2009):
-

palingen zijn negatief fototactisch (overdag schuilen ze in of op de bodem, ’s nachts
migreren de meeste zilverpalingen stroomafwaarts),

-

palingen worden sterk aangetrokken tot waterstromingen.

In recent experimenteel onderzoek naar het zwemgedrag wordt aangehaald dat palingen
weinig ‘vermijdingsgedrag’ vertonen ten opzichte van stroomversnellingen, en dat dit
gebrek aan vermijdingsgedrag mogelijks kan resulteren in verhoogde kans dat ze
ingezogen worden door kunstwerken (die stroomversnellingen veroorzaken) met
mortaliteit tot gevolg (Russon & Kemp, 2011). Niettegenstaande fysische
afscheidingssystemen vissen het beste kunnen geleiden (Turnpenny et al., 1998) weg
van de schroefpompen naar de veilige buisvijzel, werd door de VMM aangegeven dat
omwille van de periodieke grote vuillast (algenbloei) dergelijke bijkomende
afscheidingssystemen geen optie zijn.
Geluidsschermen (gedragsgebaseerd visgeleidingssysteem) zijn effectief voor
verschillende vissoorten maar blijken weinig effectief voor geleiding van stroomafwaartse
migrerende zilverpaling (mondelinge mededeling Andy Don & Charles Crundwell,
Environment Agency (UK)). Omdat ze andere vissoorten dan paling geleiden/afschrikken
zijn geluidsschermen een goede oplossing in combinatie met lichtschermen (zie verder).
Een ‘louver-systeem’ (gedragsgebaseerd visgeleidingssysteem) is een zeer goede
oplossing voor geleiding naar de buisvijzel en de haalbaarheid voor de Stenensluisvaart
moet door de waterbeheerder bestudeerd worden (zie paragraaf 3.2.1.2).
De
effectiviteit
van
het
gebruik
van
lichtbarrières
(gedragsgebaseerd
visgeleidingssysteem) variëren en hangen af van een aantal factoren zoals de hoek
tussen de barrière en de stromingsrichting van het water, de turbiditeit en de
beschikbaarheid van een goede bypass. In principe is licht als gedragsgebaseerd
visgeleidingssysteem in regel het meest effectief voor schieraal, mits correct toegepast.
Licht als barrière (haaks op de waterstroom) werkt niet goed, licht in een opstelling om
schieraal te geleiden (dus in een hoek met de waterstroming) heeft in het verleden wel
tot successen geleid, mits er een goed functionerende bypass is (Bruijs & Durif, 2009).
Rekening houdend met bovenstaande argumentatie is een combinatie van een
licht- (stroboscoop) en geluidschermvoor het geleiden van respectievelijk
schieraal en andere vissoorten, het best haalbare alternatief en het meest
effectief voor geleiding naar de buisvijzel. Turnpenny et al. (1998) bevestigen dat
het gebruik van gedragsgebaseerde visgeleidingssystemen ‘in tandem’ mogelijks tot een
betere efficiëntie kan leiden. Als geluidsscherm kan eventueel het BAFF-systeem (Bio
Acoustic Fish Fence) gebruikt worden (zie paragraaf 3.2.1.2). In elke unit is een
geluidsoverbrenger geplaatst die een geluidssignaal stuurt door een luchtbellensysteem
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dat wordt gegenereerd door een compressor. Door toepassing van het luchtbellenscherm
(geluidswal) dat in een bepaalde richting in de rivier kan worden geplaatst, kan de vis
gericht naar een bypass worden geleid. Bij gebruik van een lichtscherm plus het BAFFsysteem combineert men drie gedragsgebaseerde visgeleidingssystemen, met name een
licht-, geluids- en luchtbellenscherm.
Indien de combinatie van een licht- en geluidscherm voor de waterbeheerder
niet mogelijk is, dan is de plaatsing van een lichtscherm prioritair omdat vooral
schieraal bij activiteit van het propellerpompgemaal stroomafwaarts zal
migreren en in eerste plaats deze soort naar de buisvijzel dient geleid te
worden.
Locatie buisvijzel:
De instroomopening van de buisvijzel moet op een aanzienlijke afstand van de
instroomopeningen van de propellers (> 10 m) verwijderd zijn om het inzuigen van
vissen in de propellers te vermijden en om voldoende ruimte te hebben om een effectief
visgeleidingssysteem te kunnen plaatsen tussen de instroomopeningen van het gemaal
en de buisvijzel. De inplanting van de buisvijzel zoals getekend in het voorontwerp van
de VMM is goed op voorwaarde dat een afstand van meer dan 10 m gerespecteerd wordt.
Niettegenstaande de bestaande functionele/operationele beperkingen moet de
instroomopening van de buisvijzel zo diep mogelijk in de waterkolom geplaatst worden.
Locatie lichtscherm:
Ter
hoogte
van
waterkrachtcentrales
of
pompgemalen
zal
geen
enkel
visgeleidingssysteem goed werken als het geplaatst wordt in die zone waar de
stroomsnelheden te hoog zijn waardoor vissen niet meer kunnen ontsnappen. Het
lichtscherm mag niet geplaatst worden in de zone waar de stroomsnelheid hoger is dan
de kruissnelheid van vissoorten in laaglandbeken, dus niet groter dan 1 m/s (Kroes &
Monden, 2005). Bij voorkeur wordt het scherm geplaatst daar waar stroomsnelheden niet
hoger zijn dan 0,5 m/s zodat ook de vissoorten met de zwakste zwemcapaciteiten (o.a.
juveniele vissen) nog kunnen ontsnappen. Het is aangewezen dat de waterbeheerder een
aantal stroomsnelheidsmetingen uitvoert of laat uitvoeren stroomopwaarts het gemaal bij
maximale activiteit van de propellerpompen om zo de kritische zone voor het gemaal in
kaart te brengen.
Het lichtscherm dient onder een schuine hoek geplaatst te worden ten opzichte van de
stromingsrichting van het water zodat geleiding voorzien wordt naar de instroomopening
van de buisvijzel. Het mobiele lichtscherm kan best geplaatst worden zoals aangegeven
in figuur 11. Verankeringspunt voor het mobiele lichtscherm kan enerzijds de punt van
het ‘eilandje’ tussen gravitaire uitwateringstak en het pompgemaal en anderzijds het land
tussen pompgemaal en buisvijzel.

17/25

INBO.A.2011.139

Figuur 11: Potentiële positionering van een lichtscherm (geel) voor afschrikking van
stroomafwaarts migrerende vissen en geleiding naar de visveilige buisvijzel.

Falen van visgeleidingssystemen treden meestal op door een gebrek aan onderhoud of
een verkeerd gebruik (Turnpenny et al., 1998). In Woumen dient het lichtscherm enkel
operationeel te zijn (d.i. te water gelaten worden) op het moment dat de
propellerpompen draaien. Daardoor kan het onderhoud (verwijderen van aanslag op de
lichten) vermoedelijk ook tot een minimum beperkt worden.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Vissoortensamenstelling in de Stenensluisvaart (Elektrische bevissing, aantal
vissen per 100 m) (Bron: V.I.S. Databank).
Waterloop

Meetpunt

Lambert X/Y Datum

STENENSLUISVAART

tussen Blankaart
en Rillebroek

42940,55
/ 188005,71

14/09/2009 baars

9,50

STENENSLUISVAART

aan de IJzer

41947,64
/ 189007

14/09/2009 baars

6,00

STENENSLUISVAART

aan de IJzer

41947,64
/ 189007

14/09/2009 bittervoorn

49,00

STENENSLUISVAART

aan de IJzer

41947,64
/ 189007

14/09/2009 blankvoorn

31,00

STENENSLUISVAART

aan de IJzer

41947,64
/ 189007

14/09/2009 brasem

1,00

STENENSLUISVAART

aan de IJzer

41947,64
/ 189007

14/09/2009 kleine modderkruiper

1,00

STENENSLUISVAART

aan de IJzer

41947,64
/ 189007

14/09/2009 kolblei

11,00

STENENSLUISVAART

tussen Blankaart
en Rillebroek

42940,55
/ 188005,71

14/09/2009 paling

2,50

STENENSLUISVAART

aan de IJzer

41947,64
/ 189007

14/09/2009 pos

1,00

STENENSLUISVAART

tussen Blankaart
en Rillebroek

42940,55
/ 188005,71

14/09/2009 rietvoorn

0,50

STENENSLUISVAART

aan de IJzer

41947,64
/ 189007

14/09/2009 rietvoorn

10,00

STENENSLUISVAART

aan de IJzer

41947,64
/ 189007

14/09/2009 riviergrondel

15,00

STENENSLUISVAART

tussen Blankaart
en Rillebroek

42940,55
/ 188005,71

14/09/2009 snoek

1,00

STENENSLUISVAART

aan de IJzer

41947,64
/ 189007

14/09/2009 snoek

3,00

STENENSLUISVAART

tussen Blankaart
en Rillebroek

14/09/2009 zeelt

0,50

42940,55
/ 188005,71
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Bijlage 2: Uitgangspunten voor het ontwerp en de realisatie van een ‘De Wit
Visdoorgang’ (De Wit, 2011)
1.

Het aantal te ontwerpen vensters (= onder water gesitueerde openingen) in de
vispassage is als volgt te bepalen: peilverschil in cm gedeeld door 5, 6 of 7 cm
per venster (keuzemogelijkheid). Bij 5 cm peilverschil treedt nl. een theoretische
stroomsnelheid op van 1 m/s (stroomsnelheid v = V2gh). Proefondervindelijk is
daarbij echter een gemiddelde stroomsnelheid in een venster gemeten van 0,93
m/s. Een peilverschil van ca.7 cm per venster lijkt in bepaalde situaties
toelaatbaar, maar de gemiddelde werkelijke stroomsnelheid wordt dan ca. 1,1 m/s,
wat voor de trage zwemmers meer problemen zal opleveren dan de 0,93 m/s bij 5
cm peilverschil. Aandachtspunt: het waterverlies door de vispassage bedraagt: Q =
v x A (A =
doorstroomoppervlak van een venster). Dus hoe groter v en A, hoe meer
waterverlies.

2.

De afmetingen van de kamers van de vispassage zijn standaard 80 cm lang en 120
cm breed. Kleinere afmetingen zijn, indien noodzakelijk, mogelijk.

3.

De afmetingen van de vensters zijn afhankelijk van het beschikbare
lokstroomdebiet.
Minimaal gewenste afmetingen 20 x 25 cm (b x h). Kleinere afmetingen zijn niet
gewenst i.v.m. het snel toenemen van verstoppingsrisico’s). Grotere afmetingen
zijn mogelijk (bv. tot 30 x 70 cm), en zelfs wenselijk wanneer het lokstroomdebiet
> 100 l/sec gaat bedragen.

4.

De bodem van de vensters zo mogelijk onder een helling ontwerpen, gelijk met de
helling van de verhanglijn in de vispassage. Dit om in elke kamer vrijwel dezelfde
doorzwem- endoorstroomcondities te verkrijgen.

5.

De bodem voorzien van een mengsel van puingranulaat (20 – 50 mm) vermengd
met cement en zand (verhouding 3:1:1) en vlak aansluiten tegen de
vensterdrempels, waardoor een ruwe bodem ontstaat zonder drempels.

6.

Het (onderste) uitstroomvenster dient zo kort mogelijk achter een stuw gesitueerd
te worden, doch wel buiten de turbulente zone (bij 50 % van de maatgevende
afvoer).

7.

De uitstroomrichting is loodrecht gericht op de watergang, tenzij geen geleidelijk
oplopende bodem naar de ingang van het venster gemaakt kan worden. In dat
geval het venster aan de vóórzijde situeren waar wel een aansluitend talud
gemaakt kan worden.

8.

Het (bovenste) instroomvenster boven situeren aan de vóórzijde van de vispassage
op enige afstand van de hoofdwaterstroming.

9.

Bovenkant instroom- en uitstroomvenster: minimaal 15 cm onder het laagste
boven- en benedenpeil (i.v.m. het voorkomen van luchtkolkjes en instromend vuil).

10.

Tussen elk venster en de dichtstbijzijnde binnen-zijkant van de vispassage dient
een afstand te zitten van 10 á 15 cm (t.b.v. een optimale schadevrije
vispasseerbaarheid).

11.

De zij- en bovenkant van vensters dienen een ronde vorm te krijgen (Ø 100 mm).
Maar het bovenste (eerste) instroomvenster mag niet afgerond worden en hier
moet men scherpe kanten handhaven en een 2-standen schuif voorzien
(open/dicht en dus géén spindelafsluiter). De dagmaat van het hoekprofiel t.b.v. de
schuifgeleiding moet gelijk zijn aan de vensterbreedte (vrije keuze: 20, 25 of 30
cm breed).

12.

De voorzijde van het hoekprofiel van schuifsponning voorzien van een extra
hoekprofiel voor het eenvoudig kunnen plaatsen van een fuik-frame t.b.v.
monitoring.
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13.

Ook tegen het benedenstroomse uitstroomvenster een sponning d.m.v. een
hoekprofiel aanbrengen t.b.v. het eventueel droog zetten van de vispassage of de
stroomafwaartse vis-monitoring.

14.

Als er relatief veel vuil, takjes e.d. in de watergang meestroomt dan zo mogelijk op
50 tot 100 cm vóór het bovenste venster een schuin weglopend ”duikschot of
drijfbalk” aanbrengen om zoveel mogelijk vuil e.d. naar de stuw te geleiden.

15.

De bodem van de watergang dient via een helling van minimaal 1:3 (zo mogelijk
flauwer) traploos aan te sluiten aan de bodem van zowel het instroom- als het
uitstroomvenster. Deze helling voorzien van een mengsel van puingranulaatcement-zand (mengverhouding 3:1:1) en ruw afwerken.

16.

De bovenkant van de vispassage zo mogelijk (deels) verlaagd aanbrengen t.b.v.
een gemakkelijkere controle/verwijdering van verstoppingen en een betere
landschappelijke inpassing van de vispassage.

17.

Bij uitvoering in roestvast staal dienen de bodem en de zijwanden minimaal 6 mm
dik en de
tussenwanden minimaal 4 mm dik te zijn en te worden voorzien van voldoende
verstijvingsprofielen. Met name waar het de zijkant betreft waarlangs de grond- en
waterdruk zich bevindt of waarlangs met een voertuig gereden kan worden is extra
aandacht vereist. Vrijwel altijd is een sterkteberekening noodzakelijk.

18.

Er moet bepaald worden of een vispassage wel of niet drooggepompt moet kunnen
worden. Om in voorkomende gevallen lekken van een vispassage (bij leegpompen)
te voorkomen kan de bodemplaat rondom minimaal 5 cm breder gemaakt worden
dan de buitenwerkse maat van de vispassage. Verstijvingsprofielen bij RVSvispassages dienen op de juiste hoogten en plaatsen te worden aangebracht.

19.

Ook dient berekend te worden of een vispassage door gronddruk niet zijdelings
naar het midden van de watergang kan schuiven.

20.

Bij een slechte draagkrachtige bodem dient een fundatieberekening te worden
gemaakt, met name waar het een vispassage van beton betreft.

21.

Indien een vispassage uit 2 of meer delen bestaat en deze onderling gekoppeld
worden met een buis, dient het venster aan de benedenstroomse zijde van de buis
dezelfde vorm en afmetingen te hebben als de buis (ter voorkoming van
verstoppingen waar men niet bij kan komen om deze te verwijderen). De
instroomzijde van een (verbindings)buis kan wél beginnen met een venster met
normale vensterafmetingen .

22.

Indien een buis met een lengte langer dan 50 cm onderdeel is van de vispassage
dan
dient deze buis een zodanige minimale diameter te hebben dat bij het gekozen
lokstroom-debiet van de vispassage de stroomsnelheid in deze buis niet groter is
dan ca. 20 tot uiterlijk 30 cm /s. (afhankelijk van buislengte).
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Bijlage 3: Verbeterde “De Wit’ vispassage voor laaglandwateren (Heuts, 2005).
De “De Wit” vispassage is een aangepaste ‘Vertical Slot’ passage, waarvan de openingen
aan de bovenkant dicht zijn gemaakt. De passage is een (metalen) bak die in meerdere
compartimenten is verdeeld. De compartimenten zijn met elkaar verbonden door
(doorzwem)openingen die ten opzichte van elkaar verspringen. In figuur 14 dwarsprofiel
A-A is het bovenaanzicht te zien. De blauwe lijn laat de stroomrichting van het water
zien. De gestippelde lijn in de dwarsprofiel geeft de ligging van de doorsnede van het
andere dwarsprofiel weer. De openingen verspringen van elkaar om voor extra
stromingsweerstand te zorgen. Daarbij worden er rustplaatsen gecreëerd voor vissen. De
bodem bestaat uit cement dat is opgevuld met gebroken steen die zorgt voor een hoge
weerstand waardoor de stroomsnelheid bij de bodem wordt vertraagd . Bodemvissen en
andere bodembewoners kunnen zo ook gebruik maken van de vispassage. In
dwarsprofiel B-B is duidelijk te zien dat de bodem gelijkmatig oploopt en goed aansluit op
de bodem van de watergang.

Figuur 14: Schematische weergave van de De Wit vispassage (Bron: Heuts, 2005)

Dit laatste is namelijk essentieel zodat bodemvissen ook van de passage gebruik kunnen
maken. Het peilverschil dat overbrugd moet worden en de maximale gewenste
stroomsnelheid bepaalt uiteindelijk het aantal compartimenten dat de passage moet
hebben en welk peilverschil per kamer gewenst is. Ook de afmetingen van de
doorzwemopening zijn van belang. De constructie is zodanig samengesteld dat
verstopping door drijvend materiaal bijna niet mogelijk is. De randen van de openingen
zijn afgerond zodat geen materiaal kan blijven haken. Bovendien kunnen passerende
vissen zich niet beschadigen. Om verstopping te voorkomen wordt ook een drijfbalk
aangelegd die drijvend materiaal van de passage wegleidt. De bovenkant van de passage
is bedekt met een rooster zodat daglicht in de compartimenten kan komen ten behoeve
van de oriëntatie van de vissen. Het grote voordeel van dit ontwerp ten opzichte van de
‘Vertical Slot’ passage is dat de gemiddelde stroomsnelheid in alle doorzwemopeningen
gelijk blijft, onafhankelijk van veranderingen in het verval. Verder is er relatief weinig
water nodig voor de werking van de passage. Het ontwerp is compact zodat het ook in
smalle watergangen kan worden toegepast, zowel in het stedelijk als in het landelijk
gebied. De gemiddelde stroomsnelheid bij een verval van 5 cm per compartiment is
gemiddeld 0,9 m per seconde. Alle openingen liggen onder water en hebben dezelfde
afmeting. De stroomsnelheid in de doorzwemopening varieert van 1,1 m/s bovenin tot
0,75 m/s aan de onderkant. De doorzwemopeningen verspringen ten opzichte van elkaar
om de stroomsnelheid te verminderen en rustplaatsen, plekken met een lage
stroomsnelheid, te creëren voor de passerende vissen. De vispassage is in principe voor
alle vissoorten geschikt. Goede zwemmers zoals zalm, forel, kopvoorn en barbeel kunnen
makkelijk tegen hoge stroomsnelheden inzwemmen. Wanneer de passage alleen voor
deze vissen geschikt moet zijn kan men volstaan met minder compartimenten en/of een
23/25

INBO.A.2011.139

groter verval per kamer. In het waterschap komen hoofdzakelijk vissoorten voor die een
stroomsnelheid van minder dan 1m/s nodig hebben om van de passage gebruik te
kunnen maken. De in figuur 2 gegeven ontwerpcriteria gelden dan ook voor deze
langzame zwemmers. Inmiddels zijn meerdere passages in gebruik, niet alleen in het
waterschap maar ook in andere delen van Nederland. De Organisatie ter verbetering van
de Binnenvisserij (OVB) (Riemersma & de Wit, 1993; Riemersma, 1995 en Riemersma &
van Meeteren, 1999) heeft op meerdere locaties onderzoek uitgevoerd naar de werking
van de passage. Er zijn 13 vissoorten die van de passage gebruik hebben gemaakt (zie
tabel 2). Blankvoorn, baars, kolblei, winde en riviergrondel zijn soorten die het meest
frequent gebruik hebben gemaakt van de passage. Dat is afhankelijk van de lokale
dichtheid van de soort.
Tabel 2: Vissoorten die gebruik maken van de "De Wit" vispassage.
Alver

Alburnus alburnus

Baars

Perca fluviatilis

Blankvoorn

Rutilus rutilus

Brasem

Abramis brama

Kolblei

Abramis bjoerkna

Paling

Anguilla anguilla

Pos

Gymnocephalus cernuus

Riviergrondel

Gobio gobio

Ruisvoorn

Scardinus erythrophthalmus

Snoek

Esox lucius

Snoekbaars

Stizostedion lucioperca

Winde

Leuciscus idus

Zeelt

Tinca tinca

De spreiding in lengte varieert van 7 tot 65 cm. Snoek (65 cm) is de grootste vis die de
passage is gepasseerd, dan brasem tot 49 cm vorklengte en zeelt tot 48 cm. Deze
vissen maakten gebruik van een vispassage met een compartimentbreedte van 60 cm.
De hoeveelheid vis die van de passage gebruikt maakt is voornamelijk afhankelijk van
hun paaiperiode. Ook onder laboratoriumomstandigheden is onderzoek verricht naar de
werking van de passage. Het Belgisch Waterbouwkundig Laboratorium heeft in
samenwerking met het Instituut voor Bosbouw en wildbeheer een testopstelling
gemaakt. Daarin zijn de volgende vissoorten van verschillende lengteklasse getest:
baars, winde, snoek, riviergrondel, ruisvoorn en giebel. De lengteklassen varieerden van
7-46 cm. Het resultaat van het onderzoek was: De meeste vissen in verschillende
lengteklassen maakten gebruik van de passage wanneer de stroomsnelheid kleiner was
dan 1 m/s. Aanpassingen ter verbetering van de vispassage zijn:
•
•
•
•

De breedte van de compartimenten vergroten van 60 naar 80 cm, zodat ook grote
vissen zoals volwassen snoek van de passage gebruik kunnen maken;
Vergroten van de afmetingen van de doorzwemopeningen ten behoeve van grote
vissen;
De passage zodanig construeren dat de gemiddelde stroomsnelheid lager is dan 1
m/s;
De uitstroomopening loodrecht op de stroomrichting van de watergang plaatsen om
een zo groot mogelijke lokstroom te krijgen.
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Bijlage 4: Technische specificaties en suggesties voor optimalisatie voor het
(om)bouwen van een De Wit vispassage in combinatie met een pomp en opvangbakken
(Guido Davidse, Waterschap Noorderzijlvest, g.davidse@noorderzijlvest.nl).
1.

Pomp vispassage bij gemaal Abelstok:

- axiale schroefcentrifugaal pomp, fabrikaat Hydrostal
- capaciteit 110 l/s, Hstat ca. 1,6 mWk
- regeling middels een frequentieomvormer
2.

Situering en opbouw vispassage:

De De Wit-vispassage kan bij extreme waterstanden aan de hoogwaterzijde
(boezemzijde) worden afgesloten met een elektrisch bedienbare schuif.
De pomp loost constant in de twee opvangbakken. Nu is het water in de beide
opvangbakken nog erg woelig door de (grote) capaciteit van de pomp en de vorm van de
bakken. Hierdoor is de stroming vanuit de bakken in de De Wit-vispassage nog behoorlijk
turbulent. Aan in- en uitstroomzijde van de bakken zitten hydraulisch bedienbare
schuifjes voor het afsluiten en leeg lopen.
“Bij een volgend ontwerp zou ik er voor kiezen om de opvangbakken in tweeën
te delen. Een deel waarin de pomp loost (met turbulente stroming) en een deel
waardoor het water (rustiger) stroomt naar de De Wit-vispassage.
Aandachtspunt is dan wel het volledig lozen van die twee bakken.”
3.
De vispassage is afgedekt met roosters. Pomp kan met een david worden gehesen
voor onderhoud.
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