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Aanleiding 

In kader van het natuurinrichtingsplan voor Berlare Broek en Donkmeer te Berlare wordt er 

ook een luik vismigratie voorzien (zie figuur 1). 

 
Figuur 1: aanduiding vismigratieknelpunten op de kaart “visie natuur en landschap” in het 

natuurinrichtingsproject Berlare Broek (rechts centraal op kaart) en Donkmeer (links) 

In het projectgebied zijn er twee pompgemalen (zie figuur 2). 

Het belangrijkste pompgemaal, Leeggoed genaamd, vormt, via de Voorste Sloot, de 

verbinding tussen het Donkmeer en de Schelde. Het is momenteel niet passeerbaar voor 

vissen. Er loopt momenteel een modelleringsstudie in opdracht van het polderbestuur voor 

hernieuwing van de pompen. De huidige pompen hebben onvoldoende capaciteit met allerlei 

waterproblemen tot gevolg. Op dit deel van de Schelde zit nog getijdewerking. Nu er in 

komende jaren toch aan het gemaal gewerkt wordt, is het ook een goede gelegenheid om 

vismigratie mogelijk te maken. Dit zou in eerste instantie gericht zijn op paling. Andere 

vissoorten zijn uiteraard meegenomen. Via het Visserijfonds zou hier financieel bijgedragen 

kunnen worden om vismigratie mogelijk te maken. In de wachtkom voor het pompgemaal 

wordt regelmatig vis gezien. 

Het andere pompgemaal, Turfput genaamd, vormt via een watergang (betonnen goot) de 

verbinding tussen het Donkmeer en een deel van het Berlare Broek. Ook dit is momenteel 

niet passeerbaar voor vissen. Hier zijn ook niet meteen werken voorzien. Het zal veel 

moeilijker zijn om hier een draagvlak te vinden voor vismigratie. In de wachtkom voor het 

pompgemaal komt wel vis voor maar nooit in de aantallen zoals aan pompgemaal Leeggoed. 

In eerste instantie gaat de prioriteit naar de vismigratie vanuit Schelde naar Donkmeer en 

terug. De verbinding tussen Donkmeer en Berlare Broek is minder prioritair en er zijn 

hiervoor minder (financiële en andere) mogelijkheden op dit moment. 
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Figuur 2: Situering stuwen, pompgemalen, andere kunstwerken en waterlopen in het projectgebied 

(International Marine and Dredging Consultants (kortweg IMDC), 2014) 

Vragen 

1. Wat zijn de mogelijke en/of belangrijkste aanpassingen die nodig zijn om vismigratie op 

een visveilige manier te realiseren doorheen pompgemaal Leeggoed, en dit in de beide 

richtingen? 

2.  

2.1. In hoeverre is het noodzakelijk dat vismigratie voorzien wordt doorheen 

pompgemaal Turfput?  

Indien het antwoord op vorige vraag positief is: 

2.1.1. Volstaat er een palinggoot aan dit pompgemaal? 

2.1.2. Welk (visafschrik)systeem kan aangeraden worden om te voorkomen dat er 

vis vermalen wordt in de pompen? 
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2.2. Wordt verwacht dat er hier veel vis zal passeren?  

2.3. Zijn de kosten in verhouding met de baten? 

Toelichting 

0. Situering 

0.1 Afwatering 

Het projectgebied kan hydrologisch in twee deelstroomgebieden opgedeeld worden. Het 

deelstroomgebied Turfput – Berlare Broek ligt lager dan het deelstroomgebied Donkmeer 

(Figuur 3). Via het pompgemaal Turfput en een watergang wordt het water uit Berlare Broek 

naar het Donkmeer gepompt. Het Donkmeer watert via de Voorstesloot en vervolgens het 

pompgemaal Leeggoed af naar de Schelde. Stroomopwaarts van het pompgemaal Leeggoed 

is een stuw aanwezig om het peil van het Donkmeer te regelen. 

 

Figuur 3: Schematisch overzicht van het peilbeheer in het studiegebied (IMDC, 2014). 

Het pompgemaal Turfput bestaat uit twee schroefpompen en heeft een theoretische 

capaciteit van 6480 m³/uur (effectieve capaciteit 6250 m³/u). Het pompgemaal Leeggoed 

bestaat uit twee centrifugaalpompen en heeft een theoretische capaciteit van 4800 m³/uur. 

De effectieve capaciteit is echter veel lager (2500 m³/u) en is onvoldoende om het 

Donkmeer op peil te houden, wat sporadisch voor wateroverlast zorgt (IMDC, 2014). De 

studie van IMDC (2014) beveelt aan om een nieuw pompgemaal te bouwen OF om het oude 

te vernieuwen en daarbij een permanente voorziening te plaatsen voor noodpompen. Naast 

een verhoging van de pompcapaciteit stellen de onderzoekers ook voor om de verbinding 

met het Donkmeer te verruimen en de stuw van Leeggoed te supprimeren. 

Parallel met de persleidingen van het pompgemaal Leeggoed is er een gravitair 

afwateringskanaal aanwezig, maar dit is niet meer functioneel. 

0.2 Visstand en vismigratie 

De visstand van het Donkmeer en Berlare Broek wordt gedomineerd door eurytope1 en 

limnofiele2 soorten (de Bruijn & Vis, 2014; Van Thuyne, 2008; VLM, 2012). Het Donkmeer is 

een blankvoorn-brasem viswatertype (de Bruijn & Vis, 2014). Ook de meeste onderzochte 

                                                
1 Soorten die geen specifieke voorkeur hebben voor stromende of stilstaande wateren (bv. brasem, blankvoorn, baars) 
2 Soorten die een voorkeur hebben voor stilstaande wateren (bv. snoek, zeelt, rietvoorn) 
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wateren in Berlare Broek behoren tot het blankvoorn-brasem type. Turfput, in het noorden 

van Berlare Broek, wijkt hier echter van af en behoort tot het snoek-blankvoorn type (de 

Bruijn & Vis, 2014). Turfput ligt het meest stroomopwaarts in Berlare Broek en is geïsoleerd 

van de andere wateren door de Stuw Berlare (Figuur 2). Tijdens het visstandonderzoek in 

2013 werd hier ook de Europees beschermde kleine modderkruiper gevangen (de Bruijn & 

Vis, 2014). In de meeste wateren in het gebied komen ook twee andere internationaal 

beschermde vissoorten voor: bittervoorn wordt net als kleine modderkruiper beschermd door 

de Europese Habitatrichtlijn en vetje door de Conventie van Bern. De 

instandhoudingsdoelstellingen voor Berlare Broek en Donkmeer streven naar een verbetering 

van het habitat van de actueel aanwezige soorten (bittervoorn en kleine modderkruiper). 

Ten behoeve van de sportvisserij worden jaarlijks door de gemeente Berlare vissen uitgezet 

in het Donkmeer. Vooral blankvoorn, brasem, snoek(baars) en paling worden uitgezet. In 

Berlare Broek gebeurt de uitzetting van vis via een driejaarlijkse bepoting met glasaal door 

het Agentschap voor Natuur en Bos (de Bruijn & Vis, 2014). 

Paling (in het hele gebied) en driedoornige stekelbaars (Voorstesloot) zijn de enige 

diadrome3 soorten die in het gebied worden aangetroffen. Vooral deze soorten hebben dan 

ook baat bij het herstel van vismigratie tussen het Donkmeer en de Schelde. Paling is ook 

cultuurhistorisch van belang voor het gebied. Getuigen daarvan zijn de talrijke 

palingrestaurants aan de oever van het Donkmeer. Naast paling en driedoornige stekelbaars 

zijn er nog andere diadrome soorten in het Schelde-estuarium aanwezig, zoals fint, spiering, 

zee- en rivierprik (Breine & Van Thuyne, 2015; Stevens et al., 2009). Deze soorten zijn 

echter minder afhankelijk van watersystemen zoals dat van Donkmeer-Berlare Broek.  

Vismigratie tussen de Schelde en het projectgebied wordt verhinderd door het pompgemaal 

Leeggoed. In het gebied zelf wordt vismigratie gehinderd door pompgemaal Turfput en een 

aantal stuwen (Figuur 2). Zo wordt stuw Eendenkooi specifiek gebruikt om ervoor te zorgen 

dat vissen niet uit het Donkmeer kunnen ontsnappen. 

In het gebied zijn onder andere waterlopen OS108 (Voorstesloot), OS104 en OS105 

opgenomen als aandachtswaterlopen in de prioriteringskaart vismigratie (Stevens & Coeck, 

2010). Op deze waterlopen moet er minstens voor gezorgd worden dat de stroomafwaartse 

migratie niet belemmerd wordt en dat er bij opportuniteiten gestreefd wordt naar de 

sanering van aanwezige vismigratieknelpunten (Beneluxbeschikking vismigratie (M (2009) 

1)). Concreet voor het gebied betekent dit dat de stuw en het pompgemaal Leeggoed op de 

Voorstesloot passeerbaar gemaakt moeten worden voor vis. Voor de andere waterlopen in 

het gebied moet bekeken worden of de aanwezige waterbouwkundige installaties een 

belemmering vormen voor vismigratie en in welke mate deze barrières een impact hebben 

op de visstand.  

In wat volgt, wordt eerst de situatie ter hoogte van pompgemaal Leeggoed besproken. 

Daarna wordt kort ingegaan op de problematiek voor vismigratie ter hoogte van 

pompgemaal Turfput. 

1 Leeggoed 

Het pompgemaal Leeggoed is uitgerust met twee centrifugaalpompen. Samen met de 

stroomopwaarts gelegen stuwen vormen ze een belemmering voor de vismigratie tussen de 

Schelde en het Donkmeer. Het barrière-effect van de pomp is absoluut voor de migratie van 

vissen van de Schelde naar de Voorstesloot.  

In de omgekeerde richting wordt migratie verhinderd door de stuw en het pompgemaal. De 

stuw is waarschijnlijk deels passeerbaar voor vis in stroomafwaartse richting wanneer bij 

                                                
3 Soorten die zowel de zoetwater omgeving van rivieren als de mariene omgeving gebruiken om hun levenscyclus te 

voltooien 
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hoge waterstanden in het Donkmeer de stuw overloopt. De stuw sluit echter niet volledig af 

en er treedt significante lekkage op (IMDC, 2014). Mogelijk is de stuw dan ook gedeeltelijk 

passeerbaar in stroomopwaartse richting voor glasaal die door de spleten migreert. Bij 

uitzonderlijke hoogwaterstanden kan het waterpeil in de wachtkom stroomopwaarts de pomp 

ook hoger stijgen dan de stuwhoogte (2.45 m TAW). Onder deze condities overstroomt de 

stuw en kunnen kleine vissen de stuw waarschijnlijk in stroomopwaartse richting passeren. 

Vissen die zich in de wachtkom voor de pomp bevinden, lopen het risico om bij pompwerking 

in de pompen terecht te komen. Het pompgemaal is uitgerust met twee centrifugaalpompen 

en aan de instroomopening is een krooshekken aanwezig met een spijlbreedte van 4 cm 

(Stevens et al., 2011). De huidige aan- en afslagpeilen van de pompen zijn respectievelijk 

2.1 m TAW en 1.95 m TAW. Centrifugaalpompen behoren tot de minst schadelijke pompen, 

maar het sterfteperftepercentage voor palingen die door dergelijke pompen migreren kan 

toch oplopen tot bijna 50% (Stevens et al., 2011). 

Om vrije vismigratie tussen de Schelde en het Donkmeer te realiseren, is het nodig omzowel 

het pompgemaal als de stuw passeerbaar gemaakt worden. In de studie van IMDC (2014) 

worden een aantal mogelijke scenario’s voor aanpassingen aan het pompgemaal (P) en de 

stuw (S) aangereikt:  

P1 - Vernieuwen van de pompen: de oude pompen worden vervangen door 

visvriendelijke pompen en er wordt een permanente voorziening voor een 

noodpomp geïnstalleerd. 

P2 - Bouw nieuw pompgemaal: het volledige pompgemaal wordt vervangen door 

een nieuw pompgemaal met visvriendelijke pompen. 

S1 - Behoud van een stuw met bouw van een vispassage: de stuw wordt vervangen 

door een kantelstuw en aan de zijkant wordt een De Wit-vispassage aangelegd. 

S2 - Supprimatie van de stuw: de stuw wordt verwijderd, zodat het peil in de 

wachtkom voor de pompen hetzelfde is als op het Donkmeer. 

Onder scenario P1 wordt nog steeds een noodpomp voorzien die de totale capaciteit van het 

pompgemaal verhoogt bij hoge waterstanden. Afhankelijk van het pomptype dat hiervoor 

gebruikt wordt, is het aangewezen om ervoor te zorgen dat er geen vissen door de 

noodpomp aangetrokken worden. De meeste soorten, en vooral paling, migreren immers bij 

de hoogste afvoerdebieten. De voorkeur gaat dus uit naar scenario P2, waarbij alle pompen, 

ook bij de hoogste afvoerdebieten, passeerbaar zijn voor vis. 

Er zijn verschillende visvriendelijke pomptypes op de markt, zoals gesloten buisvijzels, de 

visvriendelijke axiaalpomp, de Hydrostalpomp en de AmarexKRT(D) pomp (zie Buysse & 

Vriens (2013) voor een overzicht). In de studie van IMDC (2014) gaan de onderzoekers bij 

de hydrologische modellering van de alternatieven uit van een visvriendelijke axiaalpomp. 

Die pomp verschilt niet zoveel van een klassieke visonvriendelijke axiaalpomp wat betreft 

kostprijs en installatie. 

Ook het krooshekken voor de pompen kan als fysische barrière voor vismigratie fungeren 

omdat de vis te groot is om tussen de spijlen te zwemmen of door het afschrikeffect van de 

turbulentie t.h.v. de roosters. Uit onderzoek blijkt dat de meeste vissen een krooshekken 

met spijlafstand van 8 tot 10 cm kunnen passeren (van Weeren et al., 2010; Baeyens et al., 

2011; Buysse et al., 2010). Uit een studie van Haro et al. (2000) blijkt dat paling een sterke 

aarzeling vertoont bij de nadering van een grofrooster met een spijlbreedte van 10 cm, maar 

uiteindelijk toch door het rooster passeren. Samengevat kunnen we stellen dat de 

spijlafstand van een rooster zo groot mogelijk moet zijn om de migratie van vissen zo min 

mogelijk te belemmeren. We stellen dan ook voor om vóór de aanvoerkanalen van de 

pompen de spijlafstand van het rooster te vergroten tot minimum 15 cm (Environment 
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Agency, 2009). De aanpassing moet uiteraard bekeken worden in functie van de 

bedrijfszekerheid van de pompen. 

Wanneer de stuw verwijderd wordt (S2) en het peil in de wachtkom gelijk wordt gesteld aan 

dat van het Donkmeer, kan het gravitaire uitwateringskanaal gebruikt worden om ook de 

stroomopwaartse migratie (Schelde  Donkmeer) mogelijk te maken. In dat geval is het 

afwateringskanaal watervoerend en kan de uitwateringsklep uitgerust worden met een 

vismigratievoorziening. Buysse et al. (2014) geven een overzicht van mogelijke 

aanpassingen van een gravitaire uitwateringsconstructie voor stroomopwaartse vismigratie. 

Wanneer gravitair geloosd wordt, kunnen vissen bovendien ook via deze route de Schelde 

bereiken. Indien de stuw behouden blijft en het waterpeil in de wachtkom op het huidige peil 

blijft, kan de stroomopwaartse migratie gerealiseerd worden via een hevelvispassage, wat 

een significante meerkost met zich meebrengt (IMDC, 2014).  

Op basis van de bovenstaande analyse, lijkt de combinatie van scenario P2 (nieuw 

pompgemaal met visvriendelijke pompen) en S2 (supprimatie van de stuw) ons de beste 

oplossing. Daarnaast is het aangewezen om ook de spijlbreedte van het krooshekken te 

vergroten en om de gravitaire uitwateringskoker stroomopwaarts passeerbaar te maken voor 

vis. 

2 Turfput 

Het pompgemaal Turfput is uitgerust met twee schroefpompen en verhindert de stroomop- 

en stroomafwaartse migratie van vissen tussen het Donkmeer en Berlare Broek. 

Schroefpompen zijn zeer schadelijk voor vissen die langs het pompgemaal migreren en 

kunnen tot 100% van de passerende vissen doden (Stevens et al., 2011). Vissen die na 

aanpassing van het pompgemaal en de stuw van Leeggoed vanuit de Schelde het gebied 

intrekken, kunnen Berlare Broek en Turfput dus niet bereiken. We hebben geen zicht op het 

aantal vissen dat momenteel door de pompen vermalen wordt. Het visstandonderzoek van 

de Bruijn & Vis (2014) in de Broekse vaart (OS102a en b) en waarnemingen in de wachtkom 

voor het pompgemaal, suggereren dat er relatief weinig vis in de Broekse vaart aanwezig is 

en dat bijgevolg de visschade eerder beperkt is. Wanneer de vismigratie tussen de Schelde 

en het gebied echter hersteld wordt, zullen ook de populaties van paling en driedoornige 

stekelbaars zich kunnen herstellen in het gebied en zal het aantal van deze soorten dat via 

het pompgemaal passeert, toenemen (vraag 2.2). 

Naast het pompgemaal Turfput belemmeren ook de Stuw Turfput en de Stuw Berlare de 

vismigratie tussen de deelstroomgebieden. Er is ook een stuw aanwezig op de watergang 

tussen het pompgemaal Tufput en het Donkmeer (nr 4 in figuur 2), maar deze stuw staat 

continu open en zou geen vismigratieknelpunt zijn (IMDC, 2014). Naast het herstel van de 

hoofdmigratieroutes in het gebied is het ook belangrijk om de connectiviteit tussen de 

deelwateren te herstellen. Hiervoor kunnen alle kleine stuwtjes tussen de vijvers en de 

verbindingswaterloop (Broekse vaart) verwijderd worden. 

Zoals besproken onder 0 zijn paling en driedoornige stekelbaars de enige trekvissoorten die 

in het gebied gevangen werden. Deze soorten zijn voor hun voortplanting specifiek 

afhankelijk van migratie tussen zoet- en zoutwater. Een paling die wordt uitgezet in Berlare 

Broek en daar opgroeit, moet dus langs pompgemaal Turfput passeren om de zee te kunnen 

bereiken. Elke (vis)soort is echter in meer of mindere mate afhankelijk van migratie om de 

populatie in stand te houden. Zonder uitwisseling van genetisch materiaal dreigen kleine 

geïsoleerde populaties lokaal te verdwijnen. In Turfput (het meest noordelijke deel van 

Berlare Broek) werd in 2013 een kleine modderkruiper gevangen (de Bruijn & Vis, 2014). 

Vermoedelijk gaat het om een kleine geïsoleerde populatie en vormt Stuw Berlare een 

vismigratieknelpunt (figuur 2). Om de populatie op lange termijn levensvatbaar te houden, is 

uitwisseling met andere populaties in het Zeescheldebekken essentieel. Het 

natuurinrichtingsplan voor het gebied streeft naar een biodivers evenwichtig en meer 
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natuurlijk visbestand (VLM, 2012). Afhankelijk van het watertype wordt een andere 

vissamenstelling nagestreefd. In Berlare Broek zijn de streefdoelen gericht op een visstand 

van meer heldere watertypes (snoek, blank- en rietvoorn, baars, zeelt). In het Donkmeer 

daarentegen is het streefdoel gericht op een visstand van troebeler water (brasem, 

snoekbaars, blankvoorn). Kleine modderkruiper is opgenomen in de streefdoelen voor 

Berlare Broek. Om de populatie van kleine modderkruiper te versterken, maar ook om de 

andere doelsoorten alle kansen op herstel te geven, is naast vrije vismigratie ook 

habitatherstel nodig (de Bruijn & Vis, 2014).  

Naast kleine modderkruiper is het gebied ook aangeduid als potentieel leefgebied voor grote 

modderkruiper (VLM, 2012). Tijdens de viscampagnes werd grote modderkruiper nooit 

waargenomen, maar door de cryptische levenswijze van deze soort, wordt ze zelden met de 

gebruikte vistechnieken gevangen. Grote modderkruiper is afhankelijk van ondiepe wateren, 

met peilfluctuaties en ondergedoken watervegetatie. Bij zeer lage waterstanden graven grote 

modderkruipers zich in in de bodem. Dit geeft hen een voordeel t.o.v. andere vissen, 

waardoor de competitie met andere soorten lager is en ze minder te vrezen hebben van 

roofvissen (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). Wanneer beslist wordt om 

grote modderkruiper in het gebied te (her)introduceren, is het dan ook essentieel dat er niet 

alleen gewerkt wordt aan het herstel van migratievoorzieningen, maar ook aan het herstel 

van het habitat. 

Het herstel van de vismigratie binnen Berlare Broek en tussen Berlare Broek en Donkmeer 

en de Schelde wordt dus best bekeken in functie van het gewenste streefbeeld voor de 

visstand en in functie van de actuele habitatcondities.  

Om het pompgemaal Turfput in beide richtingen passeerbaar te maken voor vis, zijn 

verschillende technische oplossingen mogelijk. In tegenstelling tot de situatie aan 

pompgemaal Leeggoed, waar bij laagwater op de Schelde het gravitaire uitwateringskanaal 

voor vismigratie gebruikt kan worden, is het waterpeil in het Donkmeer steeds hoger dan dat 

in Berlare Broek. Jonge palingen die stroomopwaarts migreren moeten dus steeds van een 

hoog (Donkmeer) naar een laag waterpeil (Berlare Broek) zwemmen. Bij een knelpunt met 

een meer natuurlijke afwatering, zoals bij een stuw, kan gebruik gemaakt worden van een 

aal- of palinggoot. Hierbij stroomt het water via een goot met een substraat gravitair van 

hoog naar laag. De jonge palingen migreren dan stroomopwaarts door de goot om het 

niveauverschil te overbruggen. Door het omgekeerde waterpeil t.h.v. pompgemaal Turfput 

kan een aalgoot echter niet gebruikt worden voor de migratie van jonge paling van het 

Donkmeer naar Berlare Broek. In de omgekeerde richting (Berlare Broek  Donkmeer) zijn 

het vooral grote volwassen palingen die migreren en deze zijn niet in staat om op een 

palinggoot te kruipen. Voor de migratie van volwassen palingen is een vispasseerbare pomp 

of een vispassage nodig. 

Herstel van de stroomafwaartse migratie (Berlare Broek  Donkmeer): 

Optie 1: Vervanging visonveilige schroefpompen door visvriendelijke pompen 

Deze oplossing is gelijkaardig aan de aanpak voor pompgemaal Leeggoed. Hierbij worden 

alle schroefpompen vervangen door een visveilige pomp, zoals bv. de visvriendelijke 

axiaalpomp. Net zoals bij het pompgemaal Leeggoed is het aangewezen de spijlafstand van 

het krooshekken te vergroten tot minimaal 15 cm. 

Optie 2: Behoud huidig gemaal + visafschriksysteem + visvriendelijke doorgang  

Bij deze oplossing wordt het huidige (schroef)pompgemaal behouden, maar worden de 

visonvriendelijke pompen afgeschermd door een visafschriksysteem en afgeleid naar een 

visveilige doorgang.  

Om te vermijden dat vissen in een schadelijke pomp terecht komen kan gewerkt worden met 

een mechanische barrière of een gedragsbarrière (zie Turnpenny & O’Keefe (2005) voor een 
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overzicht van de beschikbare technologieën). Een fijnrooster is een voorbeeld van een 

mechanische barrière. Om zilverpalingen efficiënt uit een pompgemaal te weren is een 

maximum spijlafstand nodig van 0.9 cm voor mannetjes en 1.5 cm voor vrouwtjes. 

Fijnroosters raken echter snel verstopt en vragen (zeer) regelmatige reiniging. Vissen 

kunnen ook 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 sterk 

soortafhankelijk. Een afschriksysteem dat inspeelt op de verschillende zintuigen en 

verschillende methoden combineert, levert dan ook de beste resultaten (bv. 

luchtbellengordijn met stroboscooplampen en geluidscherm). 

De vissen die afgeschrikt zijn van de schroefpompen, worden vervolgens best naar een 

vispasseerbare constructie geleid. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een 

vispasseerbare pomp (zie boven) of van een ander vispassagesysteem dat specifiek 

ontworpen is voor de migratie van vissen. Door FishFlow Innovations werd een 

gemaalvispassage ontworpen die vissen de mogelijkheid biedt om het gemaal zowel in 

stroomop- als stroomafwaartse richting te passeren (www.fishflowinnovations.nl). De 

gemaalvispassage bestaat uit een venturisysteem die het mogelijk maakt om een 

waterbeweging op gang te brengen in twee omloopkanalen rond een conventionele 

gemaalpomp (figuur 4). Het systeem speelt in op het natuurlijke gedrag van de vis. Felle 

stroboscooplampen houden de vis weg bij de klassieke gemaalpompen, waardoor vissen op 

zoek gaan naar alternatieve stromingen. Deze worden geboden in de vorm van de donkere 

inlaten van de zijkanalen. De stroming in deze kanalen zal de vis aantrekken. Via de kanalen 

voert de stroming de vissen stroomopwaarts langs de gemaalpompen heen. De FishFlow 

gemaalvispassage kan in ieder gemaal ingepast worden, zowel in bestaande gemalen als bij 

renovatie of nieuwbouw.  

Voor stroomopwaarts migrerende vissen vormt het water dat door een gemaal wordt 

uitgemalen een lokstroom. Tijdens het pompen van het gemaal is de gemaalvispassage niet 

stroomopwaarts passeerbaar vanwege de hoge stroomsnelheid in de venturi. De vissen die 

door de lokstroom worden aangetrokken zullen zich daarom verzamelen in de uitstroombak. 

Zodra de gemaalpomp stopt met pompen sluit de terugslagklep achter de vissen, waarna 

deze door het terugstromende water via de omloopkanalen naar de polder worden gebracht. 

De toepasbaarheid en de effectiviteit van het systeem ter hoogte van het pompgemaal moet 

verder onderzocht worden. 

Herstel van de stroomopwaartse migratie (Donkmeer  Berlare Broek): 

Bij stroomopwaartse migratie moeten de vissen van het Donkmeer langs het pompgemaal 

naar het lager gelegen Berlare Broek getransporteerd worden, waarbij de hoeveelheid water 

die terug stroomt, beperkt moet blijven.  

Indien bij het herstel van de stroomopwaartse migratie gekozen wordt voor de 

gemaalvispassage, dan wordt meteen ook de stroomafwaartse migratie hersteld (zie boven). 

Daarnaast zou men ook kunnen werken met een soort opvangruimte aan de uitstroomzijde 

van het gemaal die na het pompen wordt afgesloten en vervolgens wordt leeg gelaten (met 

de erin aanwezige vissen) in het lager gelegen gebied (gravitaire lozing). Het water dat door 

de pompen uit het Donkmeer gepompt wordt, lokt de vissen in de opvangruimte. Na verloop 

van tijd wordt de opvangbak afgesloten en worden de vissen uit de opvangbak onder vrij 

verval naar Berlare Broek geloosd.  
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Elk van bovenstaande oplossingen vereisen een meer uitgebreide analyse van de technische 

haalbaarheid en wenselijkheid op die locatie. 

stroboscooplampen

pomp

venturisysteem
terugslagkleppen

 

Figuur 4. Werking van de gemaalvispassage. De pomp bevindt zich centraal tussen de twee 

inzwemopeningen en wordt afgeschermd door twee stroboscooplampen. Inzet: venturisysteem. 

Conclusie 

1. Pompgemaal Leeggoed en de bijhorende stuw verhinderen de vismigratie tussen de 

Schelde en het Donkmeer. Om het knelpunt paseerbaar te maken in stroomafwaartse 

richting (Donkmeer  Schelde), stellen we voor om de stuw te supprimeren en een 

nieuw pompgemaal te bouwen dat uitgerust is met visvriendelijke pompen. De 

visvriendelijke axiaalpomp is hiervoor een geschikt type. Daarnaast is het aangewezen 

om de spijlafstand van het krooshekken te vergroten (minimum 15 cm), zodat vissen 

kunnen passeren. Om het knelpunt passeerbaar te maken in stroomopwaartse richting 

(Schelde  Donkmeer) kan de gravitaire uitwateringskoker weer in gebruik genomen 

worden en kan de terugslagklep uitgerust worden met een visdoorgang. 

2. Het pompgemaal Turfput verhindert de migratie van vissen tussen Berlare Broek en het 

Donkmeer en de Schelde. Het gemaal is uitgerust met schroefpompen en dit type is zeer 

schadelijk voor vissen die door de pompen aangezogen worden.  

2.1.  Om visschade te vermijden wordt het pompgemaal best aangepast zodat vissen 

niet meer in de pompen terecht komen (afschrikken) of veilig door de pompen 

kunnen migreren (visvriendelijke pompen). We vermoeden echter dat het aantal 

vissen dat momenteel door het gemaal verpompt wordt eerder beperkt is. Buiten 

paling worden er geen trekvissen in Berlare Broek gevangen. Voor paling is het 

essentieel dat ze uit het gebied kunnen migrereren om zich voor te planten. De 

paling in Berlare Broek is echter afkomstig van bepotingen. Zonder uitzettingen zou 

er waarschijnlijk dan ook geen paling in het bemalingsgebied van Turfput 

voorkomen. In het meest stroomopwaartse deel van Berlare Broek is de 
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beschermde kleine modderkruiper (een soort van bijlage II van de Habitatrichtlijn4, 

tevens van bijlage II van Natuurdecreet5) aangetroffen. Om deze soort in stand te 

houden is uitwisseling met andere populaties in het Scheldebekken nodig en 

moeten de vissen kunnen migreren tussen hun huidig habitat (Turfput) en de 

Schelde. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is echter dat het herstel van de 

vismigratie gepaard moet gaan met habitatherstel in het hele gebied. Een aanpak 

van de migratie t.h.v. pompgemaal Turfput maakt dan ook best deel uit van een 

breder herstelplan voor kleine (en eventueel grote) modderkruiper. 

2.1.1. Een palinggoot helpt kleine paling om een niveauverschil, zoals een stuw, in 

stroomopwaartse richting te overbruggen. In het geval van het pompgemaal 

Turfput moet kleine paling van een hoog (Donkmeer) naar een laag 

peilniveau (Berlare Broek) migreren. Hiervoor is een palinggoot niet 

bruikbaar. In de omgekeerde richting zijn het vooral grote volwassen 

palingen die migreren en deze zijn niet in staat om op een palinggoot te 

kruipen. Voor de migratie van volwassen palingen is een vispasseerbare 

pomp of een vispassage nodig. 

2.1.2. Vissen kunnen afgeschrikt worden met een mechanische of een 

gedragsbarrière. Een fijnrooster is een voorbeeld van een mechanische 

barrière. Fijnroosters raken echter snel verstopt en dienen (zeer) regelmatig 

gereinigd te worden. De effectiviteit van een gedragsbarrière daarentegen is 

nooit 100% en is afhankelijk van lokale en soortspecifieke factoren. Een 

afschriksysteem dat inspeelt op de verschillende zintuigen en verschillende 

methoden combineert, levert dan ook de beste resultaten (bv. 

luchtbellengordijn met stroboscooplampen en geluidscherm). 

2.2.  Op basis van de afvisgegevens uit de Broekse vaart en de waarneming van slechts 

een beperkt aantal vissen in de wachtkom voor het pompgemaal Turfput, 

vermoeden we dat er momenteel maar een beperkt aantal vissen door het 

pompgemaal migreert. Indien de migratie tussen de Schelde en Berlare Broek 

echter hersteld wordt, zullen een aantal migrererende soorten zoals paling en 

driedoornige stekelbaars in het gebied in aantal toenemen en zal ook het aantal 

vissen dat langs het pompgemaal passeert toenemen. 

2.3.  Onder de huidige condities en bij beperkte financiële middelen, lijkt het ons 

aangewezen om prioriteit te geven aan het passeerbaar maken van het 

pompgemaal Leeggoed. Indien het beleid ervoor kiest om de pompcapaciteit van 

het pompgemaal Leeggoed te verhogen, kan van die gelegenheid gebruik gemaakt 

worden om met een beperkte meerkost de vismigratie van en naar de Schelde te 

herstellen. De capaciteit van pompgemaal Turfput is daarentegen nog voldoende 

groot waardoor deze wellicht niet aan vervanging toe is. Hierdoor zijn uitgebreidere 

investeringen nodig opdat dit gemaal gepasseerd kan worden door (migrerende) 

vissen. Het is aangewezen dat het oplossen van dit migratieknelpunt kadert in een 

herstelplan voor de aanwezige populatie kleine modderkruiper en de eventuele 

(her)introductie van grote modderkruiper. 
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