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Samenvatting 

Reeds  tientallen  jaren  wordt  een  sterke  daling  van  de  Europese  palingpopulaties  (Anguilla  anguilla  L.) 

waargenomen  in  Europa  en  de  soort  wordt  nu  zelfs  beschouwd  als  één  van  de  meest  bedreigde  Europese 

vissoorten. De beperking van de stroomopwaartse migratie van glasaal wordt algemeen genoemd als een van de 

kritische factoren die de palingpopulaties  in gevaar brengt. Een belangrijke  intrekroute voor glasaal  in Vlaanderen 

betreft het uitwateringscomplex  in de haven van Zeebrugge aan de monding van het Afleidingskanaal van de Leie 

(AKL)  en  van  het  Leopoldkanaal  (LK).  Daarom  analyseert  dit  rapport  de  glasaalmigratie  en  wordt  omgekeerd 

spuibeheer als mogelijke mitigerende maatregel geëvalueerd ter hoogte van uitwateringscomplex in de haven van 

Zeebrugge. Drie  glasaalfuiken werden  gebruikt  om  de  invloed  van  beperkte  opening  van  de  sluisdeuren  tijdens 

opkomend tij op glasaalmigratie na te gaan. Het op een kier zetten van de sluisdeur gedurende het opkomend tij 

bleek een kostenefficiënte en effectieve mitigerende maatregel te zijn om stroomopwaartse glasaalmigratie fors te 

laten  toenemen,  zonder  significante  instroom  van  zeewater.  Aangezien  dit  omgekeerde  spuibeheer  makkelijk 

geïmplementeerd kan worden en kan worden toegepast op talrijke gelijkaardige constructies, kunnen de resultaten 

in dit rapport bijdragen  tot oplossingen voor het wereldwijd herstel van palingpopulaties en van belang zijn voor 

een groot aantal rivierbeheerders en belanghebbenden. Er werd tijdens dit onderzoek ook nagegaan of de glasaal 

die  voorbij de eerste barrière  (sluisdeuren) geraakt  is ook  verder optrekt en overleeft  in het  LK. Hierbij werden 

echter zeer weinig glasaaltjes (en palingen in het algemeen) gevangen en zal verder onderzoek moeten uitwijzen of 

er al dan niet een efficiënte optrek met lage mortaliteiten plaatsvindt. Tevens zal moeten worden nagegaan of de 

huidige palingdensiteiten in de vier bemonsterde sectoren van het LK toenemen door het gevoerde beheer. 
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Aanbevelingen voor beheer en/of beleid 

De  fuikbemonsteringen  geven  aan  dat  er  relatief  hoge  aantallen migreren  door  de  licht  geopende  sluisdeuren. 

Concreet  kan  dergelijk  omgekeerd  spuibeheer  dus  al  een  significante  winst  voor  de  glasaalinstroom  aan  het 

uitwateringscomplex  in de haven van Zeebrugge bieden. Het effect van het  instromende zoutwater  is afhankelijk 

van het debiet van de waterloop waarop deze techniek wordt toegepast. Concreet zal de beheerder dus in functie 

van dit debiet een afweging moeten maken tussen verzilting en herstel van de palingpopulaties. 

Zoals aangetoond in dit rapport laat omgekeerd spuibeheer een efficiënte migratie van glasaal en andere vissoorten 

toe. Opliften van de sluisdeuren biedt andere vissoorten, vooral soorten die over de bodem  (benthische soorten) 

migreren kansen. Soorten die hoger in de waterkolom migreren (pelagische soorten), zoals spiering en driedoornige 

stekelbaars,  kunnen  vermoedelijk  minder  goed  gebruik  maken  van  de  kier  onder  de  sluisdeuren  om 

stroomopwaarts  in  het  KGO  te  migreren.  Niettegenstaande  honderden  spieringen  en  tientallen  driedoornige 

stekelbaarzen gevangen werden tijdens dit onderzoek kan verwacht worden dat hun aantallen hoger zouden zijn bij 

bijvoorbeeld  een  zijwaarts  openende  sluisdeur  waarbij  de  volledige  waterkolom  kan  benut  worden  om 

stroomopwaarts te migreren door de sluis. Verder onderzoek kan uitwijzen in hoeverre de bestaande methode ook 

efficiënt  is  voor  andere migrerende  soorten.  Omgekeerd  spuibeheer  laat  ‘passief  getijdetransport’  toe  (=  zich 

passief laten meevoeren met de stroming) en leidt niet tot energieverlies bij de glasalen. Om de zoutwaterinstroom 

te beperken kan deze methode tijdelijk worden toegepast.  

Omgekeerd  spuibeheer  laat  toe om hoge peilverschillen  te overbruggen,  zolang het peil  stroomafwaarts  van de 

barrière maar  geregeld het peil  stroomopwaarts overschrijdt. Dit beheer  zorgt  voor  een beperkte  instroom  van 

zoutwater maar vereist geen  constructies, waardoor de esthetische kwaliteit hoog  is. Bovendien  is hierdoor ook 

geen bouwvergunning en ruimte vereist en kan deze methode direct geïmplementeerd worden. Een  lokstroom  is 

niet noodzakelijk maar de methode  is niet toepasbaar bij  lage debieten, tenzij verzilting van de stroomopwaartse 

waterloop  mag  optreden.  Om  de  methode  verder  te  optimaliseren,  kan  beperkt  verder  onderzoek  worden 

uitgevoerd. 

Deze methode heeft bijgevolg een gemiddelde voorstudiekost, maar een lage onderhouds‐ en werkingskost, terwijl 

de aanlegkost nihil is. De bediening kan geautomatiseerd worden, zodat ook hier geen extra kosten ontstaan. 

Op  het  einde  van  dit  rapport werd  een  protocol  toegevoegd  voor  de waterbeheerder  voor  de  uitvoering  van 

omgekeerd spuibeheer ter hoogte van het uitwateringscomplex in de haven van Zeebrugge. 
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English abstract 

During  the  last decades, European eel populations  (Anguilla anguilla  L.) have declined dramatically and are now 

assumed as some of the most critically endangered fish populations in Europe. The limitation of upstream migration 

of glass eel is considered to be one of the critical factors endangering eel populations. Therefore, this paper aims to 

analyse glass eel migration and to evaluate possible mitigation alternatives for the tidal barrier system on the Canal 

to the Leie (AKL) and Leopold Canal (LK) at the harbour of Zeebrugge in Flanders, Belgium. Three large glass eel fyke 

nets where used to evaluate the impact of limited sluice opening on glass eel migration. Limited opening of a sluice 

gate (hinged at the top) during tidal rise appeared to be a cost‐efficient and effective mitigation option to improve 

upstream glass eel migration, without significant inflow of sea water. Since the adjusted sluice gate management is 

easily  implementable and  could be applied on numerous  tidal barriers,  the presented  results may  contribute  to 

restoration of eel populations worldwide and be of interest to a wide range of river managers and stakeholders. It 

was also examined during this study whether the glass eels that get past the first barrier migrate further and survive 

in the LK. But during this study only very few glass eels (and eels in general) were caught so it has to be investigated 

in a later stage whether an efficient migration with low mortalities may or may not take place there. It will also be 

necessary to assess whether the current eel densities, which were calculated in the four sectors of the LK now, will 

increase by the adjusted management strategy. 
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1 Inleiding en doelstelling 

1.1 Situering 

Reeds tientallen jaren wordt een sterke daling van de Europese palingpopulaties (Anguilla anguilla L.) waargenomen 

in Europa (Dekker, 1998; Dekker, 2000; Bonhommeau et al., 2008b) en de soort wordt nu zelfs beschouwd als één 

van de meest bedreigde Europese vissoorten. Oorzaken voor deze trend zijn de chemische waterkwaliteit, fysische 

habitatcondities, migratiebarrières, predatie, oceanische wijzigingen of klimaatsveranderingen (White and Knights, 

1997; Knights, 2003; Friedland et al., 2007; Kettle et al., 2008; Bonhommeau et al., 2008a). Om deze problemen op 

te lossen heeft de Europese Unie recent de Palingverordening (EC No. 1100/2007) uitgevaardigd, die het behoud en 

het herstel van de soort beoogt. Verder vraagt de verordening een beheersaanpak die de uittrek van 40% van de 

schieraalbiomassa garandeert.  

Dankzij de  talrijke  laaglandrivieren,  kanalen,  vijvers  en  kreken wordt Vlaanderen beschouwd  als  een belangrijke 

regio  voor  opgroei  van  paling  en  de  rekrutering  van  zilverpaling. De  laatste  jaren  verbeterde  de  chemische  en 

biologische  waterkwaliteit  van  de  Vlaamse  rivieren  significant  door  intensieve  afvalwaterzuivering  en  de 

implementatie van bemestingsnormen. Bovendien is de paling een relatief tolerante soort, waardoor de meeste van 

de  Vlaamse  waterlichamen  een  geschikt  habitat  vormen  en  de  paling  wijdverspreid  is  in  Vlaanderen 

(http://vis.milieuinfo.be/). De rivierbeheerders focussen daarom op de mitigatie van predatie en migratiebarrières 

om de palingpopulaties te stimuleren. 

Verschillende auteurs bevestigen dat de stroomopwaartse migratie van  juveniele paling, hierna glasaal genoemd, 

één van de cruciale knelpunten is in het behoud van palingpopulaties (White & Knights, 1997; Feunteun et al., 1998; 

Briand  et  al.,  2005;  Laffaille  et  al.,  2007;  Bult  and  Dekker,  2007).  Leptocephaluslarven  uit  de  Sargassozee 

transformeren  tot  glasaal  tijdens  hun  migratie  in  de  Golfstroom  (Fig.  1).  Deze  bereiken  vaak  hun  Europese 

zoetwaterhabitats niet door migratiebarrières als dammen, stuwen en sluizen. Deze gereduceerde glasaalmigratie 

kan  leiden  tot  een  daling  van  zilveraaluittrek  en  dus  resulteren  in  een  vicieuze  cirkel  die  de  palingpopulaties 

bedreigt. 

De meeste Europese estuaria kennen een hoge connectiviteit en dus een graduele overgang  tussen zout en zoet 

water. Dit  laat de glasaal toe om stroomopwaarts te migreren naar zoetwaterhabitats geschikt voor hun groei en 

ontwikkeling. Vismigratie, en glasaalmigratie  in het bijzonder,  is  in principe gericht op een minimaal verbruik van 

energie. Het migratiegedrag van glasaal  in natuurlijke getijdenrivieren  is dan ook goed gekend (Creutzberg, 1958). 

Om vanuit zee het zoete water op te trekken maken de  larven bij voorkeur gebruik van de getijdebeweging door 

zich bij vloed  in de waterkolom  stroomopwaarts mee  te  laten voeren en  zich bij eb  in de bodem op  te houden 

(selectief getijdentransport). Voor de katadrome paling gebeurt de stroomopwaartse migratie wanneer de vis nog 

zeer  klein  is  (i.e.  glasaalstadium)  en  enkel  geringe  zwemsnelheden  kan  ontwikkelen.  Sommige  rivier‐  en 

kanaalmondingen worden  echter  afgesloten  ter  bescherming  tegen  overstromingen,  vooral  in  de  lager  gelegen 

regio’s van Europa zoals Vlaanderen en Nederland. Deze aanpak  leidde  tot scherpe zoet/zout overgangen en het 

verdwijnen  van  een  brakke  getijdenzone.  Dergelijke  abrupte  overgangen  blijken  geen  osmoregulatorische 

problemen te stellen voor glasaal (Wilson et al., 2004; Wilson et al., 2007).  In rivieren en kanalen afgesloten door 

getijdenbarrières  treedt  geen  getijdenwerking meer op waardoor  glasalen ook  geen  gebruik  kunnen maken  van 

selectief  getijdentransport.  Glasalen  moeten  een  ‘switch’  maken  van  passief  getijdentransport  naar  actief 

zwemmen om  zich  verder  stroomopwaarts  in het  stroomgebied  te  kunnen  verspreiden. De energieverliezen die 

hiermee gepaard gaan kunnen gedragsveranderingen inleiden die de verdere stroomopwaartse migratie beperken 

of  zelfs  stopzetten  (Edeline  et  al.,  2005;  Edeline  et  al.,  2006;  Du  Colombier  et  al.,  2007).  De  Vlaamse 

waterbeheerders proberen momenteel palingpopulaties te stimuleren door bepoting met glasaal, maar onderzoek 

toonde  aan dat  deze  aanpak de  verspreiding  van  schadelijke  parasieten  kan  verhogen  (Audenaert  et  al.,  2003). 

Bijgevolg zijn geïntegreerde beheersopties vereist die de stroomopwaartse migratie van lokale glasalen bevorderen. 

Twee potentieel belangrijke  intrekroutes voor glasaal  in Vlaanderen met een scherpe zout/zoet overgang worden 

aangetroffen aan de uitwateringscomplexen van het Leopoldskanaal (LK) en het Afleidingskanaal van de Leie (AKL) 

in de haven van Zeebrugge. 
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Fig. 1. De levenscyclus en de belangrijkste ontwikkelingsstadia van paling (Belpaire, 2008). 

 

1.2 Doelstelling 

Dit rapport analyseert de  impact van een open sluis op glasaalmigratie ter hoogte van het uitwateringscomplex  in 

de haven van Zeebrugge, het eerste migratieknelpunt in het Afleidingskanaal van de Leie, en in het Leopoldskanaal 

voor stroomopwaarts migrerende glasaal uit de Noordzee. De intrek van glasaal langs één van de spuisluizen in het 

AKL werd gemonitord bij opkomend tij waarbij de stroomafwaartse sluisdeur op een kier van 10 cm werd gezet en 

een  zeer  beperkte  instroom  van  het  opkomend  tij werd  bekomen. Daarnaast wordt  het  palingbestand  van  het 

Leopoldkanaal opgevolgd.  In eerste  instantie werd er een nultoestand (T0) bepaald aan de hand van de merk‐ en 

terugvangsttechniek,  in  een  latere  fase  kan  er dan  gekeken worden of de  verhoogde  glasaalintrek  leidt  tot  een 

groter  palingbestand  in  het  LK.  De  resultaten  moeten  waterbeheerders  inzichten  verlenen  hoe  estuariene 

migratiebarrières efficiënt en glasaalvriendelijk kunnen worden beheerd. 
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2 Materiaal en methode 

2.1 Studiegebied 

2.1.1 Leopoldkanaal 

Het stroomgebied van het Leopoldkanaal strekt zich uit over het noordelijk gedeelte van de provincies West‐ en 

Oost‐Vlaanderen. Op  dit  kanaal  zijn  2  vakken  te  onderscheiden,  gescheiden  door  de  stuw  in  Sint‐Laureins. Het 

westelijk gedeelte is gelegen binnen het bekken van de Brugse Polders en stroomt vanaf Maldegem parallel met het 

afwaarts gedeelte van het Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal) richting Zeebrugge en watert er uit naar 

de  Noordzee  via  een  gemeenschappelijk  schuivencomplex.  Het  oostelijk  gedeelte    van  het  Leopoldkanaal, 

behorende tot het Bekken van de Gentse Kanalen, watert af naar de Braakmankreek (Nederland) en verder naar de 

Westerschelde. Onder normale omstandigheden watert de Ronselaerebeek (Zwinpolder) af naar het Leopoldkanaal. 

In noodgevallen wordt het water echter naar het Schipdonkkanaal gepompt. 

Het Leopoldkanaal staat in voor de afwatering van circa 40.000 ha poldergebied, waarvan ongeveer de helft loost in 
het westelijk pand  van het  kanaal  (beneden de  stuw  van  Sint‐Laureins). Gravitaire  lozing  in  zee  gebeurt op het 
ogenblik  wanneer  het  zeewater  lager  staat  dan  het  peil  in  de  polderwaterlopen  of  kanalen  (onder  normale 
omstandigheden tussen 1 à 2m TAW). Zodra het zeewater door de getijdenwerking terug stijgt (bij springvloed kan 
het water stijgen  tot boven de 5m TAW) worden de sluizen  terug gesloten. Zodoende kunnen de polders slechts 
gedurende enkele uren per dag water afvoeren in zee. Deze korte lozingsperioden worden daarenboven niet zelden 
ingekort doordat het zeepeil aan de kust opgestuwd wordt door de wind. Bij harde westenwind kan het gebeuren 
dat  het  zeepeil  niet  onder  de  2.20m  TAW  daalt  zodat  de  sluizen  niet  geopend  kunnen worden. Gedurende  de 
periodes  waarin  niet  kan  worden  geloosd  moet  het  overtollig  polderwater  worden  opgeslagen  in  de  talrijke 
waterlopen  die  de  polders  rijk  zijn. Om  over  voldoende  bergingsruimte  te  beschikken  en  om  te  anticiperen  op 
mogelijke vloedperioden, worden de polderpeilen  in de winter  laag gehouden. Door de beperkte  lozingscapaciteit 
van het Leopoldkanaal, werd er in 2013/2014 een noodpompgemaal gebouwd dat bij piekdebieten het overtollige 
water naar het Afleidingskanaal van de Leie pompt (Fig 3). 
 

 

Fig. 2. Situering van het Afleidingskanaal van de Leie (AKL) en het Leopoldkanaal (LK). 
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Fig. 3. Pompvijzels in het LK die bij hoge piekdebieten het overtollige water kunnen wegpompen naar het AKL 

2.1.2 Afleidingskanaal van de Leie 

Het  Afleidingskanaal  van  de  Leie  (AKL) werd  gegraven  in  de  periode  1847‐1860 met  als  voornaamste  doel  om 

overstromingen in de streek rond Gent te vermijden. Het Afleidingskanaal van de Leie sluit in Deinze aan op de Leie 

en wordt hoofdzakelijk gevoed door het oppervlaktewater van de Leie en de Poekebeek. Naast deze waterlopen 

sluiten  op  het  kanaal  nog  de  afwateringsgebieden  van  de  Ede  en  het  Zuidervaartje  aan.  Het  kanaal  loopt 

noordwaarts doorheen Nevele en kruist op de grens Nevele‐Zomergem het kanaal van Gent naar Oostende (KGO), 

daar loopt het kanaal verder op de grens Eeklo‐Maldegem en vervolgens op de grens Maldegem‐Sint Laureins waar 

het afbuigt  in westelijke  richting. Vandaar  loopt het  kanaal doorheen Damme en  verder op de grens Brugge en 

Knokke‐Heist tot aan de zee. Het kanaal is 56 km lang. 

Het Afleidingskanaal van de Leie bestaat uit 3 panden:  

 Pand Deinze – Schipdonk 

 Pand Schipdonk – Balgerhoeke 

 Pand Balgerhoeke ‐ Zeebrugge 

Het pand Deinze‐Schipdonk is gelegen in het Bekken van de Gentse Kanalen en maakt een rechtstreekse verbinding 
tussen de Leie (in Deinze) en het Kanaal Gent‐Brugge (in Schipdonk). Beide hebben dan ook hetzelfde waterniveau 
van 5,69m TAW. De waterdoorvoer van het Afleidingskanaal van de Leie ter hoogte van de kruising met het Kanaal 
Gent‐Oostende kan geregeld worden door een dubbele constructie bestaande uit sifons onder het KGO en  twee 
stuwen met schotbalken  links en rechts van de sluis van Schipdonk. In geval van wasdebiet op de Leie worden de 
afvoercapaciteiten van het Afleidingskanaal  ingeschakeld door het openen van de 2 balkenstuwen  links en rechts 
van de sluis van Schipdonk en door het openen van de schuiven van de sifons onder het kanaal Gent‐Brugge. 
Het pand Schipdonk‐Balgerhoeke wordt stroomafwaarts begrensd door de stuwsluis  in Balgerhoeke bestaande uit 
een parallelle schakeling van twee stuwen met een opening voorzien van schotbalken. De stuwsluis in Balgerhoeke 
ligt binnen het Bekken van de Brugse Polders. Het pand Schipdonk‐ Balgerhoeke ligt gedeeltelijk binnen het Bekken 
van de Gentse Kanalen. Het waterpeil  in het pand  Schipdonk‐Balgerhoeke  ligt normaal  slechts  zo'n 0,60m  lager 
(5,00m TAW) dan het bovenstrooms pand.  
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Het afwaartse pand Balgerhoeke‐Heist (voorhaven van Zeebrugge) heeft als normaal waterpeil 3,30m TAW. Het ligt 
tussen dijken zodat het pand als buffer kan optreden tijdens de periodes van hoogwater in zee. De afwatering naar 
zee toe gebeurt via het sluizencomplex van Zeebrugge, dat geregelde schuiven bevat. 
 

2.1.3 Uitwatering Zeebrugge 

Het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie  (Schipdonkkanaal) monden uit  in een gemeenschappelijke 
constructie  in  de  voorhaven  van  Zeebrugge  (Fig.  4a,  4b  en  4c).  Het  LK  loost  in  de  Brugse  voorhaven  via  een 
ondergrondse koker (15 x 15 x 900m) die afgesloten wordt met drie houten schuiven in een ijzeren u‐profiel (3 x 2 
sluisdeuren).  Het  AKL  loost  in  de  Brugse  voorhaven  via  twee  ondergrondse  kokers  (15  x  15  x  900 m)  die  elk 
afgesloten worden met  drie  houten  schuiven  in  een  ijzeren  u‐profiel  (6  x  2  sluisdeuren).  De  betonnen  kokers 
hebben een bodemdiepte van ‐3 m TAW. Automatische peilmeters registreren het waterpeil in de beide kanalen en 
de voorhaven. 
 
 

 
 
Fig. 4a. Planzicht en doorsnedes van de 3  spuikokers  in de voorhaven van Zeebrugge waar het Afleidingskanaal van de Leie of 

Schipdonkkanaal (linkse en middelste koker) en het Leopoldkanaal (rechtse koker) samenkomen. 
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Fig. 4b. Zicht op de spuikokers  in de voorhaven van Zeebrugge waar het Afleidingskanaal van de Leie of Schipdonkkanaal en het 

Leopoldkanaal samenkomen. 
 

Fig. 4c. Luchtfoto van de spuikokers in de voorhaven van Zeebrugge waar het Afleidingskanaal van de Leie of Schipdonkkanaal en 

het Leopoldkanaal samenkomen. 
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2.1.4 Debiet en waterbeheer 

Het  debiet  in  het  AKL  en  het  LK  wordt  geregeld  door  een  automatische  bediening.  Het  streefpeil  op  het 

Leopoldkanaal  bedraagt  1.5  m  TAW  in  de  zomer  en  1.3  m  TAW  in  de  winter.  Peilen  worden  automatisch 

geregistreerd via ABBA (systeem EMG‐Vlaamse Gemeenschap). Het zeepeil wordt geregistreerd in de voorhaven en 

het gewogen gemiddelde van de kanaalpeilen in Maldegem en Zeebrugge. Het debiet van het Afleidingskanaal van 

de Leie (sluis van Merendree‐Schipdonk) bedraagt (daggemiddeld) maximaal 82,2m³/s en gemiddeld 1,9 m³/s. Het 

streefpeil  op  het  AKL  bedraagt  2.8  m  TAW.  Het  maximale  peil  bedraagt  5  m  TAW  (Bron:  HIC,  Hydrologisch 

InformatieCentrum). 

Het vak Schipdonk‐Balgerhoeke van het AKL is bevaarbaar voor schepen tot 300 ton terwijl het vak Balgerhoeke tot 

Zeebrugge van het AKL onbevaarbaar is. Op het LK komt geen scheepvaart voor.  

Het  sluizencomplex  van  Zeebrugge  voorkomt  de  instroom  van  zout water  bij  hoogwater. Op  die manier wordt 

verzilting  van  de  achterliggende  landbouwgronden  tegengegaan,  wordt  het  hinterland  tegen  overstromingen 

beschermd en wordt getracht een constant peil na te streven voor de binnenscheepvaart op het kanaal. Bij laag tij 

worden de spuien geopend en deze worden opnieuw gesloten wanneer het zeewaterniveau het peil benadert van 

de waterloop stroomopwaarts van het spuicomplex (Fig. 5). Het volume van de zoetwateruitstroom hangt af van de 

buffercapaciteit  nodig  om  overstromingen  te  vermijden  op  basis  van  de  voorspelde  watertoevoer  verder 

stroomopwaarts van het sluizencomplex. Verschillende zoetwatervolumes worden dus gespuid ter hoogte van de 

monding in functie van de (voorspelde) neerslag 

 

Fig. 5. Schematische voorstelling van het huidige spuibeheer ter hoogte van het uitwateringscomplex van Zeebrugge waarbij 

glasalen verhinderd worden om het AKL en LK te bereiken. 

2.2 Glasaalmigratie 

2.2.1 Benelux‐beschikking 

Op 16 juni 2009 werd een nieuwe Beneluxbeschikking (M (2009) 1) voor vrije vismigratie goedgekeurd. Op basis van 

ecologische  criteria  werd  een  nieuwe  prioriteitenkaart  opgesteld.  De  nieuwe  prioriteringskaart  houdt  zowel 

rekening met  de  verspreiding  van  Habitatrichtlijnsoorten  als met  de  aanbevelingen  van  het  palingbeheerplan. 

Daarnaast  laat de nieuwe Beneluxbeschikking ook ruimte voor vissen van meer regionaal belang. De totale  lengte 

van het migratienetwerk van waterlopen  in de nieuwe prioriteringskaart bedraagt 3237 km. De prioriteringskaart 

geeft een overzicht van de waterlopen die knelpuntenvrij gemaakt moeten worden om de aanwezige populaties 

van doelsoorten in stand te houden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hindernissen van eerste en tweede 

prioriteit. De hindernissen van eerste prioriteit zijn minimaal degene die zich bevinden op de hoofdlopen van de 

grote stromen (Schelde en Maas). Negentig procent van deze knelpunten moeten tegen 2015 worden weggewerkt, 

de overige 10% uiterlijk tegen 2021. De knelpunten op de Schelde en de knelpunten die  in de eerste fase van het 

palingbeheerplan opgelost moeten worden hebben de hoogste prioriteit. 

2.2.2 Het AKL, LK en sluizencomplex van Zeebrugge 

Figuur  6  geeft  een  overzicht  van  het migratienetwerk  van de prioritaire waterlopen  en  aandachtswaterlopen  in 

Vlaanderen, inclusief het AKL en LK. 
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Fig. 6. Migratienetwerk van prioritaire waterlopen (blauw) en aandachtswaterlopen (grijs) conform de Beneluxbeschikking “Vrije 

migratie van vissoorten” M(2009)1. Het AKL is lichtblauw ingekleurd en heeft dus prioriteit 2 terwijl het LK donkerblauw is 

(prioriteit 1). De spuiconstructie op het AKL en LK is aangeduid met een rood punt. 

De spuisluizen van het uitwateringscomplex van Zeebrugge zijn opgenomen  in de vismigratieknelpuntendatabank 

www.vismigratie.be en dit punt  is geïnventariseerd als knelpuntnummer 9‐010 voor het AKl en knelpuntnummer 

2121‐010 voor het LK. Het migratieknelpunt van AKL heeft de prioriteit 2 voor de stroomopwaartse migratie van 

paling in Vlaanderen, dit knelpunt moet worden opgelost vóór 2027. Het knelpunt van het LK heeft de allerhoogste 

saneringsprioriteit voor de  stroomopwaartse migratie van paling  in Vlaanderen die op korte  termijn  (vóór 2015) 

moeten worden opgelost tenzij uit onderzoek blijkt dat de sanering niet noodzakelijk is voor de realisatie van vrije 

vismigratie in de waterlopen met prioriteit 1. 

De spuisluizen aan de monding kunnen de stroomopwaartse migratie van glasaal uit de Noordzee significant positief 

beïnvloeden. Daarom werd de glasaalmigratie bestudeerd aan de monding van het AKL en LK. 

 

2.3 Gegevensverzameling 

2.3.1 Onderzoeksluik 1: Kwantificeren van de glasaalintrek ter hoogte van de 
spuischuiven van het AKL 

Om het aantal glasalen dat effectief stroomopwaarts in het AKL migreert te kwantificeren, werden in het voorjaar 

van 2014  glasalen  gevangen door 3  glasaalfuiken  te plaatsen  in een  kader,  gemonteerd  in de  sponning  van het 

spuitgat  (Fig.  8 en  9). Bij opkomend  tij  en op het moment dat het  zeepeil hetzelfde niveau had bereikt  als het 

Afleidingskanaal van de Leie werd de bemonsterde schuif aan de stroomafwaartse zijde op een kier van 10 cm gezet 

en de schuif aan de stroomopwaartse kant volledig open. Hierdoor ontstond een zeer beperkte  instroom van het 

opkomend tij (Fig. 7). 
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Fig. 7. Schematische voorstelling van het omgekeerde spuibeheer waarbij glasalen zich bij opkomend tij onder de sluisdeur door 

naar het LK en AKL laten transporteren (“passief getijdetransport”). 

Deze  instroom werd bemonsterd op  intrekkende glasaal gedurende 8  tijcycli  in maart en april  (zie bijlage 1a). De 

glasaalfuiken hadden een opening van 2,0 x 2,1 m, een maasgrootte van 1000 µm en een  lengte van 10,5 m. Alle 

bemonsteringen vonden overdag plaats, dus het dag/nachteffect op glasaal werd niet nagegaan, noch de  invloed 

van de maancyclus. 

 

Fig. 8. Schematische voorstelling van het mechanisme waarmee glasalen bij opkomend tij onder de sluisdeur gevangen worden. 
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Fig. 9. Plaatsing van het kader, waarin de 3 fuiken schuiven, achter de spuideur. 

Tijdens de bemonsteringen werd de sluisdeur geopend kort na het moment waarop de zee en het kanaal hetzelfde 

peil bereikten. Twee uur na hoog tij werd de fuiken opgehaald en geledigd. De inhoud van de fuiken werd op een 

stapel van drie zeven geleegd, met een dalende diameter naar onder toe. Grotere organismen zoals vissen, garnalen 

en kamkwallen bleven op de bovenste zeef liggen, terwijl de glasalen op de onderste zeef en in het reservoir terecht 

kwamen (Fig. 10). Vervolgens werden de glasalen geteld en gewogen. Om staalnamebias te vermijden, werden alle 

gevangen glasalen stroomopwaarts van de spui uitgezet na een acclimatisatieperiode. 

 

Fig. 10. Drie zeven met een verkleinende diameter op een reservoir. 

 

2.3.2 Onderzoeksluik 2: Efficiëntie van het beheer voor de palingpopulatie in het LK 

In dit onderzoeksluik wordt nagegaan of de getroffen maatregelen (aangepast spuibeheer) ook efficiënt zijn en de 

glasalen  die  binnen  gelaten worden  via  omgekeerd  spuibeheer  dus  ook  effectief  overleven,  opgroeien  en  zich 

verspreiden  in het LK. Daarom wordt  in het traject van het LK tussen de spuischuiven  in Zeebrugge en de stuw  in 

Sint‐Laureins, een relatief goed afgesloten studiegebied, onderzocht of de glasalen die door aangepast spuibeheer 
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werden  binnengelaten  ook  leiden  tot  een  significante  toename  van  het  palingbestand.  Bemonsteringen  met 

glasaalgoten die  in het  verleden  al werden uitgevoerd  toonden  aan dat het  aanbod  aan  juveniele paling  in  het 

Leopoldkanaal tot op heden zeer  laag  is zowel ter hoogte van de stuw van Sint‐Laureins (intrek vanuit Zeebrugge) 

als  ter hoogte  van het  Isabellagemaal  (intrek  vanuit de Braakman)  (Mouton et  al., 2013). Palingbemonsteringen 

kunnen  worden  uitgevoerd  met  verschillende  en  aanvullende  onderzoekstechnieken  die  inspelen  op  de 

verschillende gedragingen van paling en glasaal  in het bijzonder (actief zwemmen, kruipen, …). Voor opvolging en 

analyse van de verspreiding en densiteiten wordt het LK  in vier sectoren onderverdeeld (Figuur 11). In elke sector 

worden de verschillende onderzoekstechnieken toegepast. 

Het omgekeerde  spuibeheer  in het  LK werd maximum 3 maal per week  toegepast  tussen 1 maart en 1 mei  (de 

periode waarin de grootste hoeveelheid glasaal aan onze kust arriveert) (bijlage 1b).  Indien het peil van zee gelijk 

aan of hoger was dan het peil van LK (water stroomt binnen van zee naar LK) werd de buitenschuifdeur 8 op een 

kier van 10 cm gezet én de binnenschuifdeur 8 volledig open. Bij een peil van de zee gelijk aan of lager dan het peil 

van het LK (water stroomt buiten van LK naar zee) wordt een normaal beheer toegepast (spuisluizen open bij veel 

afvoer, alles dicht bij weinig afvoer) 

 

 

Fig. 11. Onderverdeling van het Leopoldkanaal in vier sectoren. Het studiegebeid wordt stroomafwaarts begrensd door de 

spuischuiven in Zeebrugge in sector 1 en stroomopwaarts door de stuw in Sint‐Laureins in sector 4. 

 

2.3.2.1 Glasaalfuiken 

Als glasalen actief beginnen  te  zwemmen hebben  ze de neiging om  langs de oevers  te migreren. Daarom  is een 

glasaalfuik een geschikte vangstmethode om de stroomopwaartse intrek van glasaal maar ook van juveniele en gele 

paling te onderzoeken. De glasaalfuiken stonden permanent opgesteld in het LK vanaf april tot en met september 

en werden een maal per week gecontroleerd. Met de glasaalfuikjes op vier verschillende locaties tussen Zeebrugge 

en St‐Laureins willen we een T0‐meting uitvoeren voor één‐ en meerjarige paling. Aangezien het aangepast beheer 

pas voor het eerst  in 2014 wordt toegepast kan nog geen effect gemeten worden van het beheer op het één‐ en 

meerjarige  palingbestand  in  het  LK  en  is  er  bijgevolg  eerst  een  T0‐meting  nodig  om  in  een  vervolgstudie  een 

uitspraak te kunnen doen over het al dan niet toegenomen aantal één‐ en meerjarige palingen in het LK. 

Per vangstinspanning wordt de Catch Per Unit Effort (CPUE) berekend. 
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Fig. 12. Fijnmazige glasaalfuik 

In elke sector werden  telkens 3 glasaalfuiken op de bodem van het kanaal geplaatst, met name op de  linker‐ en 

rechteroever en centraal in het kanaal. In sector 1 werden echter alleen fuiken langs de oevers geplaatst omdat de 

stroming te sterk was om een fuik in het midden van het kanaal ter plaatse te houden. 

 

Fig. 13. De 4 bemonsterde sectoren met aanduiding van de glasaalfuiken (●)in het LK. 

2.3.2.2 Glasaalgoten 

Naast fuiken zijn glasaalgoten ook een geschikte vangstmethode om de stroomopwaartse intrek van glasaal, jonge 

en gele paling te onderzoeken. Deze goten laten de stroomopwaarts migrerende paling toe om via de goot omhoog 

te kruipen. De glasaalgoten staan permanent opgesteld  in het LK aan de stuw  in Sint‐Laureins. Vanaf april  tot en 

met  september werd  het  opvangreservoir  van  de  glasaalgoten  een maal  per week  gecontroleerd. Alle  palingen 

worden gewogen, gemeten en geteld. Met  twee glasaalgoten aan de  stuw  in St‐Laureins  in het LK wordt de T1‐

meting van aantallen YOY (Young of the year) of 0
+‐palingen uitgevoerd. Via deze metingen willen we het effect van 

het aangepast spuibeheer bestuderen dat  in het voorjaar werd  toegepast  in Zeebrugge van begin maart  tot eind 

april.  Er  werd  dus  onderzocht  of  er  een  opvallende  toename  van  0
+‐palingen  zou  worden  vastgesteld  in  de 

glasaalgoten  in  St‐Laureins.  De  T0‐meting  gebeurde  reeds  in  het  kader  van  een  studie  in  opdracht  van  het 

Visserijfonds en het Agentschap Natuur en Bos (Onderzoek naar de schieraaluittrek uit de Zwarte Sluispolder). Toen 
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werd er ter hoogte van de stuw van Sint‐Laureins stroomafwaarts van de stuw op de rechteroever een palinggoot 

geplaatst (Figuur 14) (Mouton et al., 2013) en later (september 2013) werd ook op de linkeroever een tweede goot 

gemonteerd. 

 

Fig. 14 Palinggoot aan de stuw in Sint‐Laureins 

2.3.2.3 Densiteitsbepaling van jonge en gele paling in het LK 

In elke sector van het LK werd de densiteit bepaald via een ‘mark‐recapture’ methode. Hierbij werden in elke sector 

acht dubbele schietfuiken gelijkmatig verspreid geplaatst die vier opeenvolgende dagen gecontroleerd werden. Bij 

elke  controle  werden  de  gemerkte  en  niet‐gemerkte  palingen  geteld  en  weer  vrijgelaten.  Voor  ze  vrijgelaten 

werden,  kregen  niet‐gemerkte  palingen  een  apart merkteken  (Fig.  15).  De  densiteitsmetingen werden  in  twee 

weken afgewerkt (juli 2014). 

Ook  de  schieraalkenmerken werden  opgemeten  voor  alle  palingen  langer  dan  30  cm  en  vervolgens werd  het 

schieraalstadium  bepaald.  Verder werden  ook  de  kleur  van  de  buik  en  de  zijlijnkenmerken  (aanwezigheid  van 

zwarte  stippen)  visueel  bepaald. De  schieraalkenmerken  (lengte  borstvin,  horizontale  en  verticale  oogdiameter) 

werden gemeten met een digitale schuifpasser. Voor deze metingen werd de paling verdoofd met een oplossing 

van kruidnagelolie (0,3 – 0,4 ml.l
‐1). 

Het schieraalstadium werd automatisch berekend tijdens de bemonsteringen (I = seksueel ongedifferentieerde fase, 

FII = wijfjes in sedentaire opgroeifase, FIII = wijfjes in pre‐migratorische fase, FIV+FV = wijfjes in migratorische fase 

en MII  = mannetjes  in migratorische  fase)  op  basis  van  de  lengte,  het  gewicht  en  de  schieraalkenmerken. Alle 

palingen die in stadium FIII, FIV, FV en MII vallen, worden als schieraal beschouwd. 
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Fig. 15. Merkteken in de onderkaak van de paling 

 

Fig. 16. Opmeting van de verschillende schieraalkenmerken: (A) totale lengte, (B) lengte borstvin en (C) oogdiameter horizontaal. 

De aantalsschattingen gebeurden op basis van de herhaalde merk‐terugvangst methode volgens Robson en Regier 

(in Ricker, 1968) gebaseerd op de formule van Petersen voor eenmalige hervangst (Bagenal, 1978). Hierbij is het de 

bedoeling  om  zoveel mogelijk  gemerkte  individuen  in  de  populatie  te  brengen.  Een  hervangst  bevat  dan  zowel 

gemerkte als ongemerkte exemplaren. Als we aannemen dat het aantal gemerkte vissen in de hervangst evenredig 

is met het aantal gemerkte individuen in de waterlooppopulatie, dan geldt de volgende vergelijking:  

	
	.
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met N de populatiegrootte, m het aantal gemerkte vissen in de populatie, c het aantal vissen in de hervangst en r 

het aantal gemerkte vissen in de hervangst. Een assumptie bij deze schatting is dat ze enkel geldt voor “afgesloten” 

populaties, dus zonder migratie of mortaliteit gedurende de vangst‐hervangst periode. Hoewel de vispopulatie van 

de bemonsterde waterlopen  in principe open  is, kunnen we hier toch met de nodige nauwkeurigheid dit systeem 

toepassen.  Uit  de  resultaten  van  vroegere  telemetriestudies  blijkt  immers  dat  paling  slechts  over  zeer  korte 

afstanden migreert  tijdens de bemonsteringsperiode. Aangezien onze vangst‐hervangstexperimenten slechts over 

enkele  dagen  liepen,  kunnen we  bijgevolg  veronderstellen  dat  voor  de  aantalsschattingen  de  factor migratie  of 

mortaliteit zeker te verwaarlozen is. De berekeningen werden geautomatiseerd en uitgevoerd in R (R Development 

Core Team,2011). 

De  densiteitsbepaling  gebeurde  door  de  geschatte  aantallen  te  vermenigvuldigen met  het  aantal  fuiken  en  de 

bemonsterde  oppervlakte  per  fuik.  Aan  de  hand  van  vroegere  experimenten  (Mouton  et  al.,  2013)  werd 

aangenomen dat de bemonsterde  zone een diameter van 100 m  rond een  fuik heeft met aanpassingen voor de 

breedte  van de waterloop. Om de biomassa  te berekenen, werd dan  gemiddeld  gewicht  van de  individuën per 

bemonsteringssector bepaald en dit gemiddeld gewicht wordt vermenigvuldigd met de densiteitsschatting. 

2.3.3 Onderzoeksluik 3: Impact van het beheer op de zoutintrusie in het LK en AKL 

Om  te  vermijden  dat  het  voorgestelde  spuibeheer  tot  verzilting  leidt  in  beide  kanalen, werd  de  impact  van  dit 

spuibeheer op de conductiviteit nagegaan. Hiervoor werden stroomopwaarts van Zeebrugge  in beide kanalen op 

drie verschillende locaties continue conductiviteitsmetingen uitgevoerd. De locaties van de CTD Divers liggen in het 

Leopoldskanaal  en  het  Afleidingskanaal  van  de  Leie  telkens  naast  elkaar.  De  eerste  locatie  bevond  zich  net 

stroomopwaarts van het uitwateringscomplex van Zeebrugge,  ter hoogte van de spoorwegbrug  in Zeebrugge. De 

tweede  locatie  lag  ter  hoogte  van  de  N376‐brug  in  Ramskapelle  en  de  derde meting werd  uitgevoerd  aan  de 

Middelburgsesteenweg  te Moerkerke. De drie  locaties bevonden  zich  respectievelijk 1,5  km, 5,5  km en 13,0  km 

stroomopwaarts van uitwateringscomplex van Zeebrugge (Fig. 17). Aangezien zout water denser is dan zoet water, 

werden de CTD Divers in een metalen kooi een tiental cm boven de bodem bevestigd (Fig. 18). Op het LK werd een 

verschillend spuibeheer toegepast dan op het AKL (zie kader). Tijdens de metingen werd de conductiviteit wekelijks 

gecontroleerd zodat de vooropgestelde limietwaarde (Ramskappelle) in beide kanalen niet werd overschreden. Op 

basis van debietsgegevens (afkomstig van het Hydrologisch  InformatieCentrum hic@vlaanderen.be) kon de relatie 

tussen afvoer en conductiviteitsstijging onder een omgekeerd spuibeheersregime getest worden. 
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Fig. 17. Locatie van de 6 conductiviteitsmetingen 1.5 (spoorwegbrug Zeebrugge), 5.5 (brug Ramskappelle) en 13.0 km (brug 

Moerkerke) stroomopwaarts van het uitwateringscomplex van Zeebrugge 

    

Fig. 18. Monitoringsconstructie van de conductiviteit met behulp van CTD Divers (SWS Technology). 

Tijdens de periode tussen 1 maart en 1 mei werd de geleidbaarheid en zoutintrusie op het LK en het AKL (minimaal) 

wekelijks opgevolgd.  Indien  in Ramskapelle een geleidbaarheid van  respectievelijk meer dan 2800 µS/cm en 870 

µS/cm werd vastgesteld, dan werd het omgekeerd spuibeheer direct stopgezet omwille van het risico op verzilting. 
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De  metingen  konden  pas  opnieuw  opgestart  worden  als  de  zoutlens  buiten  gespuid  was  en  wanneer  het 

omgekeerde spuibeheer dus opnieuw kon worden toegepast. 

De grenswaarden van 2800 µS/cm en 870 µS/cm werden,  in samenspraak met W&Z, vastgelegd op basis van een 

data‐analyse  van de voorafgaande nulmeting. De geleidbaarheid in beide kanalen werd permanent gemonitord in 

Ramskapelle tussen 16 mei 2013 en 3 februari 2014. Tijdens deze nulmeting werd een gemiddelde geleidbaarheid 

gemeten van 1780 µS/cm in het LK en 760 µS/cm in het AKL. Voor de vastlegging van de grenswaarden werd er een 

veiligheidsmarge van 10% ingebouwd waardoor de grenswaarden op resp 870 µS/cm voor AKL en 2800 µS/cm voor 

het LK bepaald werden (m.a.w. tijdens de nulmetingen werd in 10% van de metingen een geleidbaarheid hoger dan 

2800 µS/cm en 870 µS/cm opgemeten respectievelijk in het LK en het AKL). In bijlage 1 wordt de nulmeting van de 

geleidbaarheid in het AKL en het LK in figuur voorgesteld. 

 

Voorgesteld spuibeheer op AKL en LK 

Tijdens de bemonsteringen 

Om  de  bemonsteringen  optimaal  uit  te  voeren  en  de  vooropgestelde  hypothesen  te  kunnen  testen,  wordt  een  aangepast 

sluisbeheer uitgevoerd tijdens de bemonsteringen aan het AKL. Bij opkomend tij wordt het stroomafwaartse schot van één van de 

sluizen van het AKL  in Zeebrugge niet volledig gesloten maar ongeveer 10 cm open gelaten, terwijl het stroomopwaartse schot 

volledig geopend mag blijven. De instroom van het opkomend tij is er enkel tijdens de experimenten en bovendien wordt bij een 

volgende spuicyclus de minimale hoeveelheid ingestroomd water opnieuw weggespuid. 

Tijdens de periode dat glasaal aanwezig is voor de kust (maart‐april) 

In overleg met de opdrachtgever wordt omgekeerd spuibeheer uitgevoerd: 

‐  tijdens  de  glasaalmetingen  wordt  ook  in  het  niet‐bemonsterde  LK  een  schuif  10  cm  opengezet  zodat  glasaal  vrij  kan 

binnenzwemmen en zich stroomopwaarts kan verspreiden in het kanaal in functie van de verschillende onderzoekshypothesen/‐

vragen en de uit te voeren metingen. 

‐  idealiter wordt,  in functie van de verschillende onderzoekshypothesen/‐vragen en de uit te voeren metingen op beide kanalen 

een  schuif  10  cm  opengezet  tijdens  de  hele  glasaalperiode  volgens  een  gelijkaardig  protocol  zoals  wordt  toegepast  aan  de 

spuicomplexen van de Ganzepoot (IJzer) en het Sas Slijkens (Oostende). 
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3 Resultaten 

3.1 Kwantificeren van de glasaalintrek t.h.v. de spuischuiven van het AKL 

Tijdens een voorbereidende proef met omgekeerd spuibeheer in het AKL in functie van de glasaalintrek werden in 

mei 2013 drie staalnames gedaan met een glasaalaanbodfuik die op ongeveer  tien meter achter de schuif op de 

bodem werd  opgesteld  (hierdoor wordt  slechts  een  beperkt  deel  van  binnenkomende  glasaal  gevangen).  Deze 

proefmetingen  leverden  in  totaal  253  glasaaltjes,  enkele  driedoornige  stekelbaarzen,  een  zeenaald,  slakdolf, 

spiering en bot op. Gezien het succes van de vangsten over deze korte testperiode werden in het voorjaar van 2014 

de effectieve metingen gestart om de glasaalintrek ter hoogte van de spuischuiven van het AKL te kwantificeren bij 

omgekeerd spuibeheer. 

 

Fig.  19:  Gevangen  glasaaltjes  (aantal)  tijdens  acht  bemonsteringsperiodes  in  maart  en  april  2014  telkens  bij  omgekeerd 

spuibeheer. 

Uit Fig. 19 blijkt dat het omgekeerd spuibeheer de kans geeft aan 10802 glasaaltjes om strooopwaarts de eerste 

migratiebarrière  van  het AKL  te  geraken. Het  aantal  glasaaltjes  dat  per  staalnamedag  gevangen werd  varieerde 

sterk en vertoonde geen duidelijke trend over de tijd. Ook oudere palingen (n=31) blijken beperkt gebruik te maken 

van de open  sluis. De bijvangsten bestaan  voornamelijk uit grondelachtigen, haringen en  spiering  terwijl andere 

soorten slechts sporadisch gevangen worden (Tabellen 1, 2, 3 en 4). 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.inbo.be  Glasaalmigratie ter hoogte van het uitwateringscomplex in de haven van Zeebrugge  27 

Bijvangsten 

 Diadrome vissen (migrerende vissen) 

Tabel 1: Bijvangst van diadrome vissoorten 

Taxonomische rang  Nederlandse naam  Latijnse naam  Aantal 

soort  spiering  Osmerus eperlanus  1419 

soort ‐ type  driedoorn ‐ trachurus  Gasterosteus aculeatus ‐ trachurus  57 

soort  bot  Platichthys flesus  52 

familie  harders  Mugilidae spp.  2 

soort  rivierprik  Lampetra fluviatilis  1 

         1531 
In  totaal maakten, naast paling Anguilla anguilla,  vijf  trekvissoorten en 1531  individuen  van de  kier  gebruik om 

landinwaarts  te  migreren.  Met  1419  (924  adulte  en  495  juveniele)  individuen  was  spiering  veruit  de  meest 

abundante  soort gevolgd door driedoornige  stekelbaars van het  trachurustype met 57  individuen en bot met 52 

individuen. Van  de  twee  overige  soorten, met  name  bot  en  harder werden  slechts  enkele  individuen  gevangen 

(Tabel 1). 

 Zeevissen 

Tabel 2: Bijvangst van zeevissoorten 

Taxonomische rang  Nederlandse naam  Latijnse naam  Aantal 

genus  Grondel sp.  Pomatoschistus spp.  1813 

familie  Haringachtigen  Clupeidae  1087 

orde  Pleuronectiformes  Pleuronectiformes spp  19 

soort  Zeenaald  Syngnathus spp.  16 

soort  Puitaal  Zoarces viviparus  8 

soort  Zeebaars  Dicentrarchus labrax  4 

soort  Glasgrondel  Aphia minuta  3 

soort  Schol  Pleuronectes platessa  2 

soort  Zandspiering  Ammodytes tobianus  2 

soort  Driedradige meun  Gaidropsarus vulgaris  1 

soort  Lomp  Cyclopterus lumpus  1 

genus  Schar  Limanda limanda  1 

soort  Slakdolf  Liparis liparis  1 

soort  Steenbolk  Trisopterus luscus  1 

soort  Tong  Solea solea  1 

         2961 
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Minstens  14  zeevissoorten  werden  in  de  glasaalfuiken  aangetroffen.  Door  de  massale  vangst  van  grondels 

(Pomatoschistus  spp.) en  (juveniele) haringachtigen werd er beslist om niet  tot op  soortniveau  te determineren. 

Ook juveniele platvissen en zeenaalden werden niet tot op soort gedetermineerd (Tabel 2). 

 Zoetwatervissen 

In totaal werden amper 50 zoetwatervissen gevangen, waaronder 35 driedoornige (niet‐trachurustype) en 7 

tiendoornige stekelbaarzen. De drie andere soorten (kolblei, brasem en blankvoorn) werden slecht in zeer beperkte 

aantallen aangetroffen. 

Tabel 3. Bijvangst van zoetwatervissoorten 

Taxonomische rang  Nederlandse naam  Latijnse naam  Aantal 

soort  3‐doornige stekelbaars   Gasterosteus aculeatus   35 

soort  10‐doornige stekelbaars  Pungitius pungitius  7 

soort  Kolblei  Blicca bjoerkna  4 

soort  Brasem  Abramis brama  3 

soort  Blankvoorn  Rutilus rutilus  1 

50 

 Andere organismen 

Naast vissen werden alleen de exotische Chinese wolhandkrab 316 maal aangetroffen net als 7 strandkrabben en 3 

zwemkrabben (Tabel 4). 

Tabel 4. Bijvangst van andere organismen 

Taxonomische rang  Nederlandse naam  Latijnse naam  Aantal 

soort  Chinese wolhandkrab  Eriocheir sinensis  316 

soort  strandkrab  Carcinus  maenas   7 

soort  zwemkrab  Liocarcinus holsatus  3 

326 

 

3.2 Efficiëntie van het beheer voor de palingpopulatie in het LK 

Tijdens de intrekperiode van glasaal (maart – april 2014) werden zowel in het AKL als het LK de sluizen opgetrokken 

om een negatief spuibeheer mogelijk  te maken. Terwijl de glasaalintrek op het AKL bemonsterd werd konden de 

glasaaltjes op het LK gewoon stroomopwaarts migreren. De gevangen glasalen van het AKL (10800 stuks) werden 

tevens uitgezet in het LK. Om de verdere optrek van glasaal en jonge paling te bemonsteren werden glasaalfuiken 

en  –goten  op  regelmatige  tijdstippen  (wekelijks  tussen  maart  en  oktober)  nagekeken  en  de  gevangen  vissen 

gedetermineerd, geteld en gewogen. 
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Glasaalfuiken en glasaalgoten 

Zowel de bemonsteringen met glasaalfuiken als met glasaalgoten leverden zeer teleurstellende resultaten op (Tabel 

5). In totaal werden tussen 7 maart en 16 oktober 2014 slechts 1 glasaaltje (in glasaalgoot) en 16 andere palingen 

(in de fuiken) genoteerd. 

Tabel 5: Aantal palingen gevangen met glasaalfuiken en glasaalgoten in het LK tussen 7 maart en 16 oktober 2014. 

Plaats  Paling 

Glasaal  Andere stadia 

Zeebrugge  LO  0  1 

RO  0  1 

Oostkerkebrug  LO  0  6 

RO  0  5 

Jacxensbrug  LO  0  2 

RO  0  0 

Sint‐Laureins  Palinggoot LO  1  0 

Palinggoot RO  0  1 

TOTAAL  1  16 

Opmerking: in fuikjes die in het midden geplaatst werden werden geen palingen aangetroffen 

 

Densiteitsbepaling van jonge en gele paling 

In  totaal werden  in de vier bemonsterde sectoren 222 palingen gevangen  in dubbele schietfuiken  in  juli. Hiervan 

waren  er  71  (32%)  in  een of  ander  schieraalstadium  (respectievelijk  FII  56  ,  FIV  3,  FV  10  en MII  2  exemplaren) 

bepaald  volgens  de  gemeten  kenmerken.  Tabel  6  toont  het  aantal  gevangen  palingen  per  sector  met  hun 

gemiddeld, minimum en maximum gewicht. Van de 222 gemerkte palingen werden er tijdens de 4 opeenvolgende, 

dagelijkse bemonsteringen 53 (23,9%) teruggevangen (Tabel 7). Naast paling werden ook beperkte aantallen andere 

vissoorten  (104  ex.;  baars,  blankvoorn,  bot,  brasem,  Europese meerval,  giebel,  karper,  kolblei,  pos,  rietvoorn, 

riviergrondel,  snoek,  snoekbaars,  winde  en  zeelt)  en  andere  organismen  (17  ex.;  Chinese  wolhandkrab,  rode 

Amerikaanse rivierkreeft, steurgarnaal, schildpad) gevangen. 

Tabel 6: Aantal gevangen palingen per sector met hun gemiddeld, minimum en maximum gewicht (in g). 

Sector  N  gemiddeld 

gewicht 

min. 

gewicht 

max. 

gewicht 

1  100  267,99  14,7  1300,0 

2  61  346,84  12,4  974,3 

3  33  367,80  33,0  1073,8 

4  28  569,07  193,6  1058,0 
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Tabel 7: Populatieschatting van het aantal palingen in 4 sectoren in het Leopoldkanaal aan de hand van herhaalde 

merk‐ en terugvangsten. 

Sector  Beschrijving  N  Nrecap  % recap.  Geschatte 

populatie 

S.E.  CL‐  CL+ 

1  Zeebrugge  100  26  26.0  206  30,57  145  267 

2  SO Oostkerkebrug  61  12  19.7  151  34,94  81  221 

3  SO Jaxcensbrug  33  10  30.3  59  13,03  33  85 

4  Stuw Sint‐Laureins  28  5  17.9  64  21,89  20  108 

 

Aan de hand van de gemiddelde gewichten van de palingen kunnen we dan de biomassa per sector berekenen en 

bij extrapolatie ook de densiteit (biomassa/oppervlakte)(Tabel 8). 

Tabel 8: Geschatte densiteiten en biomassa per bemonsterde sector op het LK. 

Sector  Beschrijving  Ngeschat  Beviste 

oppervlakte (ha) 

Densiteit 

(N/ha) 

Densiteit (kg/ha) 

1  Zeebrugge  206  3,16  65,0  17,6 

2  SO Oostkerkebrug  151  2,69  56,2  19,5 

3  SO Jaxcensbrug  59  2,11  27,9  10,3 

4  Stuw Sint‐Laureins  64  1,73  37,0  21,1 

 

De biomassa en bijgevolg ook de densiteit van paling in het LK varieert tussen de verschillende sectoren en neemt 

lichtjes  toe  stroomopwaarts.  Sector  3  vormt  hier  een  uitzondering met  ongeveer  de  helft  van  de  gemiddelde 

densiteit. Het grote verschil met sector 4 kan, ondanks ongeveer dezelfde geschatte hoeveelheid paling, verklaard 

worden door het hoge gemiddelde gewicht van de palingen in sector 4. De berekende palingdensiteiten van 10,3 tot 

21,1  kg/ha  komen  in  grootte‐orde  overeen met wat Mouton  et  al.  (2013)  vonden  voor meer  stroomopwaarts 

gelegen sectoren in het LK, hier varieerde de densiteit tussen 6.7 en 41.3 kg/ha. 
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3.3 Impact van het beheer op de zoutintrusie in het LK en AKL 

Afleidingskanaal van de Leie 

Zeebrugge: 

De  conductiviteit  tijdens  de bemonsteringsperiode  (maart  –  april)  is  heel  laag  in  vergelijking met  de  piek begin 

februari en vergelijkbaar met gemiddelde  conductiviteit  in de periode voor en na het aangepast  spuibeheer. De 

conductiviteit in Zeebrugge blijft meestal net onder de zoetwatergrens van 1 mS/cm. 

 

Fig. 20. Schommelingen in conductiviteit ter hoogte van Zeebrugge tussen 3 februari en 16 mei 2014 (de bemonsteringsperiode, 

van 12 maart t.e.m. 29 april 2014,  wordt op de X‐as met een gele lijn aangeduid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32  Glasaalmigratie ter hoogte van het uitwateringscomplex in de haven van Zeebrugge  www.inbo.be 

Ramskapelle: 

In Ramskapelle  is de conductiviteit duidelijk veel  lager dan  in Zeebrugge en de vooropgestelde  limietswaarde van 

0.87mS/cm werd tijdens bemonsteringsperiode niet overschreden (maar wel even in februari). 

 

Fig. 21 Schommelingen in conductiviteit ter hoogte van Ramskapelle tussen 3 februari en 29 april 2014 (de bemonsteringsperiode, 

van 12 maart t.e.m. 29 april 2014,  wordt op de X‐as met een gele lijn aangeduid). De vooropgestelde limietwaarde (paarse lijn) 

was 0,87 mS/cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.inbo.be  Glasaalmigratie ter hoogte van het uitwateringscomplex in de haven van Zeebrugge  33 

Moerkerke: 

In Moerkerke  tekenden we de  laagste conductiviteit op  (lager dan Ramskapelle en Zeebrugge) wat kan verklaard 

worden door de grotere afstand van de zee. We merken wel een stijging tijdens de bemonsteringsperiode en ook 

nadien  blijft  de  geleidbaarheid  nog  even  hoog  (Fig.  22  en  25)  maar  de  conductiviteit  vertoont  ook  grote 

schommelingen buiten de bemonsteringsperiode (Fig. 25). 

 

Fig. 22 Schommelingen in conductiviteit ter hoogte van Moerkerke tussen 3 februari en 16 mei 2014 (de bemonsteringsperiode, 

van 12 maart t.e.m. 29 april 2014,  wordt op de X‐as met een gele lijn aangeduid). 

Aangezien de conductiviteit naast het zoute water ook beïnvloed wordt door het debiet zoet water dat door het 

kanaal  gaat  geven  we  hieronder  de  gecombineerde  grafieken  van  conductiviteit  en  debiet  van  de  drie 

meetplaatsen. De conductiviteit‐ en debietgegevens werden van begin 2014  tot 6 november 2014 opgevolgd. De 

beschikbare debietsgegevens van het AKL zijn afkomstig van Zomergem (HIC) wat veel verder stroomopwaarts ligt 

dan Zeebrugge en Ramskapelle waardoor de door ons gemeten conductiviteit daar moeilijker in relatie te brengen 

is met deze debietwaarden dan in het dichterbij gelegen Moerkerke. 
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Zeebrugge: 

We merken  in het begin van 2014 een zeer hoge conductiviteit op,  terwijl ook de debieten  tot begin maart zeer 

hoog zijn in vergelijking met de rest van het jaar. Soms, tijdens een paar pieken in de zomer, loopt de conductiviteit 

even op tot brak water, maar meestal dalen deze waarden vrij vlug terug naar normale waarden. Tijdens de onze 

staalnameperiode blijft de conductiviteit echter steeds laag. De zeer hoge waarden zijn vermoedelijk te wijten aan 

een calamiteit. 

 

 Fig. 23 De geleidbaarheid en het debiet in het AKL ter hoogte van Zeebrugge. 
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Ramskapelle: 

In  Ramskapelle  werd  er  een  limietwaarde  van  0.87mS/cm  opgelegd  voor  de  conductiviteit  tijdens  de 

bemonsteringsperiode. Deze limiet werd niet overschreden tijdens de bemonsteringsperiode en ook de rest van het 

jaar blijft de geleidbaarheid meestal onder deze grens. Alleen  in  januari  is er een  kortdurende maar  zeer  zware 

overschrijding  van de  limietwaarde  vermoedelijk  ten gevolge een  calamiteit. Uit de gegevens kan er geen echte 

relatie gelegd worden tussen het debiet en de conductiviteit. 

 Fig. 24 De geleidbaarheid en het debiet in het AKL ter hoogte van Ramskapelle. 
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Moerkerke: 

In Moerkerke zijn er maar conductiviteitsgegevens beschikbaar tot 29 augustus 2014 omdat een diver uit het water 

werd gehaald door derden waardoor de gegevens  tussen 29/8 en 6/11 ontbreken. Hier  lijkt er een omgekeerde 

relatie tussen het debiet en de conductiviteit te zijn waar bij hoge afvoerdebieten de conductiviteit  lager is terwijl 

deze weer  geleidelijk  stijgt bij  lagere  afvoerdebieten. Doordat Moerkerke het dichtst bij het meetpunt  voor het 

debiet  ligt,  is er blijkbaar een betere relatie te zien tussen beide parameters. We kunnen hier uit besluiten dat de 

grafieken voor Zeebrugge en Ramskapelle dus met een grote voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. 

 

Fig. 25 De geleidbaarheid en het debiet in het AKL ter hoogte van Moerkerke. 

 

Leopoldskanaal 

De conductiviteit van het LK ligt veel hoger dan van het AKL, dit is een gevolg van het feit dat de polderwaterlopen, 

die  van  nature worden  gevoed  door  verzilt  grondwater,  afwateren  in  het  Leopoldkanaal. Het  zoutgehalte  in  de 

kanalen wordt opgemeten in het immissiemeetnet van de VMM. Daaruit blijkt dat het water van het Leopoldkanaal 

onmiddellijk opwaarts  van de uitwateringssluis over de hele waterkolom brak  is. Verhoogde  saliniteit  (licht brak 

water) komt verder voor over een traject tot minstens 8 km opwaarts van de uitwateringsconstructie.  
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Zeebrugge: 

De conductiviteit ligt hoog en stijgt tijdens de bemonsteringsperiode met enkele heel hoge pieken die de 

brakwaterlimiet ruim overschrijden. 

Fig. 26. Schommelingen in conductiviteit ter hoogte van Zeebrugge tussen 3 februari en 16 mei 2014 (de 

bemonsteringsperiode, van 1 maart t.e.m. 30 april 2014,  wordt op de X‐as met een gele lijn aangeduid) 

Ramskapelle: 

Ook  in Ramskapelle stijgt de conductiviteit naarmate de bemonsteringsperiode vordert, op een gegeven moment 

rond  midden  april  overschrijdt  ze  de  opgestelde  limietswaarde  van  2,8mS/cm.  Daarna  werd  het  omgekeerd 

spuibeheer onmiddellijk gestopt en daalde de geleidbaarheid geleidelijk aan. 

 

Fig. 27. Schommelingen in conductiviteit ter hoogte van Ramskapelle tussen 3 februari en 16 mei 2014 (de 

bemonsteringsperiode, van 1 maart t.e.m. 30 april 2014,  wordt op de X‐as met een gele lijn aangeduid). De 

vooropgestelde limietwaarde (paarse lijn) was 2,8 mS/cm. 
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Moerkerke: 

In  Moerkerke,  het  meest  stroomopwaartse  meetpunt,  merken  we  tevens  een  geleidelijke  stijging  van  de 

conductiviteit tijdens de bemonsteringsperiode. 

Fig. 28. Schommelingen in conductiviteit ter hoogte van Moerkerke tussen 3 februari en 16 mei 2014 (de bemonsteringsperiode, 

van 1 maart t.e.m. 30 april 2014,  wordt op de X‐as met een gele lijn aangeduid). 

Aangezien de conductiviteit naast het zoute water ook beïnvloed wordt door het debiet zoet water dat door het 

kanaal stroomt kan de relatie tussen conductiviteit en debiet soms een verklaring bieden voor de schommelingen in 

conductiviteit van de drie meetplaatsen. De conductiviteit‐ en debietgegevens werden van begin 2014 tot 17 

november 2014 opgevolgd. De beschikbare debietsgegevens van het LK zijn afkomstig van Damme (HIC) dat tussen 

onze meetpunten in Ramskapelle en Moerkerke gelegen is waardoor de door ons gemeten conductiviteit beter in 

relatie zou moeten te brengen zijn met de debietwaarden dan bij het AKL waar de debietmetingen veel hoger 

stroomopwaarts gebeuren. Uit figuur 29 blijkt echter dat de daggemiddelde debieten zeer sterk schommelen en 

ook over langere periodes zijn er nog steeds wat schommelingen te ontdekken. De veranderende conductiviteiten 

zijn dan ook zeer moeilijk te relateren met de debietwaardes op het LK. 
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Fig. 29. Daggemiddelde debieten gemeten op het LK in Damme van 1 januari tot en met 17 november 2014. 

Zeebrugge 

Er  valt  geen  directe  relatie  op  tussen  het  debiet  en  de  conductiviteit  (die  zoals  hierboven  al  opgemerkt werd, 

duidelijke hoge pieken toont tijdens de bemonsteringsperiode (fig. 26)). 

Ramskapelle: 

Ook  in Ramskapelle  zien we  een  stijging  (met  een  grote  piek)  in  de  conductiviteit  in  de  bemonsteringsperiode, 

nadien schommelt de conductiviteit sterk met soms een lichte overschrijding van de limietwaarde. 

Moerkerke: 

Evenals  in  de  andere  meetplaatsen  is  er  in  Moerkerke  een  verhoogde  conductiviteit  tijdens  de 

bemonsteringsperiode en ook na het stopzetten van het omgekeerd spuibeheer zien we nog een verdere stijging 

van de conductiviteit. Daarna  is er weer een daling van de geleidbaarheid waar te nemen. Hier  lijkt net als  in het 

AKL over langere periodes wel een negatieve relatie te bestaan tussen het debiet en de conductiviteit, deze relatie 

is het duidelijkst in februari en mei. 
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4 Bespreking 

Uit voorgaande onderzoeken in Nieuwpoort en Oostende (Mouton et al. 2010, Buysse et al. 2012) blijkt duidelijk dat 

getijdensluizen  de  stroomopwaartse  migratie  van  glasaal  nagenoeg  onmogelijk  maken.  De  resultaten  van  de 

fuikbemonsteringen met  licht  geopende  sluis  toonden  echter  aan  dat  omgekeerd  spuibeheer  dit  probleem  kan 

verhelpen. Het  op  een  kier  zetten  van  de  sluisdeur  gedurende  het  opkomend  tij  bleek  een  kostenefficiënte  en 

effectieve mitigerende maatregel  te  zijn  om  stroomopwaartse  glasaalmigratie  fors  te  laten  toenemen,  zonder 

significante instroom van zeewater in Nieuwpoort en Oostende. Ook in deze studie zien we dat er een groot aantal 

glasaaltjes door de  licht geopende sluisdeuren komt.  In het AKL  lijkt de  instroom van zeewater een zeer beperkte 

invloed  te  hebben  op  de  zoutgehaltes  (gemeten  in  de  vorm  van  geleidbaarheid)  zowel  in  Zeebrugge  als  verder 

stroomopwaarts. De conductiviteit in LK daartegen steeg wel in de bemonsteringsperiode maar de oorzaak hiervan 

in nog onduidelijk. Gegevensverzameling over langere termijn zou hier uitsluitsel over kunnen geven. 

Hoewel de beperkte sluisopening een kostenefficiënte en effectieve beheersoptie blijkt te zijn, kan de  instroming 

van  zeewater  die  hiermee  gepaard  gaat  het meest  cruciale  knelpunt  vormen.  Concreet  kan  de  instroom  van 

zeewater nadelig zijn voor verschillende belangen zoals  landbouw, milieu of recreatie. De resultaten tonen echter 

dat de zeewaterinstroom bij de uitgevoerde metingen met een  licht geopende sluis zeer beperkt blijft  in het AKL. 

Significante conductiviteitsstijgingen werden niet geregistreerd onmiddellijk stroomopwaarts van de getijdensluizen 

noch  verder  stroomopwaarts.  De  beperkte  hoeveelheid  zeewater  die  in  het  AKL  stroomt  wordt  opnieuw 

uitgespoeld wanneer de sluizen bij laagtij geopend worden om te spuien. Op het LK leken de geopende sluizen wel 

een invloed uit te oefenen op de conductiviteit, alhoewel de oorzaak niet eenduidig kon worden gelokaliseerd. Het 

debiet van het LK schommelde veel meer dan in het AKL en een relatie tusen het debiet en de conductiviteit is dan 

ook niet duidelijk. Verder onderzoek  kan  zich bijgevolg  richten op de  verdere  afstemming  van het  voorgestelde 

omgekeerd  spuibeheer.  Voor  het  LK  betekent  dit  concreet  de  langtijdige  opvolging  en  analyse  van  de 

zoutwaterinstroom. 

In het LK werd ook nagegaan of de glasaal die voorbij het eerste migratieknelpunt was geraakt ook effectief zou 

bijdragen tot een verhoogd palingbestand op het kanaal. Hiertoe werd nagegaan (1) of de glasalen overleven en ook 

verder migreren  en  (2)  hoe  groot  het  palingbestand  in  de  benedenstroomse  sectoren  (tot  Sint‐Laureins)  op  dit 

ogenblik  is. De  resultaten van het eerste  luik waren echter  zeer ontmoedigend en  in de glasaalfuiken en –goten 

werd slechts een minimale hoeveelheid glasaal en paling gevangen. De merk‐ en terugvangstexperimenten  in het 

tweede luik konden een gemiddelde palingdensiteit van 17,1 kg/ha (min. 10,3 en max 21,1 kg/ha) vaststellen in de 

vier bemonsterde sectoren. Vervolgonderzoek in de komende jaren zal moeten uitwijzen of deze densiteiten zullen 

stijgen als gevolg van het aangepaste beheer. 

Dit  rapport  benadrukt  de  negatieve  impact  van  getijdensluizen  op  de  stroomopwaartse migratie  van  glasaal  en 

toont  aan dat omgekeerd  spuibeheer een eenvoudige  kosteneffectieve  en  efficiënte mitigerende maatregel  kan 

zijn. Verder onderzoek dient echter het omgekeerd spuibeheer verder te optimaliseren om zo de efficiëntie van de 

voorgestelde  aanpak  te  verbeteren. Aangezien  het  omgekeerd  spuibeheer meestal  eenvoudig  geïmplementeerd 

kan  worden  ter  hoogte  van  talrijke  getijdenspuien,  kunnen  de  voorgestelde  resultaten  bijdragen  tot  het 

wereldwijde  herstel  van  palingpopulaties  en  van  nut  zijn  voor  een  brede  waaier  van  waterbeheerders  en 

belanghebbenden. 



 

www.inbo.be  Glasaalmigratie ter hoogte van het uitwateringscomplex in de haven van Zeebrugge  41 

5 Conclusies in functie van het beheer 

De  fuikbemonsteringen geven aan dat er relatief hoge aantallen migreren door de  licht geopende sluis. Door het 

toegepaste beheer kon de intrek van de glasaal fors toenemen. Concreet kan dergelijk omgekeerd spuibeheer dus al 

een significante winst voor de glasaalinstroom in het AKL en LK bieden. Het effect van het instromende zoutwater is 

afhankelijk van het debiet van de waterloop waarop deze techniek wordt toegepast. Voor het AKL werd aangetoond 

dat  het  toepassen  van  het  omgekeerd  spuibeheer  geen  onmiddellijke  verzilting  geeft  in  de  stroomopwaartse 

sectoren. Een verdere opvolging van het zoutgehalte in het LK is echter noodzakelijk bij het effectief toepassen van 

het  omgekeerd  spuibeheer  in  het  dagdagelijks  spuibeheer  om na  te  gaan  of  er  bij  het  effectief  gebruik  van dit 

beheerscenario geen verzilting optreedt. In het geval er toch een significante verhoging van de conductiviteit wordt 

waargenomen, dient het omgekeerd spuibeheer tijdelijk gestaakt te worden. Ervaring met een gelijkaardig beheer 

ter hoogte van de Ganzepootspuisluizen  in Nieuwpoort en het Sas Slijkens  in Oostende heeft aangetoond dat de 

zoutintrusie automatisch terug uitspoelt bij het toepassen van het gewoon spuibeheer. 

5.1 Afweging van verschillende alternatieven ter stimulatie van glasaalmigratie 

Om  stroomopwaartse  glasaalmigratie  toe  te  laten en  te  stimuleren  ter hoogte  van het uitwateringscoplex  in de 

haven  van  Zeebrugge  en  gelijkaardige  getijdensluizen,  bestaan  vijf  verschillende  alternatieven:  een  vistrap,  een 

glasaalgoot, een hevel, omgekeerd spuibeheer en vangst/uitzet van glasaal. Voor een uitgebreide beschrijving van 

bovenstaande alternatieven verwijzen we naar het rapport van Mouton et al.  (2010). Het omgekeerd spuibeheer 

werd  eerder  in  dit  rapport  reeds  uitvoerig  besproken.  Een  eenvoudig  protocol  dat  in  de  toekomst  gevolgd  kan 

worden voor de uitvoering van omgekeerd  spuibeheer  in  functie van de  intrek van glasaal  in het AKL en het  LK 

wordt in volgende paragraaf weergegeven. 

 

5.2 Protocol  voor  de  uitvoering  van  omgekeerd  spuibeheer  ter  hoogte  van  het 
uitwateringscoplex in de haven van Zeebrugge 

Doel 

 Tijdens elke tijcyclus wordt een schuif of sluisdeur van het AKL én het LK aan de stroomafwaartse 

zijde op een kier van 10 cm gezet en de schuif of sluisdeur aan de stroomopwaartse kant volledig 

open. Hierdoor  kan het water  van  in de haven  van  Zeebrugge  in het AKL  en  LK  stromen. Op die 

manier ontstaat een gereduceerde negatieve tijstroom  landinwaarts en kan de glasaal uit de haven 

onder de sluisdeuren passeren om in het stroomgebied van de Brugse Polders op te groeien.  

 Stroomopwaarts van de  schuiven wordt het  zoutgehalte  continu gemeten door  INBO op volgende 

locaties (zie Fig. 17 – pag 25): 

o Afleidingskanaal van de Leie (AKL): 

Locatie 1 = direct stroomopwaarts van Zeebrugge, langs de Alfred Ronsestraat 

Locatie 2 = t.h.v. de Zelzatebrug in de Westkapelsesteenweg te Brugge.  

Locatie 3 = t.h.v. de Molentjesbrug in de Vissersstraat te Moerkerke. 

 

o Leopoldskanaal (LK): 

Locatie 1 = direct stroomopwaarts van Zeebrugge, langs de Vaartdijk. 

Locatie 2 = t.h.v. de Zelzatebrug in de Westkapelsesteenweg te Brugge. 

Locatie 3 = t.h.v. de Molentjesbrug in de Vissersstraat te Moerkerke. 

 Voor meer achtergrond verwijzen we naar dit rapport of vorige INBO rapporten (Mouton et al., 2009, 

2010; Buysse et al., 2013)). 
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Uitvoering 

 De doelstellingen kunnen behaald worden door onderstaand schema voor omgekeerd spuibeheer te 

volgen: 

o Peil haven Zeebrugge gelijk aan of hoger dan peil AKL en LK? 

(water stroomt binnen van haven naar AKL en LK) 

 W&Z selecteert één van de spuisluizen op beide kanalen voor het uitvoeren 

van het omgekeerde spuibeheer. 

 Van de geselecteerde sluis wordt de sluisdeur aan de stroomafwaartse zijde 

op een kier van 10 cm gezet én de sluisdeur aan de stroomopwaartse kant 

volledig open. 

o Peil haven gelijk aan of lager dan peil AKL en LK? 

(water stroomt buiten van AKL en LK naar haven) 

 Zelfde beheer  als normaal  (spuisluizen open bij  veel  afvoer,  alles dicht bij 

weinig afvoer) 

 Dit omgekeerde spuibeheer wordt elk jaar toegepast tussen 1 maart en 1 mei (de periode waarin de 

grootste hoeveelheid glasaal aan onze kust arriveert). 

 Indien  3  opeenvolgende  dagen  niet  gespuid  wordt  (van  AKL  en  LK  naar  zee)  wordt  als 

voorzichtigheidsmaatregel het normale  spuibeheer  terug  toegepast  (schuiven open bij veel afvoer, 

alles dicht bij weinig afvoer). Wanneer er terug gespuid kan worden, mag het omgekeerd spuibeheer 

terug toegepast worden. 

 INBO kan tijdens deze periode tweewekelijks de (6) continue conductiviteitsmeters in het AKL en LK 

uitlezen om zo de geleidbaarheid (en zoutintrusie) bij de bodem kort op te volgen, naar analogie met 

het onderzoek aan de Ganzepoot  in de  IJzer en Sas Slijkens  in Oostende  (KGO). Wanneer zich een 

zoutlens dreigt op  te bouwen  in het AKL of LK, waarschuwt  INBO W&Z en wordt het omgekeerde 

spuibeheer stopgezet tot de zoutlens buiten gespuid is. 

Het omgekeerde spuibeheer zal worden stopgezet wanneer de conductiviteit  in het Leopoldkanaal 

(LK) hoger zou worden dan 2800 µS/cm en  in het Afleidingskanaal van de Leie (AKL) hoger dan 870 

µS/cm. Het omgekeerd spuien kan pas terug worden hervat wanneer de conductiviteit terug onder 

de 2800 µS/cm zakt in het LK en onder 870 µS/cm in het AKL. 

 Bij vragen of problemen kan INBO ten allen tijde gecontacteerd worden via David.Buysse@inbo.be. 
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Bijlage 1: Nulmeting van de geleidbaarheid in (a) het Afleidingskanaal 
van de Leie en (b) het Leopoldkanaal in Ramskapelle. 

(a) ‐ AKL 

     
Fig. a. Nulmeting van de geleidbaarheid in het AKL in Ramskapelle tussen 16 mei 2013 en 3 februari 2014. 

(b) ‐ LK 

                 
Fig. b. Nulmeting van de geleidbaarheid in het LK in Ramskapelle tussen 16 mei 2013 en 3 februari 2014. 
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Bijlage 2: Bemonsteringsschema van glasaal aan de spuischuiven van (a) 
het Afleidingskanaal van de Leie en (b) het Leopoldkanaal. 

(a) AKL 

Datum  Begin  Peil AKL 

(TAW) 

Peil zee 

(TAW) 

Einde  Peil AKL 

(TAW) 

Peil zee 

(TAW) 

12/03/2014  9:30  2,84  2,99  13:07  2,83  3,05 

18/03/2014  13:15  3,05  3,31  17:15  3,10  3,30 

27/03/2014  8:35  2,56  2,70  13:15  2,60  2,90 

1/04/2014  13:29  1,87  2,07  17:35  1,95  3,85 

8/04/2014  7:40  1,83  3,87  12:36  1,89  2,25 

15/04/2014  12:07  1,79  1,91  16:00  1,85  3,95 

25/04/2014  8:20  1,76  1,90  14:10  1,76  2,75 

29/04/2014  12:30  1,78  2,27  17:15  1,84  3,30 

 

(b) LK 

Datum  Schuif open  Peil zee  Schuif dicht  Peil zee 

   
(TAW) 

 
(TAW) 

3/03/2014  12:20  1,70  18:10  2,80 

12/03/2014  8:25  1,90  14:55  1,90 

13/03/2014  8:55  1,70  15:50  1,90 

14/03/2014  10:00  1,80  15:50  2,10 

17/03/2014  11:30  1,93  17:25  2,60 

18/03/2014  werken in de koker 

19/03/2014  12:45  1,94  18:25  2,75 

27/03/2014  7:50  1,92  14:50  2,42 

28/03/2014  8:45  1,80  14:55  2,45 

31/03/2014  12:20  1,70  17:30  3,40 
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1/04/2014  12:52  1,60  17:42  3,80 

9/04/2014  werken in de koker 

10/04/2014  7:30  1,62  14:55  2,23 

11/04/2014  8:45  1,65  16:00  2,10 

14/04/2014  10:15  1,65  16:20  3,80 

15/04/2014  11:20  1,50  16:50  3,50 

16/04/2014  12:50  1,75  16:35  3,90 

24/04/2014  7:05  1,95  13:45  2,10 

25/04/2014  7:50  1,65  15:05  2,15 

28/04/2014 
geleidbaarheid te Rampskapelle overschreden, gestopt met 

omgekeerd spuibeheer 

29/04/2014 
geleidbaarheid te Rampskapelle overschreden, gestopt met 

omgekeerd spuibeheer 

30/04/2014 
geleidbaarheid te Rampskapelle overschreden, gestopt met 

omgekeerd spuibeheer 
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