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AANLEIDING
De Watergroep exploiteert nabij Diksmuide een oppervlaktewaterwinning die water onttrekt uit de IJzer en
de omliggende kanalen. Dit water wordt opgepompt naar een groot spaarbekken alvorens het behandeld
wordt tot drinkwater. Hoewel aan het innamekanaal roosters geplaatst zijn, kunnen bij het oppompen
vissen meegetrokken worden naar de installatie. Daarom acht De Watergroep het nodig om een
visafweersysteem te plaatsen aan de inname op de IJzer en aan de toevoer vanuit de omliggende kanalen.
VRAAGSTELLING
Hoe kan vermeden worden dat vissen bij de pompwerking meegetrokken worden naar de
installatie?
Welk soort visafweersysteem is voor de betreffende plaatsen het meest geschikt, gelet op de
voorkomende vissoorten en de aantallen?
TOELICHTING

1.

Inleiding

1.1.

Situering

In het waterproductiecentrum (WPC) De Blankaart (Woumen, W-Vl. zie Figuur 1) produceert De Watergroep
drinkwater voor de provincie West-Vlaanderen. Het betonnen spaarbekken (bouwjaar 1972) heeft een
opslagcapaciteit van 3 miljoen m³ en levert drinkwater voor ongeveer een derde van de provincie. Het
spaarbekken wordt gevuld met water uit het Blankaartbekken en uit de IJzer. In de zomer en het najaar
wordt de inname uit de IJzer beperkt (Figuur 2) omdat de kwaliteit dan vaak te slecht is. De waterkwaliteit
is het voornaamste criterium om te beslissen om water in het spaarbekken in te nemen. Wanneer de
waterkwaliteit in orde is, wordt er eerst water uit het Blankaartbekken langs de Stenensluisvaart
ingenomen. Indien dit niet voldoende is, wordt er water uit de IJzer ingenomen en als laatste optie kan er
ook water van de put van Driekappellen via een persleiding onder de IJzer in het innamekanaal gepompt
worden. Aan de grof- en fijnroosters staan er op het innamekanaal ook schotten die voorkomen dat er
water vanuit de IJzer naar het Blankaartbekken kan stromen. Bij inname wordt er dus ofwel uit het
Blankaartbekken, ofwel uit de IJzer of put Driekapellen ingenomen, maar nooit via beide aanvoerkanalen
tegelijk.

Figuur 1.

Waterproductiecentrum de Blankaart met situering van de innamepunten, pompen en roosters.
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Zowel het WPC als het Blankaartbekken liggen in Natura 2000 gebied (Vogelrichtlijngebied). In het kader
van het raamakkoord voor het Blankaartbekken werden peilafspraken gemaakt tussen de landbouw- en
natuursector en de drinkwatermaatschappij. Om het waterpeil in de Stenensluisvaart te handhaven, wordt
de opname van water uit het Blankaartbekken gecontroleerd door een regelbare stuw op het
aanvoerkanaal (Figuur 1, Foto 9 in Bijlage 4).

1.2.

Inname oppervlaktewater

De IJzer en de Stenensluisvaart staan in verbinding met een ringgracht die het water naar de
pompinstallaties voert (Figuur 1). Aan het innamepunt aan de IJzer staan schotbalken waar het water over
stroomt. In het oostelijk deel van de ringgracht, tussen het innamepunt aan de Stenensluisvaart en het
WPC staat een regelbare stuw. Tussen de pompen en de ringgracht staan een grofrooster (5 cm
spijlafstand) en een fijnrooster (0.4 cm spijlafstand). Het grofrooster wordt gereinigd door een grijper en het
fijnrooster door een schraper. Het water wordt vervolgens door vijf stockagepompen in het bekken
gepompt. Een zesde pomp wordt alleen gebruikt bij onderhoudswerken.

Totaal volume (m³/jaar)

De vijf stockagepompen zijn centrifugaalpompen en hebben elk een theoretische capaciteit van 2100 m³/u
(reële capaciteit: 1950 m³/u; totale capaciteit 5 pompen = 2.7 m³/s). De pompen worden alternerend
ingezet, maar vooral pomp 1 en 2 werden de voorbije jaren gebruikt (Figuur 3). De pompactiviteit is het
hoogst in de winter en de lente, wanneer de waterpeilen in het Blankaartbekken het hoogst zijn. In de
zomer vermindert de inname omwille van verdrogingsrisico’s in het Blankaartbekken en de slechtere
waterkwaliteit in de IJzer. Het grootste deel van de tijd wordt water uit de IJzer onttrokken, enkel in het vooren najaar of na een neerslagperiode wordt ook water uit de Blankaart ingenomen (Figuur 4).
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Opname van water uit de IJzer in de periode 1995 – 2010. Links: Jaarlijks totaal volume onttrokken uit de
IJzer. Rechts: Maandelijks gemiddelde (+/- 1.96*SE) inname van water uit de IJzer.
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Pompwerking van het WPC de Blankaart in 2010, 2011 en 2112. Links: relatieve maandelijkse werking
van elke van de pompen. Rechts: totale maandelijkse werking van de vijf stockagepompen in draaiuren.
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Peilstanden in de IJzer, het Blankaartbekken en het spaarbekken en werking van de stuw (inname
Blankaart), schotten (inname IJzer) en de stockagepompen in 2012. Voor de werking van de stuw en de
schotten geven de donkere delen een open toestand aan en de lichte delen de gesloten toestand.

1.3.

Visstand

1.3.1.

IJzer

Voor de bespreking van de visstand in de IJzer beschouwen we de vangsten van drie locaties uit het
meetnet zoetwatervis (http://vis.milieuinfo.be) die nabij het innamepunt van het WPC Blankaart liggen
(Bijlage 1): één stroomopwaarts van het innamepunt (Pereboom), één ter hoogte van het innamepunt
(Engelendelft) en één stroomafwaarts van het innamepunt (Heernisse). In de periode 2001-2011 werden
er 21 soorten gevangen, waarvan 20 t.h.v. het innamepunt (geen tiendoornige stekelbaars). De
belangrijkste soorten zijn kolblei, brasem, blank- en rietvoorn, paling, baars, pos en snoekbaars. Sinds
2008 wordt ook kleine modderkruiper gevangen in Pereboom en Engelendelft.
1.3.2.

Blankaartbekken

In september 2009 werd een elektrische bevissing uitgevoerd op twee locaties in de Stenensluisvaart in
Diksmuide (zie Bijlage 2). 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).
1.3.3.

Spaarbekken

In het najaar van 1989 werd de visstand in het spaarbekken van de WPC onderzocht met fuiken en
kieuwnetten (Verreycken et al., 1990). Tijdens deze bemonstering werden vijf soorten gevangen (baars,
blankvoorn, driedoornige stekelbaars, karper en paling). Baars was de meest abundante soort (1096
individuen), gevolgd door blankvoorn (183), driedoornige stekelbaars (175) en paling (115). De vissen
worden waarschijnlijk als larven (baars, blankvoorn, stekelbaars) of juvenielen (paling) uit de
aanvoerkanalen in het spaarbekken gepompt.

2.

Probleemstelling

Het WPC De Blankaart ontrekt water uit de IJzer en het Blankaartbekken voor de productie van drinkwater.
Hiervoor wordt het water uit de ringgracht via pompen in het spaarbekken gepompt. Bij het pompen
geraken vissen gekneld tegen de vuilroosters. De exploitant meldt dat er geregeld vissen op de roosters
blijven liggen. Na de plaatsing van de regelbare stuw zou het aantal vissen dat op de roosters blijft liggen
sterk zijn afgenomen. Dit is niet gestaafd door metingen van visschade of vissterfte aan het WPC. We
hebben bijgevolg geen objectief beeld van de omvang van de schade. In wat volgt wordt de mogelijke
impact van de waterinname door het WPC op de visstand ingeschat op basis van theoretische
veronderstellingen.
De vijf stockagepompen zijn centrifugaalpompen, die algemeen beschouwd worden als het minst schadelijk
voor vis (Stevens et al., 2011). Vislarven en juveniele vissen die door het grof- en fijnrooster geraken,
worden door de centrifugaalpompen in het spaarbekken gepompt. Uit het spaarbekken kunnen de vissen
niet ontsnappen. Het vervangen van de centrifugaalpompen door vispasseerbare pompen heeft dan ook
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weinig zin en in de huidige situatie is het vooral van belang te vermijden dat vissen tegen de vuilroosters
gekneld geraken tijdens de pompwerking. De aanbevelingen om de visschade te verminderen zijn dan ook
gericht op het vermijden van knelling van vissen tegen de roosters.
Vissen geraken tegen de roosters gekneld als de stroomsnelheid t.h.v. de roosters hoger is dan de
ontsnappingssnelheid van de vis. De zwemsnelheid van een vis wordt enerzijds bepaald door de vorm en
de grootte van de vis en anderzijds door omgevingsfactoren zoals de watertemperatuur (Beach, 1984;
Winter & Van Densen, 2001). Daarnaast is ook de afstand waarover de verhoogde stroomsnelheid optreedt
van belang. Een vis kan zijn ontsnappingssnelheid of sprintsnelheid immers slechts over een beperkte
afstand en tijd aanhouden. Algemeen wordt aangenomen dat de stroomsnelheid ter hoogte van een
hindernis niet hoger dan 1 m/s mag zijn (Coeck et al., 1991; Kroes & Monden, 2005). Deze maximale
stroomsnelheid geldt echter voor volwassen exemplaren. Om ook kleinere exemplaren de kans te geven
een obstakel te passeren en om uitputting van vissen die met sprintsnelheid migreren, te vermijden, wordt
voorgesteld om de maximale stroomsnelheid te beperken tot 0.8 m/s (Kroes & Monden, 2005). Voor het
ontwerp van watercaptatie-installaties suggereert de UK Environment Agency echter om niet de
sprintsnelheid maar de volgehouden zwemsnelheid te gebruiken (Turnpenny & O’Keefe, 2005). Deze
volgehouden snelheid (Eng: sustained speed) is de snelheid die vissen langere tijd kunnen aanhouden (>
200 min). Deze snelheid is afhankelijk van de soortspecifieke lichaamslengte en de watertemperatuur. De
auteurs raden hierbij aan om de snelheden voor de kleinste lengtemaat en lage watertemperaturen te
kiezen zodat ook de kleinere exemplaren het hele jaar door beschermd zijn.
Figuur 5 geeft een overzicht van de volgehouden zwemsnelheden van enkele vissoorten bij 5°C, 10°C en >
15°C en verschillende lichaamslengtes (Turnpenny & O’Keefe, 2005). De zwemsnelheid varieert tussen
0.1 m/s voor zwakke zwemmers zoals brasem en 1 m/s voor sterke zwemmers zoals beekforel. Voor de
meeste karperachtigen neemt de zwemsnelheid toe met stijgende watertemperatuur. Voor paling zijn de
aanbevolen stroomsnelheden lager (Tabel 1 - Environment Agency, 2011).
1.2
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Figuur 5.

Volgehouden zwemsnelheden (m/s) van enkele vissoorten bij verschillende watertemperaturen en
lichaamslengtes (Blauw = 5 cm; groen = 10 cm; rood = 20 cm).

Tabel 1.

Aanbevolen stroomsnelheden voor verschillende levensstadia van paling t.h.v. een inzuigopening.

glasaal/potlood
paling > 14 cm

m/s
0.1
0.15

paling > 30 cm
zilverpaling

m/s
0.2
0.4

De stroomsnelheid (m/s) ter hoogte van de roosters kan berekend worden door het pompdebiet (m³/s) te
delen door de doorstroomopening (m²). Het maximale pompdebiet (5 stockagepompen werken op
maximaal vermogen) bedraagt 2.7 m³/s. Uit Figuur 3 blijkt echter dat niet alle pompen steeds samen in
gebruik zijn. Meestal werken slechts twee of drie pompen tegelijk en is een debiet van 1.08 m³/s (2
pompen) een meer realistische schatting. De doorvoer naar de pompen is 7 m breed en bestaat uit 2
parallelle kanalen die elk voorzien zijn van twee fijnroosters (spijlafstand 0.4 cm) van 2.02 m breed (Bijlage
3). Ter hoogte van de roosters zijn de doorvoerkanalen verbreed (4.5 m). We gaan er bij onze berekeningen
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van uit dat het debiet gelijk over de twee kanalen verdeeld wordt = 1.35 m³/s per kanaal bij maximaal
debiet.
De waterdiepte voor de roosters schommelt tussen 1.5 m en 1.3 m (gemiddeld 1.4 m). Hieruit volgt dat de
doorvoeroppervlakte vóór de fijnroosters gemiddeld 6.4 m² bedraagt (4.56 m x 1.4 m). De geschatte
gemiddelde stroomsnelheid in de zone vóór de fijnroosters (breedte 4.56 m) bij een maximaal pompdebiet
(5 pompen = 1.35 m³/s) bedraagt dan 0.21 m/s en bij een pompwerking met twee pompen (0.54 m³/s)
0.08 m/s.
Ter hoogte van de roosters is de doorvoeropening echter beperkt door de spijlen van de roosters. De spijlen
zijn 9 mm dik, de afstand tussen de spijlen bedraagt 4 mm en er staan 136 spijlen per rooster (2 roosters
per kanaal). De effectieve doorstroombreedte per rooster bedraagt dus 0.54 m. Dit komt overeen met een
theoretische gemiddelde stroomsnelheid door de roosters van 0.36 m/s (2 pompen) – 0.89 m/s (5
pompen). De gemiddelde stroomsnelheid werd ook berekend voor de vernauwde zone in de
innamekanalen (breedte 1.95 m) en voor de zone aan de innameopening (3 m) (Bijlage 3). In de
vernauwde zone varieert de stroomsnelheid afhankelijk van het pompdebiet tussen 0.5 en 0.2 m/s en aan
de innameopening tussen 0.32 en 0.13 m/s (Figuur 6).
De theoretische stroomsnelheid in de zone vóór de fijnroosters (0.08 m/s – 0.21 m/s) ligt onder de
kritische sprintsnelheid voor vissen (0.8 m/s) en voor de meeste soorten ook onder de volgehouden
zwemsnelheid (0.2 m/s – 0.65 m/s). Ter hoogte van de roosters is de stroomsnelheid (0.36 m/s – 0.89
m/s) echter hoger dan de volgehouden zwemsnelheid en bij maximaal pompdebiet zelfs hoger dan de
sprintsnelheid. De berekende stroomsnelheid is een gemiddelde waarde voor de totale
doorstroomoppervlakte in een bepaalde zone. Door randeffecten en wrijvingskrachten kan de
stroomsnelheid lokaal dan ook iets lager of hoger zijn dan de berekende snelheid. Daarnaast is de
berekening slechts indicatief voor de grootteorde van de stroomsnelheid. Voor meer exacte waarden moet
de stroomsnelheid ter plaatse gemeten worden.
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Schematische voorstelling van de stroomsnelheid t.h.v. de verschillende zones in de innamekanalen in
relatie tot de zwemcapaciteit van kleine en grote vis bij verschillende pompwerking (5 en 2 pompen). De
getallen zijn de berekende gemiddelde stroomsnelheden. De kleurgradatie geeft het risiconiveau aan (rood
= hoog, wit = laag).

Op basis van deze theoretische benadering lijkt de potentiële impact van de wateronttrekking door het WPC
op de visstand eerder beperkt. De berekende stroomsnelheid in de zone vóór de roosters ligt meestal lager
dan de maximale zwemsnelheid van vissen. Onder deze omstandigheden zullen de meeste volwassen
vissen kunnen ontsnappen aan de aanzuiging door de pompen en niet tegen de roosters gekneld geraken.
Deze veronderstelling gaat echter niet op voor viseieren en vislarven, die passief door de stroming worden
meegevoerd. Door hun geringe afmetingen zullen eieren en larven ook door de fijnroosters passeren en via
de pompen in het wachtbekken terecht komen. Ook voor kleinere vissen (juvenielen en kleine soorten1) is
de stroomsnelheid in de zone vóór de roosters waarschijnlijk te hoog om te kunnen ontsnappen bij
1

kleine modderkruiper, bittervoorn en pos
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maximale pompwerking. Kleinere vissen die zich in de onmiddellijke omgeving van de fijnroosters bevinden
zullen steeds aangezogen worden en op de roosters gekneld geraken (Figuur 6). Ook voor paling zijn de
stroomsnelheden bij maximale pompwerking en in de nabijheid van de roosters waarschijnlijk te hoog om
te kunnen ontsnappen. In de vernauwde zone van de innamekanalen ligt de stroomsnelheid meestal hoger
dan de volgehouden zwemsnelheid van de meeste vissen. Bij lage pompdebieten is de stroomsnelheid in
deze zone alleen voor grote vissen laag genoeg. Tijdens pompwerking kunnen vissen in deze zone dan ook
meegesleurd worden. De bovenstaande berekeningen gaan ook uit van een min of meer laminaire
stroming. De vorm van de innamekanalen kan echter turbulentie veroorzaken, waardoor vissen
gedesoriënteerd geraken en gemakkelijker met de stroming meegesleurd worden.
Waarschijnlijk gebruiken vissen de overdekte innamekanalen als schuilplaats tijdens periodes waarin er
niet gepompt wordt. Als de pompen in werking treden worden de vissen dan verrast en komen ze in de
aanzuigzone van de pompen terecht.

3.

Aanbevelingen

Op basis van onze berekeningen blijkt dat de theoretische stroomsnelheid in de zone vóór en t.h.v. de
fijnroosters waarschijnlijk te hoog is voor kleine vis en voor paling. In de onmiddellijke omgeving van de
roosters is de stroomsnelheid bij maximale pompwerking mogelijk ook voor volwassen vis te hoog. Als de
stroomsnelheid hoger is dan de ontsnappingssnelheid van vis, dan worden vissen tegen de roosters
gekneld. Larven en eieren passeren door de fijnroosters en worden in het spaarbekken gepompt. Om
uitsluitsel te geven over de problematiek van visschade zouden deze theoretische veronderstellingen
gevalideerd moeten worden met observaties over de effectieve visschade door knelling tegen de roosters.
Om de knelling van vissen tegen de roosters te vermijden kan via twee sporen gewerkt worden: de
stroomsnelheid ter hoogte van de roosters kan verlaagd worden zodat vissen ten allen tijde kunnen
ontsnappen als de pompen in werking treden of de vissen kunnen afgeschrikt worden. Afschrikking heeft
enkel effect op juveniele en volwassen vissen en is niet efficiënt voor larven en eieren van vissen, die
passief met de stroming meegesleurd worden.

3.1.

Verlagen stroomsnelheid

Door de stroomsnelheid t.h.v. de roosters te verlagen kunnen vissen aan de aanzuiging van de pompen
ontsnappen. De stroomsnelheid kan verlaagd worden door de doorstroomoppervlakte in de zone voor de
roosters te vergroten. Bij eenzelfde debiet en een grotere doorstroomoppervlakte is de stroomsnelheid
lager. Voor een verbreding van de aanzuigzone moet de constructie echter ingrijpend aangepast worden.
De stroomsnelheid bij eenzelfde doorvoerbreedte van de innamekanalen kan ook verlaagd worden door het
debiet te verlagen. De berekeningen tonen aan dat bij een watercaptatie met twee pompen, de
stroomsnelheid voor de meeste soorten en lengtes van vissen lager is dan de volgehouden zwemsnelheid.
Alleen voor de kleinste soorten/lengtes en voor paling is de stroomsnelheid t.h.v. de roosters mogelijk nog
te hoog. Deze soorten kunnen, wanneer ze zich tegen de roosters bevinden, tegen de roosters gekneld
geraken. Als slechts één pomp gebruikt zou worden, is de berekende stroomsnelheid over de volledige
lengte van de innamekanalen lager dan 0.1 m/s.

3.2.

Afscherming en afschrikking

Als afschrikking kan gewerkt worden met een mechanische barrière of een gedragsbarrière. De fijnroosters
(spijlafstand 0.4 cm) in het aanvoerkanaal vormen een mechanische barrière voor de meeste soorten. Een
rooster met een spijlafstand van 1 cm is een efficiënte barrière voor de adulten van de meeste vissoorten.
Een kleinere spijlafstand kan ook de kleinste exemplaren tegen houden, maar lost het probleem niet op
omdat de vissen tegen het rooster gekneld geraken.
In sommige gevallen kunnen vissen afgeschrikt worden door in te spelen op hun zintuigen en zo hun
gedrag te beïnvloeden. Er bestaan afschriksystemen die werken via visuele prikkels
(stroboscoopverlichting), geluid (infra- of ultrasoon), luchtbellen, stroming en elektriciteit. De effectiviteit
van een gedragsbarrière is echter nooit 100% en afhankelijk van lokale en soortspecifieke elementen. Een
bellengordijn blijkt bv. weinig efficiënt in stilstaande of traagstromende systemen (Turnpenny & O’Keefe,
2005). De efficiëntie van stroboscooplampen vermindert sterk in troebel water en elektrische afscherming
is niet geschikt in brakke en zoute waterlopen. De gevoeligheid voor een stimulus is ook soortafhankelijk.
Zo blijkt uit een studie van Maes et al. (2004) over visafschrikking door geluid t.h.v. de kerncentrale van
Doel dat het afschrikkingseffect varieert tussen 95% bij haringen en 38% bij bot.
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3.2.1.

Geluid

Bij afschrikking met geluid worden er onder water aan de instroom van pompen luidsprekers geplaatst die
geluid uitzenden. Meestal ligt de frequentie van het uitgezonden signaal tussen 20 – 600 Hz, maar er zijn
ook systemen die ultra- en infrasone tonen gebruiken. Het afschrikkingseffect is sterk soortafhankelijk (zie
Maes et al., 2004 voor een overzicht). Goede afschrikresultaten worden bekomen als geluid gecombineerd
wordt met luchtbellen (zie verder). In dergelijke systemen wordt het geluid als het ware opgesloten in de
luchtbellen.
3.2.2.

Luchtbellen

Bij een afschriksysteem met luchtbellen wordt een gordijn van luchtbellen aangelegd voor de instroom van
de pompen of turbines, waarbij de vissen worden afgeleid naar een visdoorgang. Het bellengordijn wordt
gecreëerd via een geperforeerde buis die op de bodem van de waterloop geplaatst wordt en waardoor
perslucht geblazen wordt. De beste resultaten voor de afschrikking van vis worden echter bekomen als
luchtbellen gecombineerd worden met een andere gedragsbarrière zoals geluid of fel licht. Een
bellengordijn alleen is niet effectief om palingen af te schrikken (Turnpenny & O’Keefe, 2005). De
effectiviteit van een luchtbellenbarrière is lager in stilstaande, traag of snel stromende wateren.
3.2.3.

Licht

Sommige vissoorten worden afgeschrikt door licht (bv. baars), andere soorten worden dan weer
aangetrokken door licht (bv. stekelbaars). Voor de afschrikking van vissen kan zowel een constante
lichtbron als stroboscooplichten gebruikt worden, waarbij deze laatste het meest effectief blijken. De
effectiviteit van een lichtbarrière wordt sterk gereduceerd in troebel water. De effectiviteit kan verhoogd
worden door stroboscooplicht te combineren met een luchtbellengordijn en/of geluid.
CONCLUSIES
De pompen die het water vanuit het ringkanaal via grof- en fijnroosters in het spaarbekken pompen zijn
centrifugaalpompen. Dit is een relatief visveilig pomptype. Viseieren en –larven die de roosters kunnen
passeren komen in het spaarbekken terecht. Juveniele en volwassen vissen kunnen de fijnroosters (4 mm
spijlafstand) niet passeren. Afhankelijk van de vislengte en het pompdebiet kunnen deze vissen al dan niet
tegen de roosters gekneld geraken. We beschikken niet over veldwaarnemingen van eventuele visschade.
De exploitant meldt wel dat er soms vissen op de fijnroosters liggen. Voor onze aanbevelingen baseren we
ons dan ook op een theoretische benadering die rekening houdt met de vislengte, de eigenschappen van
de innamekanalen en de pompdebieten. Op basis van deze benadering schatten we de impact van de
knelling van vissen door pompwerking relatief beperkt in:
Bij maximale pompwerking (5 pompen) ligt de stroomsnelheid in de innamekanalen hoger dan de
zwemcapaciteit van kleine vissen en paling. Voor grotere vissen is het probleem beperkt tot de
zone vlak tegen de fijnroosters en t.h.v de vernauwing in de innamekanalen.
Meestal worden er echter maar 2 of 3 pompen tegelijk ingeschakeld en ligt de stroomsnelheid in
de innamekanalen veel lager. Volgens onze berekeningen zou de stroomsnelheid in de kanalen bij
inname door 2 pompen onder de kritische zwemsnelheid van volwassen vissen liggen. Voor kleine
vissen en paling kan de stroomsnelheid in de zone vlak voor de fijnroosters en t.h.v. de versmalling
in de kanalen wel te hoog zijn. Deze zone is echter beperkt.
De exploitant meldt dat het aantal vissen dat op de roosters blijft liggen sterk verminderd is sinds
de plaatsing van de regelbare stuw op het aanvoerkanaal aan de zijde van de Stenensluisvaart.
Onze berekeningen zijn slechts indicatief voor de grootteorde van de stroomsnelheid. Voor meer exacte
waarden moet de stroomsnelheid ter plaatse gemeten worden. Daarnaast wordt de eventuele visschade
ook best ter plaatse onderzocht om de theoretische benadering te valideren.
Om de impact van de pompwerking op vissen te verlagen kan via twee sporen gewerkt worden:
Om vissen de kans te geven om te ontsnappen aan de aanzuiging van de pompen, moet de
stroomsnelheid lager zijn dan de volgehouden zwemsnelheid van vissen. De stroomsnelheid kan
verlaagd worden door de doorstroomoppervlakte te vergroten (zelfde debiet door grotere
oppervlakte) of het debiet te verlagen (kleiner debiet door dezelfde oppervlakte). Door slechts één
pomp voor waterinname te gebruiken, zou de stroomsnelheid in de innamekanalen steeds onder
de kritische zwemsnelheid voor de kleinste vissen moeten liggen.
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Vissen kunnen afgeschrikt worden, waardoor ze buiten de aanzuigzone van de pompen gehouden
worden. Afschrikking kan via geluid, licht, luchtbellen of een combinatie van methodes.
Afschrikkingssystemen die het gedrag van vissen beïnvloeden zijn echter soortspecifiek en zijn
nooit 100% effectief. Daarnaast kunnen de kosten voor installatie en exploitatie afhankelijk van
het systeem hoog oplopen.
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BIJLAGEN
Bijlage 1
Resultaten bevissingen in de IJzer stroomop- en stroomafwaarts van het innamepunt van
het WPC Blankaart. Gemiddelde vangsten voor elektrische bevissingen en fuikbevissingen in de
periode 2001-2011 (data http://vis.milieuinfo.be).
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Bijlage 3
Bovenaanzicht (onder) en dwarsdoorsnede (boven) van de fijnroosters van het WPC de
Blankaart. De doorvoer bestaat uit 2 parallelle kanalen die elk voorzien zijn van 2 fijnroosters
(spijlafstand 0.4 cm) van 2.02 m breed.
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Bijlage 4

Fotoverslag terreinbezoek WPC de Blankaart 18 juni 2013 (Simon Six, De Watergroep)

De locatie van de foto’s is weergegeven op onderstaande figuur.

Figuur 1. Locatie van de foto’s aan de innamepunten van het spaarbekken ‘De Blankaart’

1) Innamepunt aan de IJzer

Foto 1: Sluizen aan het innamekanaal aan de IJzer. De afsluitpoorten (2 poorten + nog 2 reservepoorten (niet op foto)),
kunnen naar boven gedraaid worden zodat water van de IJzer naar het innamekanaal vloeit. Afhankelijk van het in te
nemen debiet worden de sluizen meer of minder open gedraaid (zie streepjes bovenop het bedieningswiel).
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Foto 2: Innamekanaal aan de IJzer, de wagen staat naast de afsluitpoorten geparkeerd.

Foto 3: De IJzer ter hoogte van het innamekanaal; Hier zal eind 2013 een drijvende vuilkering geplaatst worden.

Foto 4: Vuil en takken stapelen zich op voor de
innamepoort, bij het openen van de poorten worden deze
resten mee in het innamekanaal getrokken.

Foto 5: Peillat aan het innamepunt van de IJzer. Het water
staat gemiddeld 1.5m hoog voor de innamepoort.
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2) Innamepunt vanuit Driekappellen

Foto 6: Buis die uitmondt in het innamekanaal. Hierlangs wordt water vanuit Driekapellen gepompt naar het
innamekanaal.

3) Innamepunt aan de Stenensluisvaart

Foto 7: Kruising van de Stenensluisvaart en het innamekannaal. Het meettoestel is een automatische peilmeting. Het
waterpeil mag volgens de afspraken met Natuurpunt niet onder een bepaald niveau zakken.
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Foto 8: Op de kruising van het innamekanaal met de Vijfhuizenstraat staat de afsluitpoort. Aan stroomopwaartse kant
(foto 8) bestaat deze uit afsluitpoorten die opgetrokken kunnen worden (schuiven die naar boven bewegen). Aan
stroomafwaartse kant (foto 9) staan schotten zodat de waterhoogte geregeld kan worden, zodat het peil niet kan
zakken onder het afgesproken waterpeil voor het Blankaartbekken. Deze schotten houden ook al een groot deel van
het visbestand tegen.

Foto 9: Afsluitpoort aan de vijfhuizenstraat, stroomafwaartse kant, zicht op de schotten om het waterpeil te regelen.

INBO.A.2013.46 - 15/18

4) Innamekanaal en zeefinrichting aan het Spaarbekken

Foto 10: Zicht op het innamekanaal rondom het spaarbekken; Het innamekanaal heeft een breedte van ongeveer 6 m
en heeft schuine wanden.

Foto 11: Zicht op de grofzeefinstallatie (links); 2 x 3 m breed; het waterpeil staat bij normaal IJzerpeil zo’n 1.3 à 1.5 m
diep voor de zeven. Zicht op het innamekanaal richting Stenensluisvaart.

Aan de zeefinrichting staan er op het innamekanaal ook schotten die voorkomen dat er water vanuit de
IJzer naar het Blankaartbekken kan stromen. Bij inname wordt er dus ofwel vanuit het Blankaatbekken,
ofwel vanuit de IJzer of put Driekapellen ingenomen, maar nooit de twee richtingen tegelijk.
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Foto 12: Installatie om de grofzeven te reinigen. De vertikale messen schuiven tussen de zeven, wanneer deze
beneden zijn draait de arm horizontaal en grijpt deze het vuil, waarna dit in de container geplaatst wordt.

Foto 13: Zicht op de kasten met 2 fijne bandzeven (deel 1) die fijner vuil uit het water verwijderen. Er staan 2x2 fijne
zeven opgesteld (deel 2 niet op de foto). Via een rolband wordt het gezeefde materiaal naar de container
getransporteerd.
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Foto 14: Zicht op het innamekanaal en de blauwe innamepompen na de zeven. Er zijn 5 grote innamepompen en 1
kleine ‘slurrypomp’ die dient om het kanaal zuiver te houden.

Foto 15: Zicht op de overstorten naar het spaarbekken. Het water wordt met de innamepomp door de holte (met
inspectieladder) omhooggestuwd, waarna het via de overstort in het bekken vloeit.
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