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Vissen migreren aftrankelijk van de soort over korte of langere afstanden op zoek

naar geschikte paai-, rust- en voedselplaatsen of om te ontsnappen aan verontreinigingen

en predatoren. De meest opvallende migratie gebeurt echter in functie van de voortplan-

ting.

Op de meeste waterlopen wordt de vrije vismigratie onmogelijk gemaalt door de

aanwezigheid van barrières zoals stuwen, molenraden, terugslagkleppen, e.d. Hierdoor

worden de paaigebieden, schuilplaatsen en voedselrijke gebieden onbereikbaar. De vis-

migratieknelpunten brengen dan ook onrechtstreeks het voortbestaan van een groot aantal

vissoorten in het gedrang.

Om de veelheid aan knelpunten op te lossen, is een gestructureerde aanpak nood-

zakelijk. Daarom wordt in Vlaanderen de vismigratieproblematiek toegespitst op priori-

taire waterlopen, namelijk de grote migratieassen, verbindingswaterlopen, alternatieve

waterwegen en glasaalroutes.

Het oplossen van de vismigratieproblematiek beperkt zich echter niet tot het weg-

nemen van knelpunten ofde aanleg van vispassages. Voor een aantal constructies is het

nog niet duidelijk in welke mate ze effectief een knelpunt vormen voor de vismigratie.

Duikers en sifons behoren tot deze categorie. Het is in dit kader dat de passeerbaarheid

van vier duikers en vier sifons wordt geëvalueerd.

Vooreerst wordt in een literatuurstudie inzicht gegeven in het wat, waar en waar-

om van vismigratie, de problematiek en het beleid. In een tweede hoofdstuk wordt er

toegespist op duikers en sifons als specifieke vismigratieknelpunten, met de bedoeling

om een beeld te schetsen van de onderzoeken die reeds verricht zijn omtrent deze pro-

bleemstelling. Ook worden suggesties gedaan naar aanleg van nieuwe en bevordering

van reeds bestaande, voor vis passeerbare duikers en sifons.

Vervolgens wordt, in materiaal en methode, een situatieschets gegeven van de

passeerbaarheid voor vissen van de duikers en sifons die binnen dit onderzoek geëvalu-

eerd werden. De vier duikers werden bemonsterd in drie verschillende stroombekkens:

het Uzerbekken, het Dijlebekken en het Demerbekken, de vier sifons in het Netebekken

en het Maasbekken.

In de bespreking wordt dan een overzicht gegeven van de bekomen resultaten en

wordt gezocht naar relaties tussen de passeerbaarheid van de duikers / sifons en parame-

ters als debiet en grootte van de vissen.
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Globaal overzicht van vismigratie en de bijhorende
milieuproblematiek

Hoofdstuk 1. Omschrijving van vismigratie en versnippering

1.1 Het begrip "Vismigratie"

Migratie is een natuurlijk verschijnsel bij verschiliende diersoorten. Vismigratie

vormt hierop geen uitzondering. De definities voor het begrip 'vismigratie' die in de lite-

ratuur gegeven worden, leggen veelal tevens de klemtoon op de verschillende beweegre-

denen voor vistrek. ln de meest enge zin wordt onder vismigratie alleen de rrek verstaan

tussen zout en zoet water (McDowall, 1987). Een veel gehanteerde en ruimere definitie

wordt door Raat (1994) geformuleerd als:

"De verplaatsing van vissen die een groot deel van de populatie en/of leeftijdsWassen

betrefi. De verplnatsingen lamen voor met een voorspelbare periodiciteit gedurende de

levenscyclus van een soort. Het is een gedrag dat ontwikkzld is om de soort betere over-

levingslansen te bieden- De verplantsingen zijn dus furrctioncel voor de overleving van

de soort."

Volgens deze auteur behoren "toevallige verplaatsingen" strikt genomen niet tot

het verschijnsel "migratie". Andere auteurs daarentegen rekenen ook toevallige, onvoor-

spelbare bewegingen onder migratie. Er is o.a. sprake van "katastrophendrift" (Anon.,

1996), waarbij vissen (maar ook bentische vertebraten) vluchten voor allerlei vorÍnen van

watervervuiling (Cowx & Welcomme, 1998).

Naast de functionaliteit voor de overleving van de soort als voornaamste be-

weegreden voor vismigratie (in de definitie van Raat) wordt de migratiebehoefte van vis

op de tweede plaats bepaald door de eisen die de verschillende vissoorten stellen ten aan-

zien van hun leefomgeving en hun verspreidingsvermogen. Dit wordt verder uitgewerkt

in 1.2 "Periodieke vismigratie".
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De migratiedrang wordt op gang gebracht door de reactie van vis op prikkels uit

zijn omgeving, zoals veranderingen in de watertemperatuur, in de waterstroming, of
chemische, mechanische en visuele prikkels zoals de zuurstofconcentratie, geluid,

licht,... De vis registreert deze prikkels via de ogen, de smaak- en reukzin, het gehoor,

de tastzin en het zijlijnsysteem (Gross, 1987). Bij langdurige onderbreking van de mi-

gratieroute kan door selectie de migratiedrang verdwijnen en zodoende de migratie wor-

den stopgezet. Migratiebarrières kunnen zo een onderbreking van de migratietrek ver-

oorzaken (Verbiest et a1.,1998).

Een vaak waargenomen eigenschap bij vissen is dat ze meestal in grote populaties

Ieven. Het voordeel van dit groepsleven is de grotere bescherming tegen roofdieren.

Vissen vinden deze veiligheid door in scholen te zwemmen. Daarom is een belangrijk

migratiekenmerk van vistrek dat het zich meestal massaal voordoet (Riemersma, 2000).

Vistrek wordt waargenomen tijdens de seizoensgebonden verplaatsing tussen de

verschillende deelhabitatten (paai- en opgroeigebied, foerageer- en overwinteringgebie-

den, figuur 1.1). Andere migratievormen zijn de dagelijkse jacht naar voedsel; het wis-

selen tussen dag- en nachtverblijf (periodieke vismigratie); de uitbreiding van het leefge-

bied van de soort, de uinvisseling tussen deelpopulaties en het onwluchten van ongunsti-

ge omstandigheden (zgn. katastrofendrift; Anon, 1996; niet-periodieke vismigratie).

Hcewel de opgesomde beweegredenen voor vismigratie en de stimuli voor de mi-

gratiedrang voor vrijwel alle vissoorten gelden, verschillen de gevoeligheden voor en de

reacties op dergelijke prikkels per vissoort en vaak ook per levensstadium. Een uitge-

breid overzicht van het gedrag van vis in relatie tot migratie is te vinden in de monografie

"The control of fish" (Smith, 1985 in: Raat, 1994).
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PAAITIABTTAT

foerageerplsehschuilCaets

OPGROEIHABITAT
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LARVAAL HABITAT

da ge lij ks acti viteit s g ebi ed

schuilÈaats foerage€rpleets

da ge lij be v erplaat sing m

schuilflaats foerageerplaats

JUVENIEL IIABITAT

da ge lij kse v erp laaí sing et

OVERWINTERINGSHABITAT

schuildmts foeragesplsats

da ge lij kx v erplaat sing m

dagelijks

Flguur 1.1: Functlonele eenheden in de levenscyclus van vlssen, met aanduiding van de bezochte
leefgebleden en dageliJkse en selzoetrsgebonden verplaatslngen eÉussen (naar Coeck et al.,2W0)

12 Periodieke vismigratie

1.2.1 Seizoenseebonden trek tussen de verschillende (deel)habitatten

Voor vrijwel alle vissoorten geldt dat ze voor het voltooien van hun levenscyclus

gebruik maken van verschillende leeftrabitatten die in mindere of meerdere mate ruimte-

lijk van elkaar onderscheiden worden. De afstand tot, evenals de omvang van de ver-

schillende gebieden zijn belangrijke ruimtelijke parameters voor de seizoensgebonden

trek. In combinatie met de mobiliteit van de beschouwde vissoort zíjn ze imrners bepa-

Iend voor de migratieduur (Riemersma, 2000). Voor de binnenwateren z[n in het aige-

meen foerageer-, paai-, opgroei- en overwinteringgebieden te onderscheiden (figuur 1.1).
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Op grond hiervan kan voor vissen globaal de volgende indeling gehanteerd worden (Du-

mont, 1982; Semmekrot, 1994):

2.

Diadrome vissoorten die migreren tussen zout en zoet water

' Anadrome soorten brengen het grootste deel van hun leven in zee door en

trekken naaÍ zoet water om te paaien (vb. driedoornige stekelbaars, rivierprik,

rivierforel)
r Katadrome soorten brengen het grootste deel van hun leven in zoetwater door

en trekken nar zee om te paaien (vb. paling, bot)

Potamodrome vissoorten migreren enkel in zoet water. Ze werden door Quak
(1994a) onderverdeeld in:
. l.okale migranten trekken over korte afstanden (brasem, karper, zeelt, blank-

voorn)
. Regionale migranten migreren over langere afstanden (snoek, winde, kop-

voorn, vlagzalm)

Oceanodrome soorten migreren enkel in zee

Voor diadrome vissoorten zijn duidelijke migratieroutes te onderscheiden. Deze

doen uitsluitend dienst als doortrekroute en vervullen geen habitatfunctie. Het kunnen

migreren vormt een essentiële voorwaarde voor het voortbestaan van deze soorten, men

noemt zevaak de 'echte' trekvissoorten.

Bij potamodrome vissoorten liggen de deelgebieden ruimtelijk dicht bij elkaar

(verscheidene tot tientallen kilometersl; en kunnen deze elkaar zelfs overlappen. Migra-

tieroutes kunnen voor de betrokken soorten een habitatfunctie hebben. Deze groep vis-

soorten worden ook wel 'standvissoorten' genoemd, een vaak misleidende naam omdat

ook deze soorten behoefte kunnen hebben aan vismigratie (Riemersma, 2000).

Migratieperioden zijn moeilijk exact aan te geven. Deze verschillen van jaar tot

jaar. Beïnvloedende factoren zijn watertemperatuur, weersgesteldheid, en waterafvoer.

In het algemeen kan gesteld worden dat vismigratie, aftrankelijk van de vissoort en de

beschikbare habitat, het gehele jaar door kan plaatsvinden. Voor een mogelijk knelpunt

(hier een duiker of sifon) betekent dit dat de constructie het hele jaar door passeerbaar

dient te zijn. Indien dit niet realiseerbaar is, moet de werking van de passage op de trek-

perioden van de prioritaire soorten worden afgestemd. In de meeste gevallen houdt dit in

dat de duiker of sifon in ieder geval tijdens de paaitrek van de belangrijkste vissoorten

3.
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operationeel dient te zijn (Riemersma,1994). In tabel 1.1 wordt een indicatie gegeven

van de paaiperiode van enkele vissoorten. Uit deze tabel is af te leiden dat de paaiperiode

van de meeste vissoorten tussen eind februari en eind juli plaatsvindt.

Tabel 1.1: Migratie,en paaiperioden van verschillende vissoorten en bijhorende waÍeÉemperatuur

(Riemersma & Quak, l99l).

Kan met zekerheid meerdere malen perjaar (tot ca. drie keer) aÍpaaieu

1.2.2 De dagelijkse verplaatsingen

De afstand die een vis dagelijks kan afleggen is sterk soortgebonden en is afhan-

kelijk van de grootte en de bouw van de vis. Voor alle soorten geldt dat deze voor het

zoeken naar voedsel een bepaald 'territorium' hebben waarin dagelijks heen en weer ge-

trokken wordt. De afgelegde afstanden zijn afhankelijk van de voedselbehoefte van de

soort, de populatieomvang en de beschikbaarheid aan voedsel (Riemersma, 2000).

In het algemeen geldt: hoe groter de populatieomvang, des te groter het leefgebied

om aan de voedselbehoefte van de individuele vis te voldoen. De voedselbehoefte van

trekvissoorten is tevens groter dan van standvissoorten, omdat trekvissoorten meer ener-

Viss,oort Migratieperiode

Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli Aug seP. Okt. Nov Dec.

Stilstaande watercn

Snoek *'r**** 6_14 "C ******

Baars )B**'t**'È'È** 8_14 .C *********'t*

Snoekbaars **** 10_12 oC !t*!*******'**

Blankvoorn :t'i***** 12_15 .C ****:**

Brasem t ********* 14- 16 "C ***!r******

Kolblei ****** 14_16.c *******

Karper ***** 16_20 oC ***

Trnlt ***** 18_20 oc ***

Ruisvoom J' *** 15 oc ***

Stromende wateren

Kopvoorn ***** 9_ l0 oc ****

Winde *!*** Ca 8 oC ***

Sneep **** 8_10 oc ***

Serpeling !È**,*!r,r ca 8 "C '*!È!r****

Vlagzalm *,*** Ca 7 oC ***

Bubeel *** 10_12 oC ***

7-alm ***** *** 3_9 oC *:B*

Zeeforel *** 3-9 oC ,(**

Beekforel ,k** 3-9 oc ,e**
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gie verbruiken voor verplaatsingen. Een tweede belangrijke parameter voor de dagelijkse

migratiebehoefte is de beschikbaarheid van voedsel: hoe groter de voedseldichtheid in

een water, hoe minder de vis hoeft te trekken om aan zijn behoeften te voldoen (Rie-

mersÍna,2000).

In een antropogene rivier zai de totale oppervlakte geschikt paaigebied sterk af-

nemen, waardoor de mobiliteit van vissen vaak zal toenemen. Ook 'plaatsgetrouwe' vis-

soorten zoals de blankvoorn en brasem worden bij gebrek aan voldoende paaiplaatsen

gedwongen zich te verplaatsen op zoek naar geschikte paaigronden (Riemersma & Quak.,

1991). Omdat de mogelijkheid van laterale beweging in een antropogene rivier is afge-

nomen, zal de vis een geschikte paaiplaats langs de oever moeten vinden en zich hierbij

in sterkere mate in de lengterichting van de waterloop bewegen. Andersom geldt ook dat

indien er voldoende geschikte paaiplaatsen aanwezig zijn, de noodzaak van de paaitrek

vervalt en deze slechts kleinschalig zal zïjn. Omdat iedere vissoort soortspecifieke eisen

stelt aan de paaiplaats (bijvoorbeeld substraat, waterdiepte, stroomsnelheid), zullen naar-

gelang de omstandigheden meer of minder vissoorten op zoek gaan naar geschikte paai-

plaatsen. De mate van de vismigratie hangt daarmee volgens Peltz (1985) in belangrijke

mate af van de kwaliteit en de kwantiteit van geschikt paaiareaal.

Figuur 1.2: Habitatvoorkeur
van verschillende vissoorten.
Genummerde cirkels geven het
voorkeurshabitat van adulte
visseD weer, de p[ilen wijzen
naar de paai- en opgroeigebie-
den Oewerkt naar Schiemer &
Waidbacher, 1992)

I = brubeel, kopvoorn, serpeling,
rivierdonderpad
2 = winde, riviergrondel, kleine
modderkruiper
3 = kwabaal
4 = snoek, bazrs, :rlver, blanli-
voorn, brasem, kolblei
5 = bittervoorn, ruisvoorn, kroes-
karper, zeelt, grote modderkrui-
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13 Niet periodieke vismigratie

1.3.1 Het wewluchten voor oneunstige omstandigheden

Factoren die bij deze migratievorrn een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld het

zoutgehalte, de temperatuur, het zuurstofgehalte, getijdenwerking, voedselomstandighe-

den, lage waterstanden, hoge waterafvoer, waterverontreiniging (bijvoorbeeld rioolover-

storten), ... Het wegvluchten voor lage zuurstofgehaltes, onaangepaste watertemperatu-

ren en hoge waterafvoer gaan in natuurlijke systemen doorgaans niet gepaard met trek

over grote afstanden. Het opzoeken van diepere wateren of de bescherming van de oever

volstaan vaak. Ten gevolge van getijdenwerking en hoge zoutgehaltes zijn vissen ver-

plicht te migreren over grotere afstanden om een veilig heenkomen te vinden. Vermits

veel vissoorten in het ei- of larvale stadium het meest gevoelig zijn voor hoge zoutgehal-

tes bevinden vele paai- en opgroeigebieden van zoutgevoelige vissoorten zich ver

Iandinwaarts (Riemersma, 2000).

1.3.2 Het kunnen uitwisselen tussen deelpopulaties

Indien in een waterloop migratiebelemmerende barrières aanwezíg zijn, worden

heel wat riviersysteem-habitatten gefragmenteerd en bestaat het gevaar van isolering van

vispopulaties (Gebler, 1990). Door langdurig isoleren van populaties kan genetische ver-

arming of inteelt' optreden. Op lange termijn kunnen deze populaties geheel of gedeel-

telijk uitsterven (ondanks het feit dat aan alle eisen van de vissoort voldaan is). Genoty-

pische variabiliteit, evenals de populatieomvang zijn belangrdk voor het voortbestaan van

geï'soleerde populaties, daar de kans op uitsterven groter wordt bij een kleinere populatie.

Daarom is een minimale populatieomvang vereist; het betreft het aantal ouderdieren no-

dig om een populatie in een bepaald gebied duurzaam te laten voortbestaan. In de litera-

tuur worden waarden genoemd van 200 tot 2000 individuen (Verbiest et a1.,1996). Het

'lange termijn overleven' van vispopulaties vereist dus het opnieuw in verbinding stellen

van alle lokale populaties door migratie en genetische uitwisseling. Toch houdt het open-

stellen van migratiewegen ook gevaren in. Bij het introduceren van nieuwe vissoorten

die stroomopwaarts kunnen migreren kan een plaatselijke vispopulatie bedreigd worden

door competitie en hybridisatie (Verbiest et a1.,2001).

1.3.3 Uitbreiden van het leefeebied

l,arvale drift wordt voor een groot aantal vissoorten beschouwd als het belangrijk-

ste mechanisme dat instaat voor dispersie. De driftactiviteit is soortgebonden en tempe-

ratuursaftrankelijk en vertoont een dagelijkse piek tussen 22.00lu. en 2.00u. (Verbiest er

al.,20Ol).
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Ook de aan- en afwezigheid van andere organismen speelt een rol in het versprei-

dingsvermogen van vis. Dringen exemplaren van een bepaalde soort tot 'nieuw' water

door en is het milieu geschikt om in te leven dan nog kunnen andere organismen deze

soort het leven onmogelijk maken. De nieuwkomers kunnen bijvoorbeeld worden ge-

dood door roofvijanden of parasieten nog voordat ze zich kunnen voortplanten. En zelfs

al lukt de voortplanting, dan is het nog altijd mogelijk dat het broed zich in de nieuwe

omgeving in een uiterst kwetsbare positie bevindt ten opzichte van roofvijanden (Rie-

mersma,2000).

1.4 Versnippering

1.4.1 Problematiek

Stroomgebieden zijn grote, samenhangende ecosystemen. lngrepen op een be-

paalde plaats in een stroomgebied hebben vaak gevolgen op andere plaatsen. ln eerste

instantie zrjn er hydromorfologische veranderingen (achteruitgang van stroom- en struc-

tuurdiversiteit) ten gevolge van verstuwing, indijking, rechttrekking van onze waterlopen.

Dit betekent voor vissen een verdwijnen, verkleinen en kwaliteitsvermindering van de

leefgebieden en een sterke afname van de toegang tot die leefgebieden (Riemersma &

Quak, 1991).

Naast de fysische migratiebelemmeringen veroorzaken ook andere ingrepen een

achteruitgang van de biotoopkwaliteit. Zn heeft onnatuurlijk peilbeheer het wegvallen

van de stroomdiversiteit tot gevolg en zullen stuwen ervoor zorgen dat natuurlijke over-

stromingsgebieden niet meer onder water komen te staan. Eutrofiëring, ruimingbeheer,

baggerbeheer, ... tasten belangrijke leefgebieden aan, waardoor de natuurlijke vorm hier-

van verdwijnt en de typische paai-eigenschappen van de biotoop (overstromingsgebieden,

water- en oeverplanten waar eitjes opgekleefd worden bij de voortplanting, ondiep stil-

staand water) verdwijnen. Juist door die aantasting lijkt de migratiebehoefte van een

aantal vissoorten te zljn toegenomen. Indien namelijk een bepaald habitat niet aanwezig

is, zal de vis op zoek gaan naar nieuwe gebieden (Riemersma,2000; figuur 1.3).

Daarnaast zijn er natuurlijke verspreidingsbarrières, zoals omgevallen bomen en

wortelformaties die leiden tot natuurlijke watervallen. Zulke natuurlijke hindernissen in

natuurlijke rivieren dienen niet verwijderd te worden omdat ze op termijn door het dyna-

misch karakter van de waterloop vanzelf verdwijnen. Bovendien dragen zij vaak bij tot
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het verhogen van de natuurlijke structuurdiversiteit van een waterloop (Verdonschot et

al.,l95). In cultuurtechnische waterlopen is het wegnemen van natuurlijke hindernissen

echter een noodzaak om vrije vismigratie te bevorderen.

5000
Roadr and bream

1000

3000

1000
Pike and perc}r

1951-55 195ffi0 1961-65 196É.70 1977-75

Figuur 1.3: Gedurende de jaren 1950-1970 heeft eutroÍiëring in het Uzerbekken geleid tot een af-
narrre van een aantal vissooÍen mals blankvoorn, rietvoorn en piscivore vissen (snoek en baars) en
geliikttidig e€n toename van de palingpopulatie (overeenkomstig de palingdata van Timmermans,
1976). BU een verdere tocnare van de eutroÍiëring gedurende dejaren '70 bleek uiteindelijk ook de
palingpopulatie draíisch af te nemen (Denayer & Belpaire, 1996).

Vismigratie heeft daarmee alles te maken met versnippering: het complexe proces

waarbij de leefgebieden van dier- en plantensoorten worden doorsneden en uiteenvallen

in kleinere deelgebieden. Van de bijna 200 Europese zoetwatervissoorten zijn er op dit

ogenblik 67 bedreigd in hun voorthstaan door menselijke ingrepen op de waterlopen

(Verbiest et al.,1996). Ongeveer de helft hiervan kan teruggebracht worden naar pro-

blemen die verband houden met fysische migratiebelemmering. Voor Vlaanderen wor-

den in een vergelijkende studie van de historische visstand met de actuele, drie verschui-

vingen opgemerlÍ. Met name een sterke achteruitgang van de rheofiele (stroomminnen-

de) vissoorten, een toename van exoten (o.a. blauwband) en een sterke achteruitgang van

de grote migratoren (forel, paling, zalm; IBW, 2N2).

Omdat deze problemen van versnipperingzich vaak gelijktijdig voordoen in een

bepaald gebied en daarbij elkaars werking kunnen versterken, moeten ze in samenhang

Kg
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bekeken worden. Knelpunten zoals stuwen en bodemvallen zorgen op veel plaatsen voor

onoverbrugbare hindernissen voor vissen, omdat ze in stroomopwaartse richting niet pas-

seerbaar zijn. De schade die hierbij optreedt, is sterk afhankelijk van de mate waarin de

gescheiden delen ecologisch van elkaar afhankelijk waren en de mate waarin het reste-

rende deel kan compenseren voor de verloren gegane habitat (Riemersma, 2000). In de

overgebleven gebieden treedt vaak biotoopverkleining op en ontstaan er (deel)populaties

die min of meer geïsoleerd leven van elkaar. Deze gebieden worden dan te klein voor

sommige vissoorten om zich hierin staande te houden of ze bieden te weinig mogelijkhe-

den aan de soorten om te overleven, wanneer zich extreme omstandigheden voordoen.

De problematiek beperkt zich dus niet lokaal rond die barrières maar is onlosmakelijk

verbonden met de inrichting en het beheer van viswateren (Verbiest et a1.,2001).

Pompgemalen en waterkrachtcentrales vorÍnen een barrière voor stroomafwaarts

trekkende vissen die erdoor opgezogen worden en gedood of verwond. Om deze migra-

tieknelpunten te overbruggen werd een heel gamma aan oplossingen bedacht, waaronder

vispassages. Het bouwen van vispassages is natuurlijk slechts een effectverzachtende

maatregel die weer migratie toelaat, maar die nog altijd vertragend werkt op de wije vis-

migratie en die ook andere negatieve effecten van verstuwing niet oplost. Door de bouw

van stuwen wordt het natuurlijk verval van de beek of rivier immers over grote afstanden

verkleind (figuur 1.4). Hierdoor is in Vlaanderen heel wat oppervlakte aan typische paai-

en opgroeihabitatten voor stroomminnende soorten verloren gegaan, een evolutie die

reeds begon bij de bouw van de eerste watermolens (Monden et al.,200la).

-+

Figuur 1.4: Afname van de stroomsnelheid in
een onverstuwde rivier (boven) en ln een
meervoudlg verstuwde rivler (onder) (Pelz,
1985).W

Bij het voorstellen van oplossingen voor de verschillende knelpunten is het nood-

zakelijk dat elke obstnrctie afzonderlijk bekeken wordt omdat niet alle kunstwerken in

dezelfde mate een migratiebarrière vormen voor vis. Toch moet men altijd in ogen-

schouw nemen dat migratie en verbreiding niet de enige belangrijke criteria zijn voor de

aanwezigheid en/of succes van een soort. Uiteraard dienen de habitatten en biotopen

waar naaÍtoe soorten zich verplaatsen geschikt te zijn en dienen de milieuomstandighe-

den op de migratieroute gunstig te zijn om overleving te waarborgen.
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omdat het zwem-, sprong- en uithoudingsveÍmogen sterk kan variëren per vis-

soort (en per lengteklasse binnen de soort)2, is de mate waarin een kunstwerk

(on)passeerbaar is voor vis eveneens sterk soortgebonden. Dit betekent dat het type

kunstwerk invloed heeft op de mate waarin versnippering zich als een knelpunt manifes-

teert (Riemersma, 2000).

Daarnaast dient vismigratie het gehele jaar door en voor alle soorten te kunnen

optreden. De inspanning van de vis om migratievoorzieningen (bijvoorbeeld een vistrap)

te passeren kost extra energie. Dit energieverlies kan leiden tot vervroegd paaien of uit-

putting. Om een gezonde vismigratie en -stand te waarborgen, dienen barrières zoveel

mogelijk vermeden te worden (Riemersma, 1990).

Aangezien vismigratie massaal optreedt, dienen migratievoorzieningen voldoende

groot van omvang (dimensies van de passage zoveel mogelijk in de richting van de di-

mensies van de betreffende beek) te zijn (Verdonschot, 1996). \ily'anneer de passage

slechts de helft van de beekomvang bedraagt, kunnen opstoppingen het gevolg zijn. De

in scholen optrekkende vis kan dan niet in één keer passeren en hoopt zich op voor de

ingang van de passage.

1.4.2 Soortgebondenheid en versnipperinggevoelietreid (Riemersma. 2000)

De mate waarin een vissoort hinder ondervindt van versnippering is afhankelijk

van o.a. het verspreidingsvennogen van de soort en de tolerantie ten aanzien van veran-

dering in de leefomgeving. Daarnaast is het van belang na te gaan in hoeverre de ver-

schillende kunstwerken daadwerkelijk een barrière vorÍnen voor vis. De versnippering-

gevoeligheid van een soort wordt bepaald door het stadium dat het gevoeligst is voor ver-

snippering. Bovendien verschilt deze gevoeligheid niet alleen tussen soorten maar ook

tussen de verschillende levensstadia die een soort doorloopt.

a. Tolerantie

Soorten die gevoelig zijn voor veranderingen in het milieu en die kieskeurig zijn

ten opzichte van hun leefgebied hebben een lage tolerantie en zíjn dus versnipperingge-

voelig. Vaak zijn het gespecialiseerde soorten die zich aangepast hebben aan een speci-

fiek habitat. Voor vissen zijn de eieren en de larven vaak bepalend voor de tolerantie van

een soort. Dit komt omdat ze in dit levensstadium hoge eisen stellen aan hun habitat en

erg kwetsbaar zijn.

2 
Z.re Z.Z.\A) Stroomsnelheden in de duiker in relatie tot de zwemsuelheid van de vis
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b. Benodigdleefgebied

Het benodigd leefgebied van een populatie omvat het areaal dat een soort nodig

heeft om duurzaam te kunnen voortbestaan. Duurzaam betekent hierbij dat er voldoende

individuen in het leefgebied voorkomen om uitsterven van de soort op lange termijn te

voorkomen.

c. Dispersieverrnogen

Onder dispersievermogen van een soort wordt de afstand verstaan die door het

merendeel van de individuen kan afgelegd worden om een geschikt leefgebied te koloni-

seren. Soorten met een klein dispersievermogen zijn meer versnipperinggevoelig omdat

ze veel meer moeite zullen hebben om een gebied te herkoloniseren. Vaak is het disper-

sievermogen gerelateerd aan de zwemcapaciteif. Soorten met een geringe zwemcapaci-

teit, zoals rivierdonderpad en kleine modderkruiper, hebben een laag dispersievermogen.

Algemeen kan aangenomen worden dat vissoorten van stromend water een groot disper-

sievermogen hebben. Dit hangt niet alleen samen met het feit dat de adulte dieren zich

over grote afstanden kunnen verplaatsten, maar vaak ook met de voortplantingsstrategie.

d. Reproductiecapaciteit

De reproductiecapaciteit van een soort wordt bepaald door het aantal nakomelin-

gen dat een ouderpaar van een soort kan voortbrengen. Soorten die veel nakomelingen

kunnen voorthngen zijn minder versnipperinggevoelig dan soorten met een gering aan-

tal grotere eieren en weinig nakomelingen.

Om een indruk te lrijgen van de mate van (soortgebonden) versnipperinggevoe-

ligheid van de meest voorkomende vissoorten, ziebiilage2.

3 Zie 2.3.2 Zwemsnelheden in relatie tot de verschillende vissoorten
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15 Het beleid

De laatste decennia heeft de aandacht voor het milieu een grote opgang gekend.

Daarbij is de slechte toestand van de waterlopen en het belang van vismigratie duidelijk

geworden. Ecologisch beekherstel is alleen mogelijk wanneer het ecosysteem van een

stroomgebied, flank-dal-beek, als een integraal geheel wordt bekeken (Verdonschot et al.,

1995). Met dit gegeven in het achterhoofd werd er een begin gesteld aan de verbetering

van onze waterlopen inzake vismigratieproblematiek. Er werden een aantal wetgevingen

opgesteld die streven naar het behoud en herstel van wilde dieren en hun habitatten.

Hieronder volgt een overzicht van de bestaande wetgevingen die rechtstreeks en onrecht-

streeks betrekking hebben op vismigratie (in bijlage 3 worden de wetgevingen verder

verklaard).

Verdrag van Bonn inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten van 23

juni 1979.

Verdrag van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk

leefmilieu in Europa van 19 september 1979.

Richtlijn 92l43tEEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de in-

standhouding van de natuurlijke habitatten en de wilde flora en fauna van 2l mei

1992.

Beschikking van het Comité van ministers van de Benelux Economische Unie inzake

de vrije migratie van vissoorten in de hydrografische stroomgebieden van de Benelux

Ianden van26 april 1996 M (96) 5.

Decreet van de Vlaamse regering befeffende het natuurbehoud en het natuurlijk mili-
eu van 21 oktober 1997.

In het Mina-plan 2 wordt in verschillende thema's aangedrongen op het wegwerken

van migratieknelpunten en worden hieryoor financiële middelen voorzien.

Europese Kaderrichtlijn Water.

Op basis van deze wetgevingen werd een Vlaams beleid ontwikkeld. Uitgangs-

punt voor de oplossingsstrategie is de Beneluxbeschikking die stelt dat tegen 2010 alle

waterlopen migratievrij moeten zijn voor vis. Omdat deze termijn vrijwel onhaalbaar is,

werd een lijst opgesteld van de vismigratieknelpunten (figuur 1.6 en bijlage 4) op alle

prioritaire waterlopena in het Vlaamse Gewest (frguur 1.5). Deze werden geïnventari-

o Onder prioritaire waterlopen worden de meest waardevolle waterlopen in combinatie met strategisch be-

langrijke verbindingswaterlopen verstaan die opgenomen zijn in de prioriteitenlijst van de te saneren wa-
terlopen in Vlaanderen. Het gaat hieóij over ongeveer 3000 km van de in totaal 20.(XX) km waterloop in
Vlaanderen.
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seerd volgens een vooroÍpgestelde methodologies. De inventarisaties vormen de basis

voor de opmaak van een financierings- en saneringsprogramma om deze knelpunten weg

te werken. 1026 constructies op 3000 kn waterloop werden geïnventariseerd waaronder

175 duikers en 56 sifons waarvan de barièregraad nog moest nagekeken worden. Per

constructie werd een fasering gegeven die berust op het toekennen van een graad van

hoogdringendheid voor het oplossen van de knelpunten. Alle inventarisatiegegevens zijn

gebundeld en opgenomen in een informix-databank6 die kan geraadpleegd worden via het

internet.

"qgo

qÍmÍrÈaltkoo

El stroombct*.n

. íasal: hoge prbÍit€it

. íase 2: ÍnaugË prioÍitBit
íagc 3: hge píioíitcit

. hr. a: \rooÍlodg nii oplo.lcn
íese 5: oíd.rzoak naaÍ baÍrià}.€froct. Íase6: opgdost

bcvaaÖerc wat!Íl@p'\.., drbsvaaíbtra r\atcíloop: cat. 1

drb€vEaöert $ateÍloop: cat. 2

. mb€vaarbare wsteÍloop: cat. 3
onb€vaarbeÍ€ wateíloop: niet geklasseerd

Bekken

Figuur 15: De verschlllende stroombekkens in Vlaanderen (Monden et al.r200lb).

5 5.1 nrcthodologie in bijlage 5
o http://uismigratie.instnat. be
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Figuur 1.6: Constructies met barrière-
effect(en) voor vismigratie (Monden eÍ aI.,
2001a).

1.6 Mogelijke oplossingen

Een geschikte oplossing voor een bepaald knelpunt hangt af van situatie tot situa-

tie. Er dient rekening gehouden te worden met het type waterloop, het type knelpunt, de

aanwezige en te verwachten vissoorten, de aanwezige ruimte, etc. Het is dus niet moge-

lijk om aan elk knelpunt per definitie een bepaald type oplossing te koppelen. In de lite-

ratuur wordt voor het uitwerken van een geschikte oplossing voor de migratieknelpunten

voorgesteld om volgende prioriteitenlijst te volgen (Monden et al.,20ola):

Waar mogelijk wordt voorgesteld de waterloop terug door de natuurlijke bedding te

Iaten stromen. Dit houdt in dat het knelpunt verwijderd wordt en volledig beekherstel

plaatsvindt (op waterloopniveau).

- 16-
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In tweede instantie wordt voorgesteld de knelpunten te verwijderen en de rivier op-

nieuw in te richten met een natuurlijk verval. Hierbij vinden lokaal herstel en herin-

richting van de beek plaats (lokaal niveau).

Indien volledig herstel niet mogelijk is, kan men rond de obstakels lange omleiding-

kanalen aanleggen die een sterker verval hebben en die als een natuurllke (meande-

rende) beek met hoge ruwheid worden ingericht. Dergelijke omleidingen kunnen

naast hun functie als visdoorgang, ook dienen als paai-, opgroei- of verblijfsplaats

voor de stroomminnende soorten.

(a) (b)

Figuur 1.7: Watermolen op de Kleine Gete (foto a). De vispassage die aangelegd werd rond de wa-
termolen (foto b). In de ornleiding werd gewerkt met streekeigen materiaal om het verval af te bou-
wen en de stroomsnelheid in te perken.

Het plaatsen van streekeigen materiaal in de bedding kan een verval afbouwen, de

stroomsnelheid inperken of het waterpeil verhogen.

Ook een aangepast beheer is voor sommige knelpunten een geschikte oplossing.

Door aan beide zijden het spuiregime van spuisluizen aan te passen en de schuiven te

laten open staan tot het peil gelijk is, kunnen vissen optrekken. Het platleggen van

klepstuwen en het verwijderen van schotbalken op momenten van paaimigratie zijn

mogelijke beheersmaatregelen ter bevordering van de vismigratie. Deze laten echter

geen migratie gedurende het hele jaar toe en moeten daarom op hun efficiëntie geë-

valueerd worden (Kuijken et a\.,2001).

Slechts indien de voorgaande mogelijkheden zijn onderzocht en negatief bevonden,

kan men denken aan de aanleg van kunstmatige vispassages zoals de bekkentrap met

V-vormige overlaten of hellingen uit stortsteen.
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Figuur 1.8: De V-vormige vispassage op de Velpe in Hoeleden (Yerbiest et a1.,1998)

1.6.1 Concrete uitwerking: Tunnelfishways in Noorwegen

Al vanaf 1870 worden in Noorwegen vispassages gebouwd, meestal gericht op de

migratie van zalm en forel. Deze geven vis de mogelijkheid om grotere gebieden te ge-

bruiken voor hun voortplanting en groei. Door het aanleggen van zo'n 420 vispassages,

werd het leefgebied van de zalm, de zeeforel en de beekforel over een lengte van 3700

kilometers uitgebreid. Va van de passages is aangelegd voor het overbruggen van kunst-

matig aangelegde knelpunten op rivieren, 3/r van de passages werd aangelegd voor het

overbruggen van natuurlijke obstakels. Die obstakels kunnen tot bijna 50 m hoog zijn,

waarbij trappen met een hoogteverschil van bijna lm7 worden aangelegd. Meestal zijn de

vervallen door de obstakels gecreëerd echter kleiner, met hoogteverschillen tot 5 m.

De meeste vispassages zijn van het 'pool and weir' type8, sommige zijn van het De-

nyl-typee in combinatie met stuwen. Ook werden tunnelfishways gebouwd op rivieren in

Noorwegen. Dit zijn vispassages aangelegd in een duiker (Grande, 2001).

Alhoewel de vlakten in Noorwegen heel uitgestrekt zijn, is het vaak moeilijk om

plaats te vinden voor een vistrap in open terrein, omdat de rivieroevers naast de vele wa-

tervallen en dammen steil zijn en heel smal. Daarom worden veel vistrappen in duikers

of tunnels gebouwd. Tot nu toe bestaan er al 32 zogenaamde tunnelfishways in Noorwe-

gen. De helft daarvan wordt gebouwd in verbinding met dammen en waterkrachtcentra-

7 Meestal bedraagt de hoogte van de trappen 40-60 cm wanneer ze aangelegd worden voor zalm en forel en

20-30 cm wanneer ze gebouwd worden voor de passage van witvis en paling.
8 pool and weir vispassage = bekken-vistrap Deze vistrap bestaat uit een hellende waterloop (circa I : 20 à

50) met een rechthoekig of een trapeziumvormig dwarsprofiel. De waterloop wordt door een aantal over-
laten in bekkens verdeeld. Het aantal bekkens wordt bepaald door het totale verval over de constructie en

het gewenste verval per bekken. De energie van het over de overlaten stromende water wordt gedempt in
de bekkens, die daartoe voldoende lang, breed en diep moeten zijn (Raat, 1994).

'Dere passage bestaat uit een hellend rechthoekig kanaal waarin op korte afstand van elkaar geplaatste,

enigszins naar voren hellende, schotten een grote weerstand leveren aan het er door stromende water. Als
gevolg van de hoge energiedemping is het water zeer turbulent. Door de grote weerstand zijn de gemiddel-
de stroomsnelheden relatief laag (Raat, 1994).
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les en de andere heHt in verbinding met natuurlijke watervallen. De langste tunnelfish-

way is 290mlang en de constructie is 35 m hoogr0.

Tunnelfishways vertonen een aantal voordelen: de vistrap is beschermd tegen een

overtoevoer aan water, tegen overstroming en tegen schade door ijs in de winter (wat in

Noorwegen belangrijk is). Een ander voordeel bestaat erin dat de tunnel afgesloten is

voor vissers, wat de inspectie van onbevoegd vissen vergemakkelijkt. De onderhouds-

kosten zijn verlaagd. Nadeel is de moeilijke toegang wanneer er onderhoudswerken ver-

richt moeten worden, of wanneer een teveel aan zand en stenen verwijderd dient te wor-

den.

Omdat vissen niet in staat zijn om lang aan een hoge snelheid te zwemmen, is in

elke vijftiende trap een zgn. rustpoel ingebouwd waar het water minder turbulent is en de

vis de mogelijkheid geboden wordt om even tot rust te komen. Uit onderzoek naar pas-

seerbaarheid in relatie tot lichtintensiteit in de tunnels is gebleken dat er geen significant

verschil is of er al dan niet licht aanwezig is in de tunnel. Zelfs een tunnel van 1600 m

lengte zonder licht, bleek geen barrière voor de vispassage (Grande, 2001). Het gaat

hierbij hoofdzakelijk over zaimachtigen. BU de aanleg van de duikers werd alleen met

deze groep vissen rekening gehouden.

lo Biiage 6 geeft een overzicht van de opbouw van de langste tunnelfishway
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Hoofdstuk II. Duikers en sifons

2.1 DeÍinitie

Colijn en Van Der Hooft (1968) definiëren een duiker als volgt:

"Een duikcr is een lcol<er, aangebracht onder een weg, een dijlc, een l<anwal, een water-

gang, e.d., die tot doel hcefi om een verbinding tussen wateren in stand te houden of te

herstellen en de afwatering van aangrenzende landerijen mogelijk te mal«en.

Een sifun (of grondduil<cr) verschilt van een duiker doordat hij niet vollcdig recht is,

mnnr twee of mcer knikikzn veftoonL"

Daar kan aan toegevoegd worden dat een sifon doorgaans volledig verdronken is,

terwijl het waterpeil in een duiker sterk kan variëren. Duikers bezitten normaliter een

open verbinding nrssen boven- en benedenstroomse trajecten in een beek. Daarnaast be-

staan afsluitbare duikers (terugslagklep) waarmee water in een bepaald gebied binnen

gelaten kan worden.

Figuur 2.1: Sifon (GrontmtJ , 1990)

ÀletuuÍl[k€ boddiÍE b€ddin9

Owrdfeptc (zoïoÈl>

Figuur 2.2: Gesloten duiker met ronde sectie en doorlopen-
de beekbedding (Yiaene eÍ aL, 1999).
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De diameter van de duiker wordt zodanig gekozen dat er een voldoende grote

capaciteit is om water uit het achterland veilig te kunnen afvoeren. De meeste duikers en

sifons worden geconstrueerd in beton, met relatief gladde wanden. Maar ook metalen of
stenen duikers komen voor. De doorsnede van de

buizen kan gaan van vierkant of rechthoekig tot

rond en 'druppelvormig'. De buizen kunnen (bij

duikers) ofwel op de bodem gelegd worden, ofwel

gedeeltelijk ingegraven worden, zodat in de buizen substraat aanwezig is. In sommige

gevallen wordt ook gewerkt met halfopen buizen (zgn. bodemloze duikers). ln dergelijke

constructies blijft het oorspronkelijk substraat van de waterloop bewaard (Yiaene et al.,

1999). Een overzicht van duikertypes met een aantal voor- en nadelen staat in bijlage 7.

Rnd

Ho.ki9

Figuur 2.3: Niet ingebedde duiker, geen bodembedekktng (Viaene
et al.,lX)O).

2.2 Passeerbaarheidsanalyse voor duikerc en sifons

De barrièrewerking van een duiker hangt niet enkel af van de biologische eigen-

schappen van vissen, maar hangt ook samen met de fysisch/hydraulische toestand aan de

in- en uitstroomopening en met de fysisch/hydraulische omstandigheden in de duiker zelf
(Verdonschot, 1996). Al deze gegevens zijn bepalend voorhet al dan niet kunnen passe-

ren van een bepaald kunstwerk

Naast zwem- en sprongcapaciteiten is ook kennis met betrekking tot de migratie

van de betrokken vissoort, zoals migratietijden, -periode, aantallen en andere voorwaar-
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den voor de migratie, in de uiteindelijke analyse waardevol. De hierboven genoemde

parameters verschillen veelal per vissoort en ze zijn binnen de soort ook nog eens aftian-

kelijk van het levensstadium (Gronunij, 1990).

Vissen zijn op basis van hun zwemgedrag in twee gÍoepen te verdelen, namelijk

de bodemvissen en de pelagische soorten. Een bodemvis houdt zich voornamelijk bij de

bodem op en bevindt zich ook vaak in de oeverzone. Is bijvoorbeeld de bodem van een

duiker hoog boven de bodem van de beek gesitueerd dan zal deze voor bodemvis moei-

lijker te passeren zijn. Voorbeelden zijn beekprik, paling, bermpje, rivierdonderpad en

riviergrondel. Pelagische soorten zijn onder andere winde, blankvoorn, rietvoorn. 78,

oriënteren zich voornamelijk visueel en bevinden zich tijdens de paaitrek in de bovenste

waterlagen of in de ondiepe oeveÍzones (Riemersma, 1994). Migratie van deze soorten

vindt overdag plaats en tijdens de schemering. Hierbij is 'licht' en niet het absolute tijd-
stip van de dag de stimulus voor migratie. Vissoorten die zich tijdens de migratie voor-

namelijk oriënteren op de tast en via visuele aanpassingen, bewegen zich vooral 's nachts

in de nabijheid van de oever vooÍ. Voorbeelden hiervan zijn meerval, aal en snoekbaars.

Andere vissoorten kunnen migratie vertonen gedurende het hele etnaal. De intensiteit

van de nachtelijke migratie wordt bij deze vissoorten sterk positief beïnvloed door het

maanlicht (Riemersma et al., 1997).

2.2.1 De fvsischÀvdraulische toestand in de duiker

a. De stroomsnelheid

De bodem in een duiker is vaak glad (geen bodembedekking) waardoor de wrij-

vingsweerstand van de buiswand zeerlaag ligt en de stroomsnelheid hoog is. Dit vormt

moeilijk passeerbare omstandigheden. De stroomsnelheid mag niet zo hoog zijn dat zij
de doorgang van vis in de weg zou staan en opstoppingen aan de duikeringang het gevolg

zijn (Verdonschot, 1996). Anderzijds kunnen hoge stroomsnelheden ook het gevolg zijn

van een smallere doorstroomsectie van de buizen ten opzichte van de sectie van de wa-

terloop stroomopwaarts van de constmctie. Hogere stroomsnelheden gaan vaak gepaard

met een verhoogde turbulentie, wat de zwemcapaciteit van de vissen nadelig kan beïn-

vloeden (verminderd oriëntatievermogen, meer ingesloten lucht in het water; Verdon-

schot, 1996). Een veel voorkomend probleem bij duikers en sifons bestaat erin dat ze

niet ontworpen zijn om piekdebieten met een bepaalde terugkeertijd te verwerken zonder
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extreme stroomsnelheden te veroorzaken. Wanneer die piekafvoeren samenvallen met de

vismigratie wordt deze dus belemmerd.

Bij extreem lage afvoerdebieten kan vaak een ander probleem ontstaan, namelijk

een tekort aan waterdiepte. Dit probleem treedt vaak op bij duikers met een brede, vlak-

ke bodem (vaak betonplaat; Viaene et al.,1999).

Vanwege het feit dat migratie meestal stootsgewijs en massaal plaatsvindt, is het

snel kunnen passeren van de duiker van groot belang. De meeste vissoorten zijn in staat

(een vispassage) te passeren bij een maximale stroomsnelheid van 1 m/s. Alhoewel uit

onderzoek blijkt dat deze waarde goed functioneert, bestaat toch de behoefte op sommige

waterlopen de zwemcapaciteit meer naar vissoort te specificeren (Riemersma & Quak,
1991), bijvoorbeeld op kleine beekjes met welbepaalde vissoonen.

b. Stroomsnelhcden in de duilccr in relatie tot de zwemsnelheid van de vis

De zwemprestaties (zwemsnelheden) die vissen kunnen leveren zijn voor vis-

soorten en lengteklassen binnen de soort verschillend en worden onder andere bepaald

door de morfologie van de vis. Naast de vissoort en de vislengte wordt de maximale

zwemsnelheid die een vis kan bereiken tevens bepaald door factoren als watertempera-

tuur en de conditie van de vis. Overigens geldt dat de vis de maximale zwemcapaciteit

enkel kan benutten indien de omstandigheden dit toelaten. De vis moet in ieder geval

voldoende water boven de vinnen hebben, de afzetmogelijkheden moeten ruim aanwezig

zijn en de stroomsnelheid mag niet te hoog zijn. Door turbulenties kunnen de zwem-

prestaties aanzienlijk afnemen (Beach, 1 984).

De "z\ryemsnelheid" wordt gedefinieerd als: "de snelheid waarrnee de vis zich ten

opzichte von een referentiepwtt voortbeweegf'. Onder "relatieve zwemsnelheid" wordt

"hct verschil tussen d.e zwemsnelhcid van de vis en dc stroomsnelheid van het watef' ver-

staan. Uiteraard moet de relatieve zwemsnelheid positief zijn om een duiker te kunnen

passeren (Powers et al.,1985).

Verder is niet alleen de zwemsnelheid van belang maar tevens de duur waarbij de

betreffende snelheid kan worden volgehouden (uithoudingsvermogen). In dit verband

wordt in de literatuur onderscheid gemaakt in de volgende typen zwemsnelheden (Hoar

& Randall, 1978):
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Sprintsnelheid: (burst speed of darting speed) snelheid die een vis minder dan 20 se-

conden kan volhouden.

Verhoogde snelheid: (prolonged speed, ook sustained speed genoemd) snelheid die

een vis gedurende een zekere t|d (20 seconden tot 200 minuten) kan volhouden, maar

die dan tot uiputting leidt

Kruissnelheid: (cruising speed, soms in de literatuur ook sustained speed genoemd

hetgeen gemakkelijk tot verwarring met de vorige categorie kan leiden) snelheid die

een vis lang (> 200 minuten) kan volhouden zonder dat dit direct tot uiputting leidt.

ï
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De vis zwemt met kruissnelheid tijdens de 'normale' verplaatsingen en zal waar-

schijnlijk ook met deze snelheid zwemmen tijdens de paaitrek zolang deze niet gehinderd

wordt in doorgang (Bell, 1973). Bij deze snelheid is het energieverlies van de vis het

kleinst. De kruissnelheid en de sprintsnelheid worden aangewend om moeilijke trajecten

op de migratieroute te overbruggen, zoals bijvoorbeeld stroomversnellingen en hoogte-

verschillen. De sprintsnelheid wordt ook gebruikt voor de vlucht en het foerageren door

sommige roofvissen zoals de snoek. Verder dient nog opgemerkt te worden dat de waar-

den van de zwemsnelheden gegeven door Bell (1973) betrekking hebben op vissen die

zwerrmen in water waar geen lucht is ingesloten (zgn. 'black water'). Als het luchtge-

halte in het water toeneemt, wat bijvoorbeeld het geval is bij turbulentie ('white water'),

zal de vis niet de volledige kracht van de staartslag kunnen benutten en zal de zwemsnel-

heid afnemen.

Overzichten van zwemsnelheden per soortl geven onder andere Riemersma (1990),

Riemersma en Quak (1991), Powers (1985), Semmekrot (1994) en Dane (1978a, 1978b).

t Zie blilage 8 voor een overzicht van de zwemsnelheden van eeD aantal zoetwatervissen

Figuur 2.4: Relatle tussen de zwemsnelheid

en de fijdsduur waarln deze kan worden vol-
gehouden (Naar Hoar & Randall,1978).
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In het algemeen geldt voor langzame zwellmers (Iengte l0 cm) een zwemsnelheid van

0,2-0,5 m/s over een afstand > 10 m en voor snelle zwemmers 1,0-2,0 m/s.

Daarnaast staat de zwemcapaciteit in directe relatie met de lengte van de vis

(Riemersma & Quak 1991, McPhee & Watts 1976). Hoe langer de vis is, en dus ouder,

des te groter is de zwemcapaciteit. Watts (1974) komt hiervoor tot de volgende vuistre-

gel:

Zwemsnelheid

sprintsnelheid

verhoogde snelheid

knrissnelheid

zwemafstan d Salmo trutta

stroomsnelheid aan de bodem

Afmeting vis

8-12 * Iichaamslengte / seconde

4-7 * lichaamslengte / seconde

2-4 * lichaamslengte / seconde

lndien de watertemperatuur hoog is, moeten deze waarden met 35Vo worden ver-

hoogd (Watts 1974,Brett et aI. 1958).

c. De lengte van de duiker

Niet alleen de stroomsnelheid in de duiker is belangrijk maar ook de lengte van de

duiker of sifon. Voor de beoordeling van de passeerbaarheid van een lange duiker moet

van de kmissnelheid worden uitgegaan (Verdonschot, 1996). Wanneer vissen bijvoor-

beeld door een buis moeten zwelrmen aan een verhoogde snelheid of zelfs sprintsnelheid

(twee snelheden waarbij uiputting optreedt) is het nodig dat de vis de uitgang van de

duiker of sifon bereikt vóór hij uitgeput is. Het is dus vooral de lengte waarover een vis

een bepaalde snelheid moet aanhouden die van belang is (Baker & Votapka, 1990).

Wanneer een duiker langer is dan 4,5 m dan moet de kruissnelheid worden aangehouden.

Belford & Gould (1989) geven voor forel het volgende schema:

l0
0,96

50

0,74

30

0,80

70 90

0,70 0,67

meter

m/s

Ook voor andere vissoorten gaat deze relatie op, dit staat uiteraard in direct verband met

de soortspecifieke zwemcapaciteit.
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d. De licht-donker barrièrewerking

Over de licht-donker barrièrewerking van een duiker verschillen de meningen.

Volgens bepaalde auteurs zou de afwezigheid van licht een barrièrewerking hebben (Ba-

ker & Votapka, 1990) en moet er bij duikers licht te zien zijn aan de andere kant (Anon.,

1990). Uit ander onderzoek blijkt dat vissen weinig tot geen effect hiervan ondervinden

(Kay &Lewis 1970, Rogers & Cane 1979). Sommige vissoorten, zoals forel, worden

zelfs aangetrokken door donkere duikers en verblijven bij de ingang. De duiker vormt in

dit geval een habitat of schuilplaats vooÍ dieren. Kratt (1981) nam zelfs waar dat arcti-

sche zalmen eieren in grindachtig substraat in een duiker afzetten. Bij forellen zou zelfs

een betere migratie mogelijk zijn doorheen donkere duikers (Ebel, 1985).

2.2.2 De fysisch/hydraulische toestand aan de in- en uitstroomopenins van de duiker

Er zijn veel verschillende situaties aan de in- en uitstroomopening van een duiker.

Vaak bevindt zich aan de duikeruitgang een poel die iets breder en dieper is dan de (ver-

dere) loop van de rivier. Mocht de duiker een overstort hebben dan stort het water de

poel in die dan rijkelijk voorzien wordt van zuurstof en een ideaal habitat vormt voor

sommige vissoorten.

Figuur 2.5: De verschillende delen van een duiker (Poulin et a1.,1998).
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a. Hoogteverschillen

Zijn er hoogteverschillen aanwezig tussen beek en instroom (stroomversnelling)

of tussen duiker en uitstroom (stroomversnelling enlof waterval), dan levert dit voor die-

ren een moeilijk passeerbare structuur op.

Ehvntad onu'rírco ctrrsoS bítricr Counlcrgirnk cít ínco allorrg
fi€lr Fasssse Figuur 2.62 De aanwezigheid yan een

hoogteverschil aan de in- of uitgang
van een duiker vormt een hindernis
voor vis. Een ondergedoken in- of
uitgang daarentegen laat vrije vismi-
gratie toe (Poulin, 1997)

Bless (1981) noemt stuwen hoger dan 30 cm al wezenlijke hindernissen voor

beekvis met uitzondering van grotere zalmachtigen. Wanneer de waterstroom over een

stuw vrijkomt van de verticale stuwwand, dan is daarmee een volledige hindernis voor

optrekkende vis gecreëerd (Wilke 1970). Dit geldt ook voor de uitstroomopening van

een duiker (figuur 2.7).

nrct belucht

Figuur 2.72 ^lwee vormen van overstortranden. De eer-
ste vorm zal vrijwel zeker een knelpunt yormen voor het
merendeel van de cypriniden en dit door de aanwezig-
heid van lucht onder het overstortende water, als gevolg
van het vrijkomen van het overstort van de rand (Boiten,
r989).
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Een vis heeft in principe twee mogelijkheden om een obstakel te passeren:

zwemmen of springen. Uit onderzoek is gebleken dat een vis een obstakel bij voorkeur

zwemmend passeert (Sruart, 1962). Indien dit niet realiseerbaar is, wordt geprobeerd het

obstakel door middel van een sprong te overwinnen. De spronghoogte die de vis kan

bereilen, is direct afhankelijk van de maximale zwemsnelheid waarmee de vissoort het

wateroppervlak doorbreekt (Riemersma, 1990). Van essentieel belang hierbij is dat er

voldoende afzetmogelijkheid (waterdiepte) is om de volledige sprongcapaciteit te kunnen

benutten.

In tabel 2.1 àjn de maximale spronghoogte en de kruis- en sprintsnelheid van

slechte en goede zwernmers weergegeven. Deze resultaten zijn verkregen door onder-

zoek te verrichten naar vissoorten in relatief stromend water (Riemersma & Quak, 1991).

Tabel 2.1: Zwem- en sprongcapacitelten (Riemersma & Quak, 1991).

De maximale spronghoogte die een bepaalde vis kan bereiken is nauw gerelateerd

aan de sprintsnelheid van de vis. Slechte zwerlmers leveren in het algemeen ook slechte

sprongprestaties. De soorten uit de familie van de cypriniden presteren beduidend min-

der in het trotseren van hoge stroomsnelheden en het maken van sprongen. Er zitten zelfs

soorten tussen die zich wijwel nooit tot een sprong laten verleiden. Van veel soorten is

nauwelijks kennis over zwem- en sprongcapaciteiten aanwezig (Riemersma & Quak,

1991).

Uit onderzoek naar het spronggedrag van verschillende vissoorten - zowel salmo-

niden als cypriniden - blijkt onder andere het volgende (Stuart, 1962):

Znlang een waterstraal over het obstakel stroomt, proberen vissen via deze straal het

obstakel zwemmend te overbruggen.

I

soort zwemmer

zwemcapaciteit (Umax (m/s))

max. spronghoogte (m)kruissnelheid (lengte > l0 m) sprintsnelheid (lengte < l0 m)

slechte zwemmers

(o.a. meeste witvis,

cypriniden)

goede zwemmers

(o.a forel, winde,

snoek)

0,50 - 1,00

1,00 - 1,50

1,00 - 1,50

2,00 - 2,50

0,20

0,30
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De vissen gaan het obstakel ook springend proberen te overbruggen, zodra een staan-

de golf (watersprong) achter het obstakel ontstaat.

De sprong wordt altijd vanuit de staande golf ingezet, ook als deze ver van het kunst-

werk verwijderd is.

Het succesvol passeren van het obstakel d.m.v. een sprong is het grootst, indien de

waterdiepte achter het obstakel ten minste 1,25 maal het hoogteverschil bedraagt

(goede afzetmogelijkheden).

Naast de individuele capaciteit van de vis is ook de capaciteit van de populatie

van belang. Hetgeen betekent dat het overwinnen van een barrière door voldoende indi-

viduen moet kunnen geschieden wil een populatie overleven.

b. Waterdiepte

De waterdiepte waarbij migratie plaatsvindt is een belangrijk gegeven in verband

met de hoogte van de duikeringang ten opzichte van de hoofdstroom. Voor het zweÍn-

mend kunnen passeren moet de doorzwemopening zodanig geplaatst zijn of (bij een

slecht aangelegde duiker) moet een voldoende dikke overstortende straal (dikte van de

waterschijf) aanwezig zijn opdat de vis zijn volledige zwemcapaciteit kan benutten (Ver-

donschot, 1996). Dryden en Stein (1975) (in: Verdonschot, 1996) stellen dat de water-

diepte ten allen tijde groter moet zijn dan de hoogte van de grootste vis die wil passeren.

Dit geldt met name voor zogenaamde 'ronde vis' zoals verschillende roofvissen, die in
tegenstelling tot bijvoorbeeld de brasem niet in staat zijn om op hun zijde in een dunne

overstortende straal naar boven te zweÍnÍnen.

Pelagische soorten, zoals blankvoorn, bevinden zich tijdens de migratie in de bo-

venste waterlagen. Specifieke bodemvissoorten zoals grondel en bermpje, migreren

voornamelijk over en net boven de bodem. Uit bovenstaande volgt dat in het ideale geval

de duikeropening over de gehele waterdiepte reikt, zodat de vistrek op iedere gewenste

waterdiepte mogelijk is. Toch moet de duiker liefst niet geheel gevuld zijn met water

maar moet een 'luchtkussen' aanwezigÀjn boven de waterlaag.
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c. Grofiuil rooster

Vaak wordt in stedelijk gebied aan de instroomopening een grofvuil rooster ge-

plaatst. Dit rooster moet verhinderen dat takken,

zwerfvuil e.d. zich in de duiker ophopen en zo

verstopping zouden veroorzaken. Om de efficiëntie van

zo'n rooster zo groot mogelijk te maken, worden de

spijlen vaak relatief dicht naast elkaar geplaatst. Voor

grotere ("bredere") vissoorten, zoals de karper, kan dit de

vrije migratie verhinderen. Daarnaast blijkt dat in de praktijk veel kleine duikers in de

loop der tijd door achterstallig onderhoud van de roosters geheel of gedeeltelijk zijn

dichtgeslibd (Riemersma, 2000).

2.3 Biologische randvoorwaarden bij de aanleg van duikers en sifons en bevor-

dering van de vismigratie

Uit een studie naar de relatie tussen vissen en de passeerbaarheid van duikers zijn

een aantal criteria (dimensies, stroomsnelheid, substraat, lengte, wandruwheid) naar vo-

ren gekomen die een duiker beter passeerbaar maken. Een open afleiding wordt niet als

een barrière beschouwd en geldt als nulsituatie.

Allereerst stellen de potentiële passanten eisen aan de te passeren constructie, hier

de duiker / sifon. De diameter van de duiker benadert best de omvang van de beek en de

lengte is zo kort mogelijk. De wandruwheid is hoog zodat de stroomsnelheid beperkt

blijft rond 0,25 m/s. Dit betekent dat de inrichting van de duiker van groot belang is bij

het nagaan van de barrièrewerking. Deze laatste kan bij een geschikte inrichting sterk

verkleind worden. Naast de inrichting speelt ook de periode waarin de constructie pas-

seerbaar is een belangrijke rol. Vissen mogen tijdens hun verschillende verplaatsingen

(met de paaimigratie, seizoensmigratie en verspreiding als de belangrijkste) niet gehin-

derd worden in hun bewegingen (Verdonschot, 1996).

Door het belang van beekverplaatsing te relateren aan de verschillende opties van

inrichting kan volgende waardering verkregen worden: vissen verkiezen een open aflei-

ding boven een gesloten afleiding; en in het geval van een gesloten afleiding verdient de

omgekeerde U-vormige duiker (waarbij de bodembedekking van de rivier behouden
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blijft) de voorkeur boven de O-vormige duiker waarbij (vaak) onnatuurlijk (of zeHs geen)

substraat aangelegd wordt in de duiker (Verdonschot, 1996).

Algemeen moet bij de aanleg van duikers en sifons in relatie tot de passeerbaar-

heid voor vis rekening gehouden worden met de volgende factoren (Gebhards & Fisher,

1972; Saltzmann & Koski, l97l; Kay & bwis, 1970; Lauman, 1976): duikertype,

stroomsnelheid,licht-donker werking, hoogteverschillen en verval, waterdiepte, diameter

van de duiker.

a. Duikefipen

Voor de aanleg van duikers kan er een keuze gemaakt worden uit verschillende

types2. Een aantal hiervan worden in "voorkeursvolgorde" besproken, te beginnen met

het meest te verkiezen type.

Duikers waarbij de oorspronkelijke bedding en ook een deel van de oever behouden

blijven, veroorzaken na hun installatie heel weinig verstoring in de waterloop. Het

snelheidspatroon in de duiker verschilt dan ook niet veel van het natuurlijk patroon

stroomopwaafts en -afiraarts de duiker. Erosieproblemen (ten gevolge van onder-

spoeling) aan de in- en uitstroomopeningen wordt op die manier ook vermeden.

Wanneer deze constructie gebouwd wordt met halfcirkelvormige platen (vb. Armco-

staal) zal een grotere breedte ook een hogere constructie vereisen (omwille van hun

boogvorm). Daardoor zal de toepassing niet overal mogelijk zijn. Een alternatief is

misschien een bodemloze koker met rechthoekige sectie, waaryan de zijwanden bui-

ten de waterloop staan. De te overspannen breedte kan hier een belemmerende factor

zijn (Viaene et a1.,1999).

Gesloten buizen worden best ingebed in de bodem. De overdiepte (die aangeeft hoe

diep de buis ingebed moet worden, figuur 2.8) moet ongeveer 20 Vo van de buisdia-

meter bedragen (met een minimum van 0,3 m). Na de aanleg kan de overdiepte op-

gevuld worden met een grof substraat tot op het niveau van de bodem stroomop

waarts en stroomafwaarts. Door het instromende water zal fijner sediment aange-

voerd worden en tussen de stenen worden afgezct. Op die manier zal in de duiker een

semi-natuurlijke bedding ontstaan die aansluit op de oorspronkelijke bedding stroom-

2 Een overzicht eD e€n opsomming van een arntal voor- en nadelen van duikertypes wordt weergegeven in
bijlage 7.
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op- en afwaarts de duiker. Inbedden van de duiker vermindert ook de kans op erosie

aan de uitstroomopening (Poulin & Argent, 198).

H

Overdiepte (20% H) (20% H)

Flguur 2.E: De overdiepte vrx)r eetr gesloten duiker met ronde sectie (eventueel niet ingebed in de
waterloopbodem) en al dan niet doorlopende bodembedekklng (Viaene et a1.,1990).

Het gebruik van gesloten duikers die niet ingebed worden, is af te raden. De bodem

en de wanden zijn te glad om een gediversifieerd stromingspatroon te veroorzaken

(Viaene et al.,1999).

Om sifons passeerbaar te maken, wordt in de literatuur o.a. voorgesteld om in de

buis snelheidsremmende structuren aan te brengen. Kemper (198) raadt aan om in de

buis overlaten te plaatsen onder een helling (in de richting van de stroming), waarachter

vissen stromingsluwe plaatsen vinden om uit te rusten. Poulin & Argent (1998) stellen

voor om in sifons verticale overlaten te plaatsen. Volgens deze auteurs zijn hieraan wel

een aantal nadelen verbonden: er kan gemakkelijk sedimentatie optreden in de sifon en

het is moeilijk om aanslibbing te verwijderen. Wanneer één van de overlaten op één of
andere manier loskomt, kan dit de sifon ernstig beschadigen. Dure herstelmaatregelen

zijn dan nodig. Dit maakt dat het bij sifons uitermate belangrijk is om de natte sectie af
te stemmen op de gewenste stroomsnelheden, omdat bijkomende maatregelen moeilijk
haalbaar zijn.

b. De stroomsnelheid

Om de kans op terugspoelen van vis in een duiker te verminderen, moet de stroom-

snelheid in ieder geval lager zijn dan de sprintsnelheid van de vis (Riemersma, 1994;

figuur 2.9.( )). De uitstroom moet vindbaar zijn voor vis (lokstroomrichting), niet

turbulent en met lagere stroomsnelheden dan de gemiddelde stroomsnelheid van de

betreffende beek (in afhankelijkheid van de doelsoorten). Ook dient in de duiker de

turbulentie voldoende laag te zijn.

H

!
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Bij korte duikers kan van de laagste waarde van de sprintsnelheid worden uitgegaan.

Is de lengte > 10 m dan is de maximaie stroomsnelheid voor slechte zwemmers circa

0,5-1,0 m/s en voor goede zwemmers circa 1,0-1,5 m/s (Riemersma, 1994).

Het verdient aanbeveling om een "natuurlijke diversiteit" aan stroomsnelheden te

onnvikkelen in de duiker. Op deze manier wordt de buis passeerbaar gemaakt voor

een waaier aan soorten en leeftijdsklassen. Deze diversiteit kan bekomen worden

door in de buis een bepaald substraat te voorzien dat een uniform snelheidspatroon

doorbreekt.

De duiker dient voldoende inwendige ruwheid te bezitten (oriëntatiepunten, luwte-

plekken) en er dient substraat in aanwezig te zijn. Eventueel kunnen stenen inge-

voegd worden zodat de waterdiepte en stroomsnelheid toenemen en de duiker renda-

beler wordt voor vispassage, maar de duiker mag niet dichtgroeien (Ministerie van

Landbouw en Visserij, 1990).

Gladde duikers zonder obstakels met een hoge stroomsnelheid zijn moeilijk passeer-

baar. Bij lagere stroomsnelheden zijn dieren ook actiever, komen achter obstakels

vandaan en vertonen positieve rheotaxis. Pechlaner (1986) adviseert dan ook om

duikers te voorzien van grof sediment van natuurlijke oorsprong (geërodeerd) waar-

over en waardoor dieren stroomopwaarts kunnen migreren.

De duiker mag geen overstort bezitten (Ministerie van landbouw en Visserij, 1990).

m*

A B c D

I
I t

I

I
t I

Figuur 2.9: Verkeerd geplaatste dui-
kers kunnen de vispassage verhlnderen:
(A) de stroomsnelheid is veel te groot
(B) de waterdiepte in de duiker ls te
kleln, (C) er ls geen poel aan de duiker.
ingang aanwezig waar de vis tot rust
kan komen en (D) springafstand ls te
hoog (Ministerie van Landbouw en
YisseriJ,1990).
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C. Hoogteverschillen

r Het verval is bij voorkeur lager dan het verval in de beek zelf.
r Een luwtezone bij de uitstroomopening is een randvoorwaarde bij de aanleg van een

passeerbare duiker (Kay & lrwis 1970; figuur 2.9(C».
. In de duiker moet bij voorkeur de natuurlijke rivierbedding behouden blijven, zoniet

moeten duikers zolaag mogelijk in het profiel worden geplaatst (10 cm boven de bo-

dem; Riemersma, 1994).

. Blj voorkeur mag er geen hoogteverschil bestaan tussen insftoom- en uitstroomope-

ning van de duiker en de beek zelf (figuur 2.9(D».

d. Waterdiepte

Het gehele jaar door moet er water doorheen de duiker stromen ten behoeve van

het bieden van passagemogelijkheden voor alle relevante soorten, daarbij moet de water-

diepte minimaal de hoogte van de grootste vis bedragen. Is dit niet mogelijk dan dient

afgestemd te worden op migratiewijze en -periode van de karakteristieke soorten (Rie-

mersma, 1994). Als redelijke minimale diepte dient 20-25 cm te worden nagestreefd. Bij
sifons kan waterdiepte vooral een probleem vonnen aan de in- en uitstroomopeningen

(figuur 2.9(B)).

e. Diamcter van de duikzr

De duiker moet zoveel mogelijk de natuurlijke omstandigheden in de beekmonding

nabootsen zodat vissen niet beperkt worden bij passage. Dit betekent feitelijk streven

naar maximale dimensies (vergelijk beekmonding), waarmee ook de volledige diepte

en breedte en daarmee ook alle posities van in- en uitbewegingen van vis gegaran-

deerd worden. Is dit niet haalbaar dan moet de bodem naar de in- en uitstroomope-

ning oplopen en moet voldoende diepte en omvang in de duiker aanwezíg zijn (Mi-

nisterie van Landbouw en Visserij, 1990).

Komen de dimensies van de duiker niet overeen met de dimensies van de betrokken

beek dan dienen de afmetingen van de duiker gerelateerd te worden aan de capaciteit

zodat piekstromen kunnen worden opgevangen. Daarvoor is het noodzakelijk om een

hydrologische en hydraulische analyse te maken zodat de juiste afmetingen berekend

kunnen worden. De hydrologische analyse is noodzakeiijk om de piekstromen te be-
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rekenen en de hydraulische anaiyse wordt gebruikt om de capaciteit van de duiker in

relatie tot piekstromen te bekijken (Riemersma,1994).

24 Onderzoeksresultaten

Uit onderzoek blijkt dat de meeste duikers over het algemeen goed passeerbaar

zijn voor vis. Ook sifons wamin een knik is aangebracht worden door veel vissoorten

nog gepasseerd. Toch worden ook minder positieve resultaten gerapporteerd.

Verbiest et al. (1997) maken melding van migratie van vissen doorheen twee ver-

bindingsbuizen (@ lm; lengte I lm) tussen het Netekanaal (te Duffel) en een paaivijver.

Het betreft hier weliswaar buizen met weinig tot geen stroming. Toch werd migratie

vastgesteld van 13 soorten: baars, blankvoorn, brasern, giebel, karper, kolblei, paling,

pos, rietvoorn, snoek, ve§e, zeelt en zonnebaars.

Vandelannoote et al. (1998) maken melding van zowel juveniele als adulte exem-

plaren van bot op de Kleine Nete te Grobbendonk. Aangezien bot een vissoort is die

paait in de kustwateren, mag er verondersteld worden dat de gevonden juvenielen bij het

stroomopwaarts zwemmen de sifon van de Kleine Nete onder het Netekanaal in Lier

kunnen passeren.

Driessen & Van Der Meer (1981) concluderen dat duikers met een diameter van

alssl dan 25 cm en tot 7 meter lengte (bij een stroomsnelheid van 7-13 cmls) geen be-

lemmering vormen voor de passage van blankvoorn en graskarper (beide eurytope3 soor-

ten).

Derksen (1980; in: Verdonschot, 1996) kwam tot de conclusie dat een duiker

(lengte 27,5 m) met een stroomsnelheid van 1,37-2,M m/s bijna niet passeerbaar is voor

snoek. Snoeken van 30-40 cm lengte passeren nog wel bij stroomsnelheden van 0,6-0,7

r/s en kleine snoekjes passeren alleen bij snelheden van circa 0,25 m/s. Passage door

kwabaal werd niet waargenomen. Uit een door Derksen (1980) gegeven literatuurover-

zicht blijkt passage door salmoniden bij stroomsnelheden hoger dan 1,22 m/s niet op te

treden. Voor andere soorten liggen deze snelheden lager (circa 0,3-0,9 m/s).

Gauley et al. (1966) toonden aan dat salmoniden duikers waarin stroomsnelheden

van 0,3-0,6 m/s opffeden probleemloos passeren. Ook Rogers & Cane (1979) beschrij-
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ven een succesvolle passage van salmoniden en forellen door een 2,2 kt lange duiker

met een lage stroomsnelheid. Clay (1961) adviseert ten aanzien van salmoniden een

stroomsnelheid van circa 0,6 m/s.

Door Kemper (1998) werd onderzoek verricht naar de passeerbaarheid van sifons

voor vissen. Het studieterrein voor het onderzoek omvatte drie sifons. Technische gege-

vens over de sifons zijn terug te vinden íntabel2.2:

Tabel 22: Technische gegeyens over de sifons in Beerzg Goorloop en de Tungelroyse beek (Kemper,
1998).

Op deze drie plaatsen werden in de periode september-oktober 1997 afuissingen

uitgevoerd. Daarbij werden de stroomopwaarts en -afwaaÍs gevangen vissen verschil-

lend gemerkt. Daarna werden alle vissen stroomafwaarts de sifon teruggezet. Na onge-

veer twee weken werden alle plaatsen opnieuw bevist stroomopwaarts de sifon. Uit het

onderzoek konden volgende besluiten gefrokken worden:

Er kan geen belangrijk verschil aangetoond worden tussen de soortensamenstelling

stroomopwaarts en stroomafwaarts van de sifon. Indien de sifon een migratieknel-

punt is, dan blijkt dit niet uit de soortensamenstelling.

Er is zeker migratie mogelijk voor baars, blankvoorn, brasem, kolblei riviergrondel,

rietvoorn, snoek en zeelt. Alver, winde, bermpje en karper waren in te geringe aan-

3 Euryop" vissoorten komen voor over een breed traject van milieugradiënten. Alle stadia van deze vis-
soorten konren zowel in stilstannd als stromend water voor. Tot deze groep behoreo de rneest voorkomen-
de soorten.
a Omvat zowel stroomopwaarts als -afwaarts gevangen vissen, en zowel gemerkte (tijdens eerste afvissing)
als niet-gemerkte (tijdens tweede afuissing) exemplaren
5 omvat enkel de soorten die bij de eerste afuissing werden gevangen

I

lengte sifon (m) 63 58 96

aantil [rrizsp I J J

maatgevende afvoer (m3/s) ll )1 6,3

maximale stroomsnelheid (tr/s) 2,16 1,45 1,00

gemiddelde stroomsnelheid (m/s) 0,43 0,29 0,22

stoornsnelheid tijdens eerste en tweede

periode van afvissingen (rn/s)

0,02 - 0,03 0,15 - 0,06 0,17 - 0,07

totaal aantal gevangen soortena 8 t4 l3
a".tal gemerkte soorten opwaarts5 8 1l ll
aantal gemerkte soorten afuaarts' 8 9 6
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tallen aanwezig om besluiten te trekken. Alle waarnemingen werden gedaan bij

stroomsnelheden van maximaal 0,15m/s.

De gemiddelde lengte van de vissen stroomopwaarts de sifon ligt hoger dan die van

de vissen stroomafwaaÍs de sifon. Hieruit valt af te leiden dat de lengte van de vis-

sen positief gecorreleerd is met de mogelijkheid om een bepaalde stroomsnelheid te

overwinnen en dus de sifon te passeren. De kleinst gemerkte vis die door de sifon

ging, was een blankvoorn van 8 cm.

Als voornaamste knelpunt voor een sifon werd niet zozeer de buisconstructie op

zich aangegeven, maar wel de soms extreme stroomsnelheden die kunnen optreden bij

piekdebieten. Dergelijke piekdebieten kunnen uispoeiing van vissen veroorzaken. Het

ontbreken van licht wordt in dit onderzoek dus niet als knelpunt aangevoerd.

Samengevat kan gesteld worden dat in elke geval volgende vissoorten in staat zijn

de duiker of sifon te passeren; hierbij worden duikertype, stroomsnelheden, temperaturen

en andere omgevingsfactoren buiten beschouwing gelaten:

baars

blankvoorn

brasem

forel

giebel

graskarper

karper

kolbei

paling

pos

rietvoorn

riviergrondel

snoek

vetje

zeelt

zonnebaars
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Hoofdstuk III: Beschrijving van de staalname plaatsen



Hoofdstuk III Beschrijving van de staalname plaatsen

3.1 Inleiding

Vooraleer kon gestart worden met het onderzoek naar de passeeóaarheid van duikers

en sifons, moest eerst een keuze gemaakt worden van de te bemonsteren duikers en sifons.

Welke, waaÍ en waaÍom.

3.2 Inventarisatie

Zoals reeds eerder vermeldl, werd er een databank2 opgesteld met een overzicht van

de vismigratieknelpunten op de prioritaire waterlopen in het Vlaamse Gewest. In de databank

kunnen de inventarisatiegegevens via het invoeren van filters ofvia een geografische benade-

ring worden opgevraagd. Zo kan onder meer worden nagegaan waarom de waterloop gese-

lecteerd werd als vismigratieweg, welke de knelpunten zijn op de waterloop. Tevens kan per

knelpunt een fiche met een beschrijving opgevraagd worden evenals een foto. Meer gegevens

omtrent de informatie die per knelpunt gegeven wordt, kan u terug vinden in bijlage 5 (5.3:

lnformatie die per knelpunt gegeven wordt).

Bij het zoeken naar geschikte duikers en sifons om te bemonsteren, werden een aantal

voorwaarden gesteld:

- de plaatsen moesten binnen een gangbare afstand liggen,

- ze dienden zich bij voorkeur op een prioritaire waterloop te bevinden en fa-

se 5 (nog te onderzoeken) te dragen,

- ze dienden bereikbaar te zijn (om eventueel een boot in het water te laten),

- ze moesten liefst stroomopwaarts gevolgd worden door een knelpunt.

In de databank werd gezocht met de volgende filters: categorie 1, fase 5, prioritair. Dit

leverde een gÍoot aantal resultaten op. Het eerste selectiecriterium was de afstand. Wegens

tijdgebrek was het onmogelijk om bepaalde knelpunten in ogenschouw te nemen (Uzeóek-

ken, de Brugse polders en de Gentse kanalen, het lrie-, Maas-, en Denderbekken evenals het

hele Scheldebekken). Het tweede selectiecriterium was de aanwezígheid van knelpunten

stroomopwaarts van de duiker. Dit leverde te weinig gegevens op zodat naar een ander refe-

rentiepunt diende gezocht te worden. Daaruit bleek dat de databank goed is om de hgging en

de aard van knelpunten op te zoeken marÍ ze geeft weinig verklarende uitleg over de bereik-

| 1.5 Hetbeleid
2 De databank werd ontwikkeld door HEMMIS nv in samenwerking met het [nstituut voor Bosbouw en Wi]dbe-

heer en de Universitaire Instelling van Antwerpen, Departement Biologie
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baarheid en de omgeving van de knelpunten. Daardoor is het vrijwel onmogelijk om op basis

van de bekomen gegevens een keuze te maken, men is verplicht om de plaatsen in het veld te

gaan bekijken. Wat dan veel tijd in beslag neemt.

Uit de databank konden enkel de Lambert coördinaten van elk knelpunt opgevraagd

worden. Met behulp van een GlS-programma werden vervolgens stafkaarten van de omge-

ving opgesteld zodat de knelpunten gezocht en ter plaatse geïnspecteerd konden worden.

Soms was het water zodanig vervuild dat de zichtbaarheid vrijwel nihil was, of bleek er een

stuw aanwezigte zijn bij de in- of uitgang van de duiker, waardoorerbij laag waterpeil (d.i.

in periodes met weinig neerslag) een duidelijk knelpunt werd opgeworpen. Daarover stond

niets vermeld in de databankgegevens. Op de Tappelbeek (Netebekken) bijvoorbeeld was de

bodem stroomafwaarts van de duiker volledig verhard met beton. Bij andere duikers was de

bereikbaarheid een probleem. De Dijle heeft twee duikers onder het centrum van [ruven, bij

nader onderzoek bleken deze onbereikbaar, zowel met de boot als wadend. Na veldonderzoek

moesten opnieuw een groot aantal duikers geschrapt worden. Uiteindelijk werden voor dit

onderzoek twee duikers (op de Herk en op de Velpe) en twee sifons (beide gelegen op de Pul-

derbeek) geselecteerd.

Bij de verwerking van de onderzoeksresultaten worden resultaten toegevoegd van eer-

der uitgevoerd onderzoek op twee andere duikers ( op de Poperingevaart en op de Use) en op

twee andere sifons (op de Abeek en op de Bosbeek).

3.3 Beschrijving van de geselecteerde duikers en sifons

Llzerbekken

Figuur 3.1: De ligging van de Poperingevaart in het lJzerbekken (naar Mondenet a1.,2001b).
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3.3.1 DePoperingevaart

a. De waterloop

De Poperingevaart / Vleteóeek is een ecologisch interessante beek met heel wat po-

tenties. Zo bestaat er plaatselijk nog een meanderend patroon waarbij door erosie- en afzet-

tingsprocessen een waaier aan habitatten ontstaÍlt. Deze habitatten zijn belangrijk voor het

ontstaan of in stand houden van een diverse fauna en flora. Ook de ecologisch waardevolle

zijbeek, de Winterbeek, verhoogt de ecologische waarde van de Poperingvaart / Vleterbeek.

Toch kent de Poperingevaart / Vleterbeek ook structurele problemen. Waterkwaliteit

en knelpunten voor vismigratie moeten dringend aangepakt worden. Op de PoperingevaaÍ

bevinden zich zeven knelpunten, waaronder drie bodemplaten en twee stuwen. Er bevindt

zich slechts één duiker op de PoperingevaaÍt.

b. De duikcr

De duiker heeft een rechthoekige vorn en de dimensies komen overeen met de dimen-

sies van de beek. Hij loopt onder de stad Poperinge en heeft een lengte van 700 m. Een 500-

tal meteÍ stÍoomopwaarts de duiker bevindt zich een knelpunt onder de vorm van een stuw

(figuren 3.2 en3.3). Deze belemmert de vrije doortocht van de vissen stroomopwaaÍs. Hier-

door wordt de kans op terugvangst op het stroomopwaartse traject gÍoter.

Per knelpunt kan in de databank op het internet3 volgende informatie opgevraagd worden:

Tabel 3.1: Gegevens uit de databank voor de duiker op de Poperingevaart (Monden e, oL, Z)0lb)

Bel*en
VHAG
COI

Prioriteit

Waterloopnaam

Andere namen

Knelpunt nurrrner

Provincie

Gemeente

Locatie

I-amM X
I-ambert Y
Categorie

Fasering

lnventarisatie

Uzerbelken

t203
2WDW00
Prioritair

PoperingevaaÍ

Vleterbeek

t?03-0/0
West-Vlaanderen

Poperinge

De inkokering van de Poperingevaart

onder de stad Poperinge

34204.

1724/,9

2

5

27nU98 UIA-IBW

3 hrtp://vismigratie.instnat.be; zie ook 5.3 in bijlage 5 voor verdere verklaring van de gegevens
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Figuur 3.2: De duiker op de Poperingevaart.
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Figuur 3.3: Situatieschets van de duiker op de Poperingevaart.
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LIse

3.3.2 De Use

Diilebekken

Figuur 3.4: De ligging van de Use in het Dijlebekken (naar Monden et a1.,2001b)

a. De waterloop

De Use ontspringt in het Zoniënwoud even ten westen van de gemeentegÍens van

Hoeilaart met Sint-Genesiusrode, de bovenloop is er vergraven tot een vijvercomplex. Op

sommige plaatsen is de waterloop rechtgetrokken en is er oeverversteviging aangebracht,

plaatselijk is ze zelfs ingebuisd. Op andere plaatsen is de structuur beter en kronkelt de wa-

terloop weer. De Use stroomt verder noordoostwaarts doorheen Overijse, Huldenberg, l-oon-

beek en Neerijse om er uit te monden in de Dijle. Deze rivier behoort volgens de indeling van

Huet tot de "barbeel roneo" (Van Thuyn e, 1999).

De Use heeft over haar hele verloop een slechte kwaliteit (Van Thuyne, 1999). Dit

komt onder meer omdat de oevers op vele plaatsen verstevigd zijn, zoals in Overijse, of omdat

de waterloop gekanaliseerd is, zoals in Huldenberg. Alleen aan de wateÍrnolen in Overijse

wordt een betere toestand van de waterloop vastgesteld (score 5). Over het hele verloop ge-

zien treft men daar de hoogste diversiteit aan: er worden vier vissoorten aangetroffen die allen

typische vertegenwoordigers zijn van de barbeelzone. Exoten treffen we op deze plaats niet

aan en omwille van de aanwezigheid van de grondel en de rietvoorn ligt de 'gemiddelde tole-

rantiewaarde' nog betrekkelijk hoog (score 4; Van Thuyne, 1999).

4 
De barbeelzone bevat naast salmoniden voornamelijk cypriniden, zoals barbeel, kopvoorn, sneep, blankvoorn,

brasem en winde naast baars, karper en paling. Het milieu kent fluctuerende zuurstofgehalten, is matig diep (tot

ca.2 m), weinig snelstrornend (10-25 cnr/s) en de temperatuur is gematigd (max. boven 20oC).
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V/egens de slechte structuurkwaliteit is de 'natuurlijke rekmtering' ze*r laag of zelfs

niet bestaande. Ook de trofische samenstelling is uit evenwicht: op sommige plaatsen treffen

we enkel invertivoren aan terwijl op andere plaatsen de omnivoren overheersen. Al deze

factoren samengenomen kunnen we besluiten dat de visindex de Use klasseert als een 'slech-

te' waterloop (Van Thuyne,1999).

Op fysisch-chemisch niveau is deze waterloop 'licht verontreinigd'. De matige kwa-

liteit van de Use is te wijten aan rechtstreekse lozingen van huishoudelijk afvalwater in deze

beek (VMM, 1993). De bovenloop van de Use heeft nog een hoge biotische index. Maar de

biologische kwaliteit daalt zes sterk na het verlaten van het Zoniënwoud. Te Hoeilaart is

deze kwaliteit al naar oen score 5 gedaald en te l-oonbeek geeft deze index nog maar een

waarde 2 aan (Schneiders en Wils 1991b). De zuurstoftruishouding van de Use wijst op een

aanvaardbare kwaliteit, enkel in Hoeilaart, op een meetpunt tussen de vijvers wijst de zuur-

stofhuishouding op een matige verontreiniging. Het is juist op dit punt dat de biologische

kwaliteit van de Use goed scoort, voor de rest wordt een matige kwaliteit gehaald van Overij-

se tot aan de monding in de Dijle (VMM, 1998). Ten opzichte van vroeger is de kwaliteit

verbeterd ten gevolge van saneringswerken o.a de ingebmikname van een RWZI in Hulden-

berg en het voltooien van de Use-collector.

In tegenstelling tot hetgeen zich laat vermoeden, herbergt de Use nog z@Í waardevolle

vispopulaties. Dit geldt echter alleen voor het gedeelte dat doorheen het Zoniënwoud stroomt

(Schneiders en Wils, 1991b). In 1984 werd door de UIA in het kader van de planning van een

wachtbe}&en op de Dijle een eleltrische visvangst uitgevoerd op de Use, vlak voor de mon-

ding van de Dijle. Er werd geen enkele vis gevangen. Door Bruylants et al. (1989) werd de

Use op twee plaatsen bemonsterd. Er werden vijf vissoorten aangetroffen nl. grondel, blank-

voorn, driedoornige stekelbaars, zeelt en regenboogforel. In 1993 werden door het IBW vis-

bestandopnames uitgevoerd op de Use. Er werd slechts op vijf van de negen bemonsterde

plaatsen vis aangetroffen en de soortendiversiteit beperkte zich tot paling, blankvoorn, riet-

voorn, riviergrondel en baars (Vanden Auweele, 1995). Bij de visbestandopnames op de Use

in 1995, werd de rivier op negen plaatsen bevist en werden niet minder dan achttien soorten

geïnventariseerd nl. paling, brasem, giebel, riviergrondel, blauwbandgrondel, winde, blank-

voorn, zeelt, snoek, beelf,orel, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, pos, zonne-

baars, baars en drie beschermde soorten: bermpje, bittervoorn en vetje. Riviergrondel en

driedoornige stekelbaars zijn het best vertegenwoordigd op de Use. De aanwezigheid van

juveniele riviergrondel wijst op een natuurlijke rekmtering van deze soort. Ook de grote ver-

spreiding van dezp soort (anders dan de uitzettingsplaatsen) wijzen in dezelfde richting.

Op de Use worden regelmatig heóepotingen uitgevoerd zodat de natuurlijke visstand

hierdoor wel beihvloed ís. Za werden in 1994 300 stuks riviergrondels en 100 kg beekforel

uitgezet. In 1995 100 kg beekforel, 1000 stuks éénjarige beekforel en 50 kg blankvoorn; in
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1996 150 kg beekforel;in 1997 300 stuks riviergrondel, 25 kg pootaal en 150 kg beekforel en

injanuari 1998 50 kg blankvoorn.

Op de IJse werden er vanaf het vijvercomplex in Groenendaal niet minder dan 18 mi-

gratieknelpunten geihventariseerd waaronder bodemvallen, watermolens, duikers, roosters en

monniken.

b. De duiker

De duiker is gelegen in het centrum van Overijse en heeft een lengte van 300 m. On-

geveer halverwege komt de IJse over een afstand van 10 m 2 keer even bloot te liggen, waar-

na ze terug ingekokerd het marktplein onderduikt.

De staalnameplaats is gemakkelijk afvisbaar en biedt het voordeel dat zich een tiental

meters stroomopwaarts een knelpunt (molenstuw en molenrad, figuren 3.4 en 3.5) situeert.

Hierdoor worden vissen in hun doortocht belemmerd en is de kans op terugvangst groter.

Per knelpunt kan in de databank op het internets volgende informatie opgevraagd worden:

Tabel 3.2: Gegevens uit de databank voor de duiker op de Use (Monden et al.,200lb).

Bekken

VHAG

COI

Prioriteit

Waterloopnaam

Andere namen

Knelpunt nummer

Provincie

Gemeente

Locatie

Inmbert X
Lambert Y

Categorie

Fasering

Inventarisatie

Dijlebekken

6556

7 1 1i30000

Prioritair

IJse

IJsse - IJse

6556-080

Vlaams-Brabant

Overijse

Onder de Waversesteenweg

162224

t62476

2

5

03n0t99 UIA-IBW

water-
molen

Figuur 3.4: Situatieschets van de duiker op de Use.

5 httrr://visrnigratie.instnat.he ; zie ook 5.3 in bijlage 5 voor verdere verklaring van de gegevens
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Figuur 3.5: De duiker op de Use.

3.3.3 De Herk

Demerbekken

Figuur 3.6: De ligging van de Herk en de Velpe in het Demerbekken (naar Monden et a1.,2001b).

IIerk
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a. De waterloop

De Herk stÍoomt door de zandleem streek en mondt enkele kilometers stÍoomopwaarts

van Diest, via de Gete, in de Demer uit. Grote delen van de Herk hebben nog waardevolle

structuurkenmerken, maar het meqst stÍoomopwaarts gelegen deel heeft slechts een matige

structuurkwaliteit. De Herk kan over een groot deel van haar loop als 'verontreinigd' be-

schouwd worden. Vóór de monding in de Demer heeft de biotische index nog slechs een

waarde één,watwijst op ennzeeÍ zwaÍe verontreiniging (AMINAL, t997a).

De Herk behoort tot het viswatertype van de barbeelzone. In november en december

1995 werd een visbestandqpname uitgevoerd, daarbij werden in totaal 10 staalnameplaatsen

bemonsterd. Daaruit kan afgeleid worden dat (IBW, 1998):

op het stroomafivaartse gedeelte van de Herk de aanwezigheid van 16 vis-

soorten werd vastgesteld (blankvoorn, rietvoorn, riviergrondel, karper,

giebel, vetje, brasem, zeelt, winde, blauwbandgrondel, grote modderkrui-

per, bermpje, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, baars,

zonnebaars)

onder de aangetroffen soorten er twee zijn die op dit ogenblik beschermd

zijn: de gote modderkruiper en het bermpje. In 1953 werd op de Herk nog

kwabaal aangetroffen, doch men veronderstelt dat deze nu in België is uit-

gestorven.

Op de Herk bevinden zich dertien watermolens en twee stuwen. Nog een aantal ande-

re obstakels @odemplaten en bodemvallen) verhinderen de vrije vismigratie. Tevens zijn er

twee duikers op de Herk" en in Wellen en één in Sint-Truiden.

b. De duiker

De duiker heeft ongeveer de dimensies van de beek en heeft een overwelving van 30

m. Een beperkte versmalling zorgt e*hter voor een stroomversnelling aan de uitgang van de

duiker. Er dringt geen licht door in de volledige tunnel.

De staalnameplaatsen zijn gemakkelijk bereikbaar. 300 m stÍoomop\ilaarts de duiker

situeert zich een knelpunt (molenstuw met molenrad; figuren 3.7 en 3.8). Hierdoor worden

vissen in hun dooÍtocht belemmerd en is de kans op terugvangst groteÍ.
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Per knelpunt kan in de databank op het internet6 volgende informatie opgevraagd worden:

Tabel 3.3: Gegevens uit de databank voor de duiker op de Herk (Monden et al.,200lb).

Bekken

VHAG
COI

Prioriteit

Waterloopnaam

Andere namen

Knelpunt nummer

Provincie

Gemeente

Ipcatie
Inmbert X
Lambert Y

Categorie

Fasering

Inventarisatie

Demer

7r52
6t2t20000

prioritair

Herk

7 t52-r30
Limburg

Wellen

Wellen, onder de Dorpstraat

2t80/.t
170550

I
5

05t05t97 urA-IBW

watermolen

Figuur 3.7: Situatieschets van de duiker op de Herk

6 http://visnrigratie.instnat.hc; zie ook 5.3 in bijlage 5 voor verdere verklaring van de gegevens
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Figuur 3.8: De duiker op de Herk (stroomafwaartse ziide).

3.3.4 De Velpe

a. De waterloop

De Velpe is een bronrivier, gelegen in het zuidoostelijk deel van de provincie Vlaams-

Brabant. Het stroombekken van de Velpe behoort tot het hydrografisch bekken van de De-

mer. De bron is gelegen te Opvelp, de monding te Zelk, een gehucht van Halen, net over de

provinciegrens met Limburg. Een gedeelte van de Velpe behoort tot de onbevaarbare water-

lopen van categorie twee, een ander deel behoort tot categorie één. De bovenloop behoort

gedeeltelijk tot de derde categorie.

De bovenloop van de Velpe is deels natuurlijk, deels kunstmatig. Vanaf Bunsbeek is

de Velpe rechtgetrokken tot Kersbeek-Miskom, waardoor de structuur hier nog maar als matig

kan beschouwd worden. In de benedenloop, vanaf Vroente, meandert de beek opnieuw na-

tuurlijk. Het waardevolle karakter wordt bevestigd door de aanwezigheid van holle oevers en

de pool-rifflepatronenT (Verbiest et al., 1998).

Water- en oeverplanten zijn vrij schaars op de Velpe. Schedefontijnkruid en pijlkruid

worden hoofdzakelijk aangetroffen. Hier en daar komt wat gele lis, grote lisdodde, sterre-

kroos, gele plomp en echte waterkers voor. In 1995 werd de Velpe geruimd en werd het slib

plaatselijk op de oever gebracht. Hier is de vegetatie geëvolueerd naar een brandnetel- en

reuzebalsemientype. Een aantal weilandcomplexen hebben een matig waardevolle riet- en

7 stroom-kuilenpatroon: de afwisseling van diepten en ondiepten in een natuurlijke beek of rivier als gevolg van
het meanderend patroon.
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zeggevegetatie (Berger et al.,1982). Ook Van Roosbroeck (1995) trof een aantal water- en

oeverplanten aan langs de Velpe: gele lis, kattestaart, wilgenroosje, pijlkruid, schedefontein-

lcruid, sterrelroos en echte waterkers. Een aantal jaren geleden werden aanplantingen uitge-

voerd langs de Velpe, ter hoogte van de vispassage in Hoeleden. Hierbij werden zegge, groto

lisdodde, gÍote egelskop, kaalmoes, waterweegbree en waterzuring met succes aangeplant.

Ook langs de paaiplaats werden riet, gÍote lisdodde, grote egelskop, waterweegbree, waterzu-

ring en kattestaart aangeplant (De Vlieger,1996).

De Velpe kreeg als waterkwaliteitsnorm 'viswater' opgelegd (Besluit van de Vlaamse

Executieve 21.10.1987 - B.S. 06.01.1988). De waterkwaliteit varieert tussen matig en goed.

De zuurstoftruishouding wijst op verontreiniging (1996), met uitzondering van een matige

verontreiniging in de bovenloop. Hier wordt een licht herstel vastgesteld. De biologische

waterkwaliteit verbetert waardoor er drie van de zes meetplaatsen naar goede kwaliteit evolu-

eren (Ano, 196b).

De bovenloop van deze stroom wordt gekarakteriseerd door een beperkt gedeelte fo-

relzones en een iets groter gedeelte vlagzalmzonee. tn de barbeel- en brasemzone'n lmeer

stroomafwaarts) is de soortendiversiteit aanzienlijk hoger. ln 1997 onderzocht het IBW de

vispopulatie in de Velpe en trof er 15 vissoorten aan, met onder andere grondel, stekelbaars,

bermpje, baars, rietvoorn, blankvoorn en bittervoorn. Naast driedoornige stekelbaars vinden

we hier ook regenboogforel en bittervoorn t€rug. De visdensiteit van de Velpe (gemiddelde

biomassa per 100 m) is de hoogste van het hele Demerbel*en. Dit is voornamelijk te wijten

aan de hoge concentratie grondel die hier voorkomt (Verbiest et al.,1998).

Op de Velpe bevinden zich acht watermolens en een aantal stuwen. Nog een aantal

andere obstakels verhinderen de vrije vismigratie. Drie van de 29 migratiebelemmerende

obstakels werden voorzien van een vispassage: langs de molen in Kersbeek-Miskom, een

stuw in Hoeleden en de molen van Ransberg. Tndoende blijven nog heel wat migratieknel-

punten voor vissen bestaan (Vanden Auweele et al.,1997).

8 De forelzone bevat salmoniden en cypriniden met beelforel, elrits en beekprik. Het milieu is ondiep (tot ca.

1m), zurnstofrijk snelstromend (39-50 cnc/s), lage teÍrperatuur (max. < l5"C) en bevat grindbanken.

'De vlagzalmzone bevat naast vlagzalm en forel ook barbeel, kopvoorn, sneep, winde, serpeling en riviergron-
del. Daarnaast kornen paling, blankvoorn, baars e.d. voor. Het milieu is matig diep tot ondiep ( l-2 Ín, plaatse-

lijk minder), zuurstofrijk, snelstronrnd (25-50 crn/s), heeft een lage tot matige temperatuu (max. < 20'C) en

bevat grindbanken.

'0 De brasemzone bevat soorten zoals brasenr, blankvoorn, karper, ruisvoom, zeelt snoek, baars, snoekbaars,

baars, pos en paling. Het milieu is variabel, ondiep tot diep, ge€n tot geringe stroomsnelheid (0-19 cm/s) met

een temperatuur vas veak boven de 20"C.
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b. De duil<er

De duiker werd aangelegd in functie van de aanleg van de autosnelweg E40. Enkele jaren

geleden werd de duiker verlengd in functie van de aanleg van de spoorweg voor de HST.

Hierdoor bestaat de duiker uit een combinatie van een omgekeerde U-vormige duiker met een O-

vormige duiker. De aansluiting van beide duikers levert geen belemmering op voor de

vismigratie. Aan het stroomafwaartse uiteinde van de duiker is een klein vervai van ongeveer

0,10 m dat veroorzaakt wordt door een betonnen afzink (figuren 3.9 en 3.10).

De staalnameplaatsen stroomopwaarts en stroomafwaarts van de duiker zijn gemakkelijk

bereikbaar. Het enige nadeel is dat het eerstvolgende knelpunt zich op enkele kilometers van de

duiker bevindt. Hierdoor worden stroomopwaarts zwemmende individuen niet belemmerd in hun

doorgang tot enkele kilometers verderop. Dit bernvloedt waarschijnlijk de terugvangst bij het

bemonsteren.

Per knelpunt kan in de databank op het internetr volgende informatie opgevraagd worden:

Tabel 3.4: Gegevens uit de databank voor de dufter op de Velpe (Monden et al.r200lb).

Bekken

VHAC

COI
Prioriteit

Waterloopnaam

Andere namen

Knelpunt Dummer

Provincie

Gerreente

Locatie

IimbeÍ X
Lambert Y
Categorie

Fnsering

lnventarisatie

Demer

7155

&v23WO
Prioritair
Velpe

Velpe - Velp

7155-190

Vlaams-Brabant

Boutersem

Vertrijk, duiker onder de 810

t820t4
168366

2

2

25IMI97 UIA-IBW

I 
bttp://r:ismtgraU§-i[5.tl1!r-t.bc; zie ook 5.3 in bijlage 5 voor verdere verklaring van de gegevens
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betonnen
afzink

--------|
water-
molen

Figuur 3.9 Situatieschets van de duiker op de Velpe.

Figuur 3.10: De duiker op de Velpe stroomopwaarts (links) en stroornafwaarts (rechts).
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3.3.5 De Abeek

I\'Iaasbeklien

Figuur 3.11: De ligging van de Abeek en de Bosbeek in het Maasbekken (naar Monden et al.,200lb).

a. De waterloop

De Abeek stroomt door noordoost Limburg en vorïnt samen met de Itterbeek en de

Bosbeek de belangrijkste beken die in noordoostelijke richting stromen in het Maasbekken. De

Abeek ontspringt op het Maasterras te Meeuwen en mondt 38 km verder uit in Ophoven.

Vroeger stroomde de Abeek noordoostwaarts tot in Roermond (Nederland), waar ze Lossing

wordt genoemd. Nu is ze afgetakt naar het oosten toe en stroomt ze via Kinrooi en Ophoven naar

de Maas toe (Breine et al.,1998).

Bij visbestandopnames op de Abeek werden 22 soorten aangetroffen: beekprik, paling,

kolblei, giebel, karper, riviergrondel, vetje, bittervoorn, blankvoorn, rietvoorn, zeelt, bermpje,

bruine Amerikaanse dwergmeerval, snoek, Amerikaanse hondsvis, regenboogforel, beekforel,

driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, zonnebaars en baars. De aanwezigheid van

beekprik in de bovenloop van de Abeek is een zeer positief teken. Beekprik is een
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pollutiegevoelige soort en zijn aanwezigheid duidt op een goede waterkwaliteit. Gilson et al.

(1994) en De Vocht (1992) melden eveneens een grote abundantie ter hoogte van Ellikom. Het

aantal soorten neemt stroomafwaarts toe met een maximum ter hoogte van Urlobroek net voor de

monding van de Zuurbeek (meest stroomafwaarts gelegen zijbeek van de Abeek). Daarna neemt

het aantal soorten af. De meest velpreide soort is het bermpje. Op acht van de tien locaties

werden specimens aangetroffen met een maximum aantal ter hoogte van Ellikom (Gibson et al.,

1994). Dit komt aardig overeen met de waarnemingen van De Vocht (1992). Doch treden er

kleine verschuivingen op in het visbestand. Sommige soorten zoals de alver en de barbeel zijn
totaal verdwenen terwijl andere soorten, waaronder de pollutieresistente exoten (Amerikaanse

dwergmeerval), deel uitmaken van het huidige visbestand. De verschuiving van

soortenabundantie over het verloop van de Abeek hangt samen met de beekmorfologie en de aan-

of afivezigheid van specifieke habitatten. Het actuele visbestand is goed gediversifieerd en mag

zeker bij de "goede" viswaters gerekend worden ondermeer door het voorkomen van serpeling en

beekprik (Breine et a1.,1998).

Volgens de kwaliteitsindex scoort de zuurstofconcentratie goed tot zeer goed (> 5 mg/l).
rJ/at betreft de opgeloste zuurstof voldoet de Abeek aan de normen opgelegd volgens het K.B. 9

december 1987, om als viswater te voldoen. Over het ganse verloop van de Abeek schommelen

de pH-waarden rond het neutrale (pH = 7). De geleidbaarheid neemt geleidelijk toe in
stroomafwaartse richting. Maar ze is lager dan de zijbeken die erin uifrnonden. Volgens VMM
(1996) is de kwaliteit (zowel Prati-index als biologische kwaliteit) van de Abeek matig tot zeer

goed.

Er zijn wel redelijk veel migratieknelpunten op de Abeek namelijk 20 en deze bevorderen

de vismigraties zeker niet. De meeste knelpunten worden onder fase I (hoogdringend aan te

pakken) en 2 (kan iets uitgesteld worden) gecatalogeerd. Deze fasering berust op verschillende

criteria waaronder de rijkdom van het visbestand, de structuurkenmerken (beekmorfologie) en

vegetatie (Breine et al.,l9E8).

a. De duil<cr

De sifonering van de Abeek onder de Zuid-Willemsvaart bestaat uit twee identieke

parallelle grondduikers uit gewapend beton met een vloerbreedte van 2,0 m en een hoogte van2,2

m. Ztj zijn 69,9 m lang. Aan de stroomopwaartse zijde bevindt zich een afsluitkunstwerk

(figuren 3.12 en 3.13). Het vloerpeil van de duikers ligt stroomopwaafts 0,22 m hoger dan

stroomafwaarts.

Beide staalnameplaatsen zijn goed afvisbaar en bieden het voordeel dat zich + I km

sftoomo,pwaarts nog een migratieknelpunt bevindt waardoor de vissen worden tegengehouden.
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Dit knelpunt, onder de voÍïn van een bodemval, optimaliseert de efficiëntie van de

bemonsteringen enigszins omdat vissen verhinderd worden aan de staalnamen te ontsnappen door

verder stroomopwaarts te migteren.

Per knelpunt kan in de databank op het internet2 volgende informatie opgevraagd worden:

Tabel 3.5: Gegevens uit de databank voor de sifon op de Abeek (Monden et al.,200lb).

Bekken

VHAG

COI

Prioriteit

Waterloopnaam

Andere namen

Knelpunt nummer

Provincie

Gemeente

Locatie

Lambert X
Lambert Y

Categorie

Fasering

Inventarisatie

Maasbekken

9505

92y3000,0

Prioritair

Abeek

Abeek - Lossing

9505-070

Limburg

Bocholt

Doorgang onder de Zuid - Willemsvaart

236190

201528

I

5

27t02t98 UIA - IBW

bodemval

Figuur 3.12: Situatieschets van de sifon op de Abeek.

2 lrttp://visrnigratic.instnat.hc; zie ook 5.3 in brllage 5 voor verdere verklaring van de gegevens
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Figuur 3.13: De sifon op de Abeek stroomafwaartse (links) en stroomopwaartse zijde (rechts).

3.3.6 De Bosbeek

a. De waterloop

De Bosbeek behoort tot het Maasbekken. Ze ontspringt in As en loopt vervolgens

noordoostwaarts doorheen Niel-bij-As, Opglabbeek, Opoeteren, Neeroeteren om dan in Maaseik

uit te monden in de Maas (Van Thuyne et al.,I997b).

De Vocht en Coussement (1991) vermelden het voorkomen van volgende 15 vissoorten

op de Bosbeek: paling, snoek, blankvoorn, rietvoorn, karper, baars, driedoornige en tiendoornige

stekelbaars, riviergrondel, bittervoorn, bermpje, grote modderkruiper, kleine modderkruiper,

kopvoorn en beekprik. De Bosbeek werd omschreven als een watertype met een gediversifieerd

soortenbestand met zeldzame, sterk vervuilinggevoelige vissoorten waarvan alle vissoorten een

natuurlijke rekrutering vertonen.

Op de Bosbeek worden jaarlijks bepotingen uitgevoerd. Zowel in 1994, 1995 en 1996

werden 10 kg rietvoorn, 10 kg grondel en 10 000 stuks broed van beekforel uitgezet. In 1996

werd ook nog 1 kg glasaal uitgezet.

De Bosbeek is een ecologisch interessante beek waarin we nog heel wat soorten

aantreffen. Voortgaande op de kwaliteit van het visbestand is de Bosbeek er gedurende het

laatste decennium op achteruitgegaan. Het visbestand is beihvloed door verschillende exoten

(blauwband, bruine Amerikaanse dwergmeerval, regenboogforel, zonnebaars). Van de

beschermde soorten die vroeger op de Bosbeek werden gevangen (bittervoorn, grote

modderkruiper, kleine modderkruiper, bermpje en beekprik), blijft enkel het bermpje over.

Beheersmaatregelen dienen zich vooral te richten op een verdere verbetering van de
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waterkwaliteit en de verdwijning van piekvervuilingen door de overstorten en op de opheff,rng

van de talrijke migratiebarrières op de Bosbeek (Van Thuyne et al.,l»7b).

De zuurstoftruishouding van de Bosbeek duidt op een matige verontreiniging, bij de

monding in de Maas is ze verontreinigd. De biologische kwaliteit is stroomafwaarts de dorpskom

van As matig, te Maaseik is ze goed en aan de monding in de Maas is de kwaliteit wederom

matig (VMM, 1996).

Qua structuur (gebaseerd op de aanwezigheid van holle oevers, meandering en pool-riffle3

patronen) is de Bosbeek zeer waardevol van iets stroomafwaarts van As tot aan de Zuid-
Willemsvaart. 7*heeft nog een waardevol traject van beduidende lengte stroomafwaars van dit

kanaal. Ook te Maaseik heeft de Bosbeek nog matig tot goed ontwikkelde structuurkenmerken

en dit tot aan haar monding. Migratiebarrières worden gevormd door o.a. talrijke molenstuwen,

een bodemval in As, duikers in Opgtabbeek en Opoeteren en een stuw in Neeroeteren.

b. De sifun

De sifonering van de Bosbeek onder de Zuid-Willemsvaart maakt deel uit van een

dubbele grondduiker, waarvan slechts één koker (nl. de rechterkoker) gebruikt wordt voor de

Bosbeek. Door de andere koker wordt de Kleine Beek geleid. Beide kokers zijn uitgevoerd in

gewapend beton met een vloerbreedte van 4,10 m en een hoogte van 1,60 m. De buislengte

bedraagt 64,10 m. Aan de stroomopwaartse zijde bevindt zich een afsluitkunstwerk, bestaande

uit schotten en een krooshelken (figuur 3.14). Het vloerpeil van de grondduiker ligt
sfioomopwaarts 0,25 m hoger dan stroomafwaarts.

3 stroom-kuilenpahoon: de afwisseling van diepten en ondiepten in een natuurlijke beek of rivier als gevolg van het
meanderend pahooD.
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Per knelpunt kan in de databank op het internetl volgende informatie opgevraagd worden:

Tabel 3.6: Gegevens uit de databank voor de sifon op de Bosbeek (Monden et al.,200lb)

Bekken

VHAG

COI

Prioriteit

Waterloopnaam

Andere namen

Knelpunt nummer

Provincie

Gemeente

Locatie

Lambert X

Lambert Y

Categorie

Fasering

Inventarisatie

Maasbekken

10004

920/6300t

Prioritair

Bosbeek

10004-080

Limburg

Maaseik

Neeroeteren, doorgang onder de Zuid -

Willemsvaart

243019

198172

I

2

03t02t98 utA - rBw

schotten met
krooshekken

Figuur 3.14: Situatieschets van de sifon op de Bosbeek.

I http://visnrigratic.rrrstnat.hc; zie ook 5.3 in bijlage 5 voor verdere verklaring van de gegevens
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3.3.5 De Pulderbeek (Molenbeek. Bollaak. Dorpsloop. Bruulbeek. Pulse beek. Vlimmerse

beek)

Netebekken

Figuur 3.10: De ligging van de Pulderbeek in het Netebekken (naar Monden eÍ aI., 2001b).

a. De waterloop

Op de Pulderbeek worden op een aantal trajecten nog waardevolle stukken aangetroffen.

Voor een groot aantal meetpunten worden zeer hoge gehalten aan ijzer gemeten, die de

kwaliteitsnormen sterk overschrijden. De basiskwaliteitsnorm voor ijzer (0,200 ppm) is echter

waarschijnlijk te streng en houdt geen rekening met de natuurlijke verschillen in fysico-

chemische samenstelling van het beekwater (Bervoets et al., 1996).

Door het besluit van de Vlaamse Executieve van 21-10-1987 kreeg het subbekken van de

Molenbeek-Bollaak de bestemming viswater. Wanneer de variabele nitriet niet mee in

beschouwing wordt genomen, voldoen slechts zes punten aan de viswaterkwaliteit. De norm

voor viswater van nitriet (0,009 ppm) werd op alle punten in het Netebekken overschreden. De

meeste meetplaatsen vertoonden een gunstige evolutie voor wat de gemiddelde

zuurstoftruishouding betreft (Bervoets et al., 1996).

Op de Pulderbeek bevinden zich in totaal negen knelpunten, waaronder twee sifons en

drie stuwen. Verder treft men ook een schuif, watermolen, duiker en bodemval aan.

(ltlolerbeek)
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b. Sifon I
De Molenbeek duikt via een sifon met een lengte van 90 m onder het Netekanaal.

Stroomopwaartse en stroomafwaartse bemonsteringsplaatsen zijn gemakkelijk bereikbaar.

Stroomopwaarts sifon I bevindt er zich geen knelpunt (figuren 3.15 en 3.16). Vrije vismigratie

tot sifon 2 is dus gegarandeerd.

Per knelpunt kan in de databank op het internet2 volgende informatie opgevraagd worden:

Tabel 3.7: Gegevens uit de databank voor sifon I op de Pulderbeek (Monden et al.,2ffilb),

Bekken

VHAG

COI

Prioriteit

Waterloopnaam

Andere namen

Knelpunt nummer

Provincie

Gemeente

Locatie

Lambert X

Lambert Y

Categorie

Fasering

Inventarisatie

Netebekken

8505

Prioritair

Molenbeek

Molenbeek - Bollaak - Dorpsloop -

Bruulbeek - Pulse beek - Vlimmerse beek

- Pulderbeek

8s05-020

Antwerpen

Ranst

Doorgang onder het Netekanaal

I 68308

207W6

I

5

02108/00 urA

Figuur 3.15: Situatieschets van de sifon op de Puldertleek in Nijlen.

2 http://visrnigratic.instnat.be; zie ook 5.3 in brjlage 5 voor verdere verklaring van de gegevens
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Figuur 3.16: Sifon I op de Pulderbeek.

c. Sifun 2

De sifon heeft 3 doorgangen met elk een breedte van 2 m. De lengte van de sifon

bedraagt ongeveer 170 m. Het stroomopwaartse traject is gemakkelijk bemonsterbaar, de

stroomafwaartse bemonstering daarentegen is niet altijd even haalbaar. Het eerstvolgende

knelpunt situeert zich een aantal km verder stroomopwaarts (figuren 3.17 en 3.18). Vissen

kunnen dus vrij migreren over een grote afstand. Hierdoor neemt de kans op terugvangst af.
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Per knelpunt kan in de databank op het internet3 volgende informatie opgevraagd worden:

Tabel 3.8: Gegevens uit de databank voor sifon 2 op de Pulderbeek (Monden et al.,200lb).

Bekken

VHAG

COI

Prioriteit

Waterloopnaam

Andere namen

Knelpunt nummer

Provincie

Gemeente

Locatie

Lambert X

Lambert Y

Categorie

Fasering

lnventarisatie

Netebekken

8505

Prioritair

Molenbeek

Molenbeek - Bollaak - Dorpsloop -

Bruulbeek - Pulse beek - Vlimmerse beek

- Pulderbeek

8505-040

Antwerpen

Zandhoven

Onder Albertkanaal

170813

209120

I

5

02108/00 utA

water-
molen

stuw

Figuur 3.17: Situatieschets van de sifon op de Pulderbeek in Viersel.

3 http://visrnigratic.instnat.be; zie ook 5.3 in bijlage 5 voor verdere verklaring van de gegevens
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Figuur 3.18: Sifon 2 op de Pulderbeek.
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Hoofdstuk IV: Methode voor het vaststellen van vispassage
doorheen duikers of sifons



Hoofdsfuk IV. Methode voor het vaststellen van vispassage doorheen

duikers of sifons

4.1 Inleiding

Om na te gaan of een kunstwerk al dan niet een belemmering voÍmt voor de stroom-

opwaaÍtse migfatie van een bepaalde vissoort, moeten gegevens omtÍent stroomsnelheden,

waterdiepten en eventueel hoogteverschillen voor het betreffend kunstwerk worden geïnventa-

riseerd. Dit zijn de factoren die in hoge mate de passeerbaarheid van het kunstwerk bepalen.

Deze gegevens zijn voor een groot deel te verkrijgen bij de beheerder van het kunstwerk

(meestal de waterkwantiteitsbeheerder). Ook bestaat de mogelijkheid een benadering voor de

waarden te geven met behulp van hydraulische vergelijkingen en formules (zgn. berekende

waarden), of kunnen de gegevens ter plaatse worden opgemeten (gemeten waarden). De hy-

draulische parameters die optreden bij het kunstwerk bij een bepaald debiet zijn sterk afhan-

kelijk van de vorm (dimensionering) van het kunstwerk (fysische parameters) (Riemersma,

1990).

4,2 Methode van afvissen

4.2.1 Elektrischvissen

Het doel van de afuissingen is om zoveel mogelijk gegevens te bekomen door zoveel

mogelijk vis te vangen, te merken en uit te zetten. De keuze van de afvismethode gebeurt dan

ook in functie van een zo maximaal mogelijke bevissing en is aftrankelijk van het type water-

loop. De meest effectieve methode voor het vangen van vis in kleine, ondiepe en doorwaad-

bare waterlopen is ongetwijfel6 ds vangst met behulp van elektrische visapparatuur, o.a. om-

wille van volgende redenen (AMINAL et a1.,2001):

- Elektrische visvangst is één van de minst selectieve methoden wat betreft de soort

en de grootte van de vis. Met deze methoden kunnen ook juveniele en 0*- individuen

gevangen worden (Copp, 1989), zodat alle jaarHassen bemonsterd kunnen worden.

Bij het gebruik van netten daarent€gen is men steeds gebonden aan de maaswijdte.

- Praktisch gezien biedt de elektrische visvangst de beste mogelijkheden bij het be-

monsteÍen van een water. Naast een wisselende waterdiepte zijn er immers ook aller-

lei obstakels in het water aanwezig. Met deze methode kan de vis vanuit waterplanten

en holle oeveÍs worden rveggevangen.

- Bovendien is deze methode bijna steeds toepasbaar.
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Elektrovisserij geeft goede resultaten wanneer het te bemonsteren water niet te breed

en te diep is, of het zoutgehalte niet te hoog is. Naargelang de breedte en structuur van de

waterloop bemonstert men met 1,2,3 of 4 elektroden op voorwaarde dat de beek doorwaad-

baar is. tn grote kanalen of diepe kleine waterlopen kan de elektrische visvangst van op de

boot gebruikt worden om kwalitatieve gegevens over de vispopulatie te bekomen. ln het al-

gemeen kan men stellen (Van Thuyne & Belpaire,I99Ta):

breedte waterloop

Vanaf oktober 2001 tot maart 2OO2 werden voor de seizoenale afuissingen, vier loca-

ties tweemaal per week gedurende zes weken afgevist met elektrische apparatuur, wadend of
vanuit een boot naargelang de diepte van de waterloop (bijlage 9). Bij het waden werd de

volledige breedte van de waterloop bemonsterd, enkel bij het afuissen vanuit een boot werden

beide oevers over een breedte van twee meteÍ bevist. De Pulderbeek werd bevist van op een

boot met twee elektroden (schepnet). Ook voor de Herk werd soms een boot gebruikt, omdat

de waterstand niet toeliet om te waden. lndien waden mogelijk was, werd er op de Herk met

twee elektroden wadend gevist. Op de Velpe werd steeds wadend met één elektrode gevist.

Deze methode is analoog aan het vissen vanaf de boot met dat verschil dat de generator zich

nu op het land bevindt (en verbonden is met lange kabels) in plaats van op de boot en dat de

'vissers' door de waterloop waden. Beide oevers werden elk over een afstand van 250 m af-

gevist. Deze methode werd soms gecombineerd met andere vangstmethoden zoals het ge-

bruik van fuiken.

Bij de afuissingen werd gebruik gemaakt van een elektrovisserij apparaat met twee

elektroden van het type Deka 7000' (Van Thuyne & Belpaire, 1997a). Bij het gebruik van dit

toestel worden er twee tegengestelde elektrische polen (een negatieve elektrode -»"touw" en

een positieve elektrode +"schepnet") waardoor een elektrische stroom gestuurd wordt in het

' Deka 7000; Honda benzineÍnotor met eeD vennogen van 9 PK
Zelfregelende generatm, met als uitgangsspanning 300-350-400-500 V in klassen verstelbaar

Uitgaand vennogen van de gelijkstroom: 5 kW
Uitgaand vennogen van de impulsstrooÍtu 12,5 kW
Lnpulsfrequentie van 480/s
P 4+65
50 kg
Mogelijkheid tot het aansluiten van twee vangstelektroden
Aanwezigheid van een dodemanskop

tot 1,5 m

van 1,5 -4m
van4-6m
van6-8m

I vangstelektrode

2 vangstelektroden

3 vangstelektroden

4 vangstelektroden
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water gehouden. 'Wanneer er zich vissen bevinden binnen een straal van 1 m rond de elektro-

de worden zij geheel of gedeeltelijk verdoofd en kunnen zij vrij gemakkelijk opgevist worden

met een schepnet (figuur 4.1). Vrijwel onmiddellijk nadat de vis uit het spanningsveld (boven

water) komt, is de verdoving ten einde. Bij een juiste afstelling van de apparatuur zullen

vrijwel alle dieren de bemonstering overleven (Simoens et a1.,2000). Toch zijn baarzen ge-

voeliger voor de elektrische shocks dan andere vissoorten en blijven ze soms verlcrampt na

bevissing.

Voordelen van de elektovisserij:

r De methode is gemakkelijk verplaatsbaar.

. Men kan vissen op vrij onbereikbare plaatsen (vb. onder overhangende talJ<en).

t Er kunnen relatief grote aantallen vissen gevangen worden op korte tijd.
r De vissen ondervinden weinig hinder van deze vangstmethode (meestal is er een

totale "Íecovery" binnen het halve uur).

Nadelen van de elektrovisserij:

r Het dieptebereik is vrij beperkt, bij kouder weer wanneer de vissen zich in lagerc

regionen ophouden is deze rnethode dus niet aangewezen.

r Met deze apparutuur is het elektrisch vissen dus beperkt tot de oeverzones.

. Brj een slechte doorzichtbaarheid (vb. algenbloei) is het moeilijk vissen.

. Sommige kleine visjes (< 5 cm) van bepaalde soorten overleven de elektrisch

schok niet.

Een overzicht van de bemonsteringsdagen van de duikers en sifons in die gedurende

dit onderzoek geëvalueerd zijn, wordt gegeven in bijlage 9.
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Tot cr. l0 meter

Tot ca. 2 meler

Tol ca. l meter.

Verdovlngszone.

Toezu'emzone.

Yluchtzone,

+ Geen eÍÍect.

Figuur 4.1: De verschillende zones rond de positieve elektrode bij elektrovisserij (OYB, 1980.

4.2.2 Fuiken

Fuiken bestaan uit cilindrische of kegelvormige zakken die op ringen of hoepels zijn

bevestigd en die volledig omgeven zijn door oen netstÍucfiw. Z,e worden op de bodem ge-

plaatst en in ondiep water gebruikt (Nédélec & Prado, 1991). Het is een passieve voÍn van

visserij. In sommige gevallen kunnen ze ook in stromende wateren gebruikt worden mits ste-

vige verankering. Kleinere fuiken kunnen ook gebruikt worden in kleinere waterlopen zoals

vb. de Velpe. De fuikvissenj is sterk selectief en aftrankelijk van de maaswijdte. Alhoewel

de fuiken aan een eerder lage efficiëntie vissen, hebben zehet voordeel dat ze overal kunnen

worden ingezet. Fuiken zijn aan te raden wanneer men kwalitatieve data wenst te verkrijgen

op plaatsen waar andere methodes niet geschikt zijn omwille van de moeilijke veldcondities

(Maes et al.,1997). Er bestaan allerlei soorten fuiken. De keuze van de fuiken en de gÍootte

is aftrankelijk van het te bemonsteren wateÍ (Van Thuyne & Belpaire,l99Ta).

6



Voordelen van het vissen met fuiken: (Simoens et aI.,2000)
r De vissen ondervinden weinig hinder van deze vangstmethode.

t Tnwel kleine als grote vissen kunnen in dezelfde fuik gevangen worden, wel beïn-

vloedt de gebruikte maaswijdte de selectiviteit voor de palingvangsten.

r Fuiken kunnen overal uitgezet worden.

Nadelen van het vissen met fuiken:
r Gewoonlijk duurt het een tijdje alvorens de vissen in de fuik zwemmen (1 tot

meerdere dagen)

' Bij algenbloei in de waterloop zal de zuurstofconcentratie op de bodem sterk af-

nemen. Als de vissen dan gevangen zitten in de fuiken, kunnen ze ntet ontsnap-

pen aan het zuurstoftekort en kan er een hoge sterfte optreden. Het is daarom af te

raden fuiken te plaatsen bij algenbloei.

r Het is niet zo eenvoudig om grote fuiken goed te plaatsen.

t Het plaatsen van fuiken in helder en ondiep water is omwille van vandalisme vaak

niet mogelijk.
. Fuikvisserij wordt gekenmerkt door selectieve vangsten.

r Fuiken hebben een lage vangstefficiëntie.

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van twee sooÍten fuiken: palingfuiken en

schietfuiken. Palingfuiken zqn enkelvleugelige fuiken (figuur 4.2). Langs die ene vleugel

worden de vissen naar de fuikmond geleid.
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ENKELVLEU6ELIOE FUIK

Afuelingen in cn

623 
-

e2r-

6,27 
-

)2

Figuur 4.2: F*rr enkelvleugelige palingfuik (Van Thuyne et al.,l§)Tb).

Schietfuiken zijn dubbele fuiken met een tussenvleugel (figuur 4.3). Via de tussen-

vleugel worden de vissen naaÍ de ene of de andere fuikmond geleid.

Praktijkervaring heeft uitgewezen dat schietfuiken het best gebruikt worden in water-

lopen waar stroming aanwezigis. 7* worden het best evenwijdig met de oever en langsheen

de oever geplaatst. Enkelvleugelige fuiken hebben meer de neiging om los te komen en rond

hun as te draaien zodat de fuikingang veelal wordt afgesnoerd zdat er geen vis meer kan

worden gevangen (Van Thuyne & Belpaire,l99Ta).
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37 tn
40
45
55
60
60

Figuur 4.3: Schietfuik (Yan Thuyne et al.,l$)Tb).

4.3 Seizoenale Íluctuaties bij de afvissingen

De vangstefficiëntie zal aftrankelijk zijn van een drietal factoren zoals de leeftijdsdis-

tributie van de aanwezige vissoorten, de activiteit van de vissen en de plaatselijke omgevings-

factoren zoals de waterdiepte, de stroomsnelheid en de turbiditeit. Afhankelijk van de lengte

van de vis en het daaruit voortvloeiende potentiaalverschil zijn de vissen in meer of mindere

mate gevoelig voor de elektrische stroom. Grotere vissen hebben een gÍoter potentiaalverschil

tussen kop en staaÍt waaÍdooÍ ze het elektrisch veld van op een gÍot€re afstand kunnen waar-

nemen. Kleinere vissen of vissoorten zullen dan weer minder snel op het elektrisch veld rea-

geren, maaÍ eens in de nabijheid van de anode worden ze dat weer gemakkelijker verdoofd en

gevangen. Ook het activiteitsritrne van de aanwezige vissoorten is een bepalende factor.

Sommige vissoorten gaan in de winter over in een lethargische toestand, waardoor de vangst-

kans zal verlagen in deze periode. Een aantal andere soorten veÍtonen dan weer in de zomer

een hogere activiteit zodat in deze maanden de vangstkans dan weer zal toenemen. Het

spreekt voor zich dat ook omgevingsfactoren een belangrijke invloed kunnen hebben op de

visvangst. De directe waameming en het opscheppen van de verdoofde vissen is immers di-

rect gerelateerd aan de turbiditeit of het doorzicht van het water en de diepte of stroomsnel-

§
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heid van de waterloop. Anderzijds kunnen zowel seizoenale als antropogene invloeden een

impact hebben op de beschikbaarheid van voedsel, die een bepalende of sturende rol kan spe-

len in de samenstelling van de vispopulatie (AMIN AL et a1.,2001).

Uit onderzoek naar de seizoenale variaties in de vangstefficiëntie, uitgevoerd door het

IBW (AMIN N- et a1.,2001), is gebleken dat er wel degelijk verschillen zijn in vangsteffici-

entie tussen de beken, maar dat er geen seizoenale trends zijn. Verder werd afgeleid dat de

vangstefficiëntie positief gecorreleerd is aan de waterdoorzichtbaarheid en negatief ten op-

zichte van de waterdiepte en dat de stroomsnelheid geen significante invloed heeft. Vermits

variaties in de waterdiepte en de turbiditeit voornamelijk aftrankelijk zijn van de neerslag in

de voorbije dagen is het aan te raden rekening te houden met de weersomstandigheden om

vergelijkende staalnamen uit te voeren.

4.4 Merk- en terugvangstmethode

Om een beeld te krijgen van de passeerÍnogelijkheden door duikers en sifons, wordt er

beneden- én bovenstrooms afgevist. De vissen worden gemerkt en aan de benedenstroomse

zijde van de duiker of sifon uitgezet. Voor het merken worden zowel vissen uit het beneden-

stÍoomse als het bovenstroomse gebied gebruikt. De passeermogelijkheden worden afgeme-

ten aan de mate waarin de gemerkte vissen bovenstrooms van het knelpunt worden aangetrof-

fen.

Nadat de vissen gevangen zijn, worden ze (individueel) gedetermineerd, gewogen

(Ohauss LT 6000V tot 0,5 g en Sartoriusbalans PT 600 tot 0,1 g), gemeten (totale lengte,

meetplank tot 0,1 cm) en gemerkt. Het merken gebeurt door een stuk van de vin af te knippen

(10 tot 60Vo). Om een onderscheid te kunnen maken tussen de vangstplaatsen van de vis

wordt een verschillend merkteken gebruikt, al naargelang de bevissingsplaats. Soorten die

stÍoomopwaaÍts van de duiker gevangen werden, kregen een vinknip aan de linkerbuikvin,

terwijl de vissen die stroomafvraarts van de duiker gevangen werden aan de rechteóorstvin

geknipt werden (figuur 4.4).

Aquariumobservaties toonden aan dat vissen met e€n afgeknipte vin geen waarneem-

bare last ondervonden en zich even noÍnaal voortbewogen. Men mag stellen dat er geen ver-

hoogde mortaliteit (vb. te wijten aan hogere predatiedruk) optreedt bij deze gemerkte vissen.

Er valt ook te benadrulJ<en dat deze amputatie tijdelijk is daar de vin na enkele maanden terug

aangroeit (Simoens et al.,2OO0).
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Nadelen van het merken door een vinknip:

' Daar de vin na een aantal maanden teruggroeit, is deze methode slechts bruikbaar

bij experimenten van korte duur (3-4 maanden).

Stoort boven Buik rechïs Borsï rechts Buik links Stoort onder

* _/o,

5< - 
/o'

Figuur 4.42 De aangebrachte merktekens. De vissen kregen een andere vinknip afhankelijk van de
vangstplaats doch werden allemaal stroomafwaartse de duiker uitgezet.

4.5 Waterkwaliteit

Tijdens elke staalname worden waterstalen genomen waarvan de volgende fysische en

chemische parameters gemeten worden: de zuurtegraad of pH (WTW pH 320), het zuurstof-

gehalte (O2) (WTW OXI 320), de remperatuur (T) (WTW multiline F/set-3), de geleidbaar-

heid of conductiviteit (Cond) (WTW multiline F/set-3).

_ /n.

k I

-7t -

Voordelen van het merken door een vinknip:
. Toepasbaar op bijna elke grootte van vis (vis > 5 cm).

. Vrij eenvoudig uit te voeren.

. 7c,er duidelijk waarneembaar.

<-<_-



Hoofdstuk V: Overzicht van de aangetroffen vissoorten



Hoofdstuk V. Overzicht van de aangetroffen vissoorten

5.1 Inleiding

Vissen stellen, net als alle andere organismen, bepaalde eisen aan hun leefgebied (ha-

bitat). De habitat wordt omschreven als het geografisch leefgebied van de vissoorf in welk

type water individuen van een soort kunnen voorkomen, waaÍ ze zich in het water ophouden,

welke eisen ze stellen voor de reproductie en voor het foerageren.

Bij het benaderen van migratie op soortniveau verdienen allereerst enkele belangrijke

soortspecifieke kenmerken, die in direct verband staan met migratie, de aandacht. Het betreft

het oriëntatieveÍnogen, de rheotaxis, het effect van lichUdonker, het gedrag en de fysieke

capaciteiten van de vis (Verdonschot, 1996).

Veel stromend water vissen zijn in de schemering of 's nachts actief. Aangezien veel

soorten hun positie in de stroom handhaven door zich te oriënteren op vaste objecten en dit 's
nachts moeilijk is, worden meer individuen in nachtelijke driftmonsters aangetroffen (Ver-

donschot, 1996).

Het oriëntatievermogen en het gedrag van een vis tijdens migratie bepaalt in sterke

mate de wijze waarop barrières kunnen worden gepasseerd. Voor deze oriëntatie is het ge-

zichtsvermogen van groot belang (Vriese 1994). Als er geen stroming is, zwemt een vis wil-
lekeurig rond. Bij een toename van de stroomsnelheid oriënteert de vis zich met de kop op de

sterkste stroming. Verdere oriëntatie vindt plaats langs oevers, bodem en eventuele obstakels.

Vissen kunnen alleen de wateÍstroom langsheen het lichaam ,waarnemen, bijgevolg volgen ze

zolang mogelijk dezelfde waterbaan. Bij een te hoge stroomsnelheid of turbulentie wordt de

vis uit de stroombaan gedwongen. De oriëntatie van met name de rheofiele vissoorten op een

duidelijk waarneembare, niet tuöulente waterstroom (een zogenaamde lolstroom) biedt de

vis de mogelijlàeid om een beekmonding of vispassage te vinden (Riemersma 1994).

Iedere vissoort heeft een verschillende ffsiologie en bouw. De vorm van de vis is
functioneel voor de wijze waarop de vis leeft. Vissen die over betrekkelijk korte afstanden

migreren, behoeven bijvoorbeeld geen speciale stroomlijn, die wel noodzakelijk is voor trek

over lange afstanden. Brasems en zalmen hebben daarom een totaal andere lichaamsvorm.

Ook de samenstelling van de slijmhuid verschilt van soort tot soort. Vissen die over lange

afstanden trekken, hebben een slijmhuid die minder weerstand oplevert, dan de slijmhuid van

standvissen. Ook fysiologisch zijn vissen aange,past aan de veranderingen die gedurende de

migratie in de omgeving optreden. Anadrome en katadrome vissen bezitten het vermogen

zich aan te passen aan de omstandigheden in zoet en zout water (Raat,1994).
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Bij de visbestandopname in functie van de evaluatie van de vismigratiemogelijkheden

doorheen duikers en sifons werden 29 soorten aangetroffen. Van deze soorten wordt hieron-

der een korte omschrijving gegeven.

5.2 Aal of pating (Anguilh anguilh (Linnaeus, 175E)) (De Nie, 1996; Riemersrna,

2000; Yandelannoote et al., 199E)

De paling is een zogenaamde katadrome vissoort die het grootste deel van zijn leven in

zoet wataÍ doorbrengt, maar zich in zee voortplant. Als glasaal moet de vis het zoete water

kunnen bereiken en als schieraal moet de vis terug kunnen zweÍnmen naaÍ zee om daar vol-

wassen te worden en te gaan paaien. Daarom heeft een natuurlijke palingpopulatie vrije toe-

gang tot zee nodig. Het massaal optrekken van de binnenwateren gebeuÍ vanaf begin maart

tot juli, bij een watertemperatuuÍ van 6-9"C.

Omdat hij een bijzonder gÍoot aanpassingsvermogenl heeft, weinig eisen stelt aan zijn

leefinilieu en veel wordt uitgezet, komt hij in vrijwel ieder watert)ape voor, van diepe, stil-

staande \ryateren tot in de bovenloop van beken en rivieren. De belangrijkste eisen die paling

aan zijn leefmilieu stelt, zijn dat dit vanuit zee bereikbaaÍ moet zijn en dat hij kan beschikken

over voedselorganismen van voldoende grootte en schuilgelegenheid in de vorm van modder,

veen of onregelmatigheden als rotsen, grof grind, waterplanten en boomwortels.

De paling is heel trouw aan een eenmaal gevonden woonplaats. Deze plaats wordt al-

leen verlaten indien de leefomstandigheden zeer slecht worden en soms in de herfst voor sen

overwinteringperiode in het diepere water. De lichtschuwe paling is vooral in de schemering

en 's nachts actief. Overdag graaft hij zich in de bodem in of verbergt zich in holten in de

oever of tussen en onder waterplanten, boomwortels en andere obstakels. Verder heeft hij een

voorkeur voor relatief hoge watertemperaturen; gedurende wintermaanden vertoont hij dan

ook weinig activiteit en trekt zich in een schuilplaats terug, passief wachtend op een stijgrng

van de watertemperatuur in het voorjaar.

5.3 Alver (Alburnus albutnus (Linneaus, 1758» (De Nie 199tí; OVB, 2000)

De alver is een vis van traag stromende rivieren, riviertjes en kanalen, maar komt ook

wel in meren of plassen voor. Troebel water, overdadige waterplantengroei en sterke stro-

ming vermijdt de alver.

De vis is bestand tegen kanalisatie van rivieren en kan relatief goed tegen organische

vervuiling en thermische verontreiniging. De alver heeft vooral last van chemische verontrei-

nigrng en gebrek aan optrekmogelijkheden.

' D" paling kan bij zunstofarmoede uit het water kruipen en lucht adernen, daardoor is hij wijwel goed bestand
tegen watervervuiling.
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De paaitijd loopt van midden april tot in juni. Daarvoor migreert de alver in grote

scholen stroomopwaaÍts. Er wordt verschillende malen in het seizoen gepaaid (risicosprei-

diog). De vis is weinig kritisch op de plaats waar de eieren worden afgezeti gras, afgestorven

waterplanten, aanspoelsel, stenen en betonnen beschoeiingen kunnen daartoe dienen.

In België komt de alver in het stroomgebied van de Schelde zeer algemeen voor, be-

halve in de zwaar vervuilde gedeelten. In kanalen in de Kempen is de vis nog alrijt , ook in
de Maas. Echter, in beken die in Maanderen naar de Maas toe stromen is de alver weer zeld-

zaam. In Wallonië is de vis in een aantal rivieren in het stroomgebied van de Maas sterk

achtemit gegaan.

5.4 Baars (Perca tluviatilis (Linnaeus, f75E» (De Nie 1996; Riemersma, 2fi)0; Van-
delannoote, et al., 1998; Vanden Auweele, 1995)

De habitat van de baars is langzaam stromend, vrij breed water of helder stilstaand

watÉ,Í van kanalen, meren en plassen met een hoog zuurstofgehalte. Nochtans is hij vrij re-

sistent tegen eutÍofiëring en hogere watertemperatuÍen, ook tegen troebelheid van het water,

mits er voldoende prooien van het juiste formaat - zoals aasgarnalen - aanwezig zijn.

Baars leeft en jaagt in scholen als de vis klein is. Oudere baars (meer dan20 cm) leeft

solitair en meestal ook in gÍoteÍ en dieper water. Omdat de baars op zicht jaagt, dient het

water helder te zijn. Open water is favoriet, maaÍ met name jonge baars houdt zich graag op

tussen de waterplanten in de oeverzone . Baarzpn migreren tot drie kilometer, zelden worden

enkele tientallen kilometers afgelegd. De migratie beperkt zich bijgevolg tot een lokale en

regionale migratie.

De paaitijd loopt van maart tot juni bij een wat€Ítemperatuur van 5-14"C. Baanen
paaien liefst in de oeverzone en in ondergelopen gebieden waar de temperatuur snel kan oplo-

pen. Ze zetÍen hun eieren af in snoeren op planten, wortels of takken.

De baars is nog steeds één van de meest algemene riviervissoorten in Vlaanderen. Op

een aantal plaatsen is de hoge densiteit mede te danken aan visuitzettingen. De voornaamste

reden voor het ontbreken van baars is zonder twijfel nog steeds de watervenruiling. De vaak

kleine densiteiten worden mede veroorzaakt door een slechte habitatkwaliteit of een soms te

zwaÍe hengeldruk. De baars is immqs een vissooÍ die een matige tot goede waterkwaliteit

vereist. Verontreiniging wordt maar in beperkte mate verdragen.

5.5 Beekforel (Salmo trutta (Linnaeus, 175E)) (De Nie 1996; Vandelannoote, 1998)

Beekforellen komen voor in zuurstofrijke, heldere berg- en heuvellandbeken met veel

variatie in vorm en stÍoomsnelheid, dus beken met bochten en stroomversnellingen, afgewis-
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seld door stukken met een lage stroomsnelheid (10 cm/s), overhangende rots erlof oever- en

onderwaterplanten. Grote forellen kunnen op dezelfde plaats blijven bij stroomsnelheden

tussen 20 en 30 cnr/s. De beelf,orel komt ook voor in de ongeschonden laaglandbeken, hoe-

wel dit watertype eerder typisch is voor de vlagzalm (niet gevangen). Hij is een sedentaire vis

die zijn hele leven doorbrengt op dezelfde schuilplaats.

Vanaf het parr-stadium is de beekforel een zich territoriaal gedragende vis. De paai-

tijd is in de winter. Forel trekt daartoe hogerop naar zijbeken met een stroomsnelheid van 40

cm/s boven een zand- of kiezelbodem. De eides worden afgezst op door de vis gemaakte

kuiltjes in het zand, die daarna hiermee worden overdekt.

Beekforel verdraagt geen temperatuur boven de 20-22"C en hij heeft een hoge zuur-

stofbehoefte: het wat€r moet minstens 5 mg opgeloste zuurstof per liter bevatten.

5.6 Beekprik (I-ampetraplanei (Bloch, 1794)) (De Nie, 1996; Vandelannoote, 199E)

De beekprik verblijft zijn ganse levenscyclus in beken en riviertjes.

De volwassen beekprik zwemt in de paaitijd stroomopwaarts naar plaatsen met zonbe-

lichte grindbanken, waar het water sneller stÍoomt (20 tot 30 cm/s). Daar wordt gepaaid in

gebieden met zuuÍstofrijk water en een wateÍdiepte van 3 tot 30 cm. De larven laten zich

stroomafwaarts afzakken naar plaatsen met voedselrijk slib. Dit gebeurt over geringe afstan-

den.

Prikken zljnzeer gevoelig voor organische vervuiling, deze doodt de op de bodem le-

vende larven. De waterkwaliteit moet dus het hele jaar uitstekend zijn.

5.7 Bermpje (Noemacheilus bwbatalus (Linnaeus, 175E» @e Nie, 1996; Yandelan-

noote,199E)

Het bermpje is een vis van klein tot middelgroot stromend water. De voorkeursdiepte

ligt tussen 2 en 20 cm. Bij meer dan 50 cm komen minder bermpjes voor. Volgens aquari-

umproeven geeft de vis de voorkeur aan water met schuilgelegenheid in de vomt van sterre-

troos en veólijft het bermpje liever op stenige bodem, dan boven zand of leem. Bij een ge-

middelde snelheid tussen 10 en 20 cm/s en een waterbreedte van 1 tot 3 cm vindt men de

meeste bermpjes. Het is een bodembewonende vissoort die 's nachts actief is, overdag ligt hij

meestal onder stenen of tussen waterplanten. De migratie van het bermpje is beperkt tot een

lokale migratie.

Het bermpje paait van mei tot september bij een watert€mpratuuÍ van 14-18"C. Paai-

plaatsen zijn vlakke zandbodems in de oeverzone, met een stroomsnelheid kleiner dan 5 cm/s.

De eieren worden afgeznt op de bodem en blijven kleven in kleine kuiltjes.
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Het bermpje verdraagt slecht verontreiniging, de waterkwaliteit moet matig tot goed

zijn. Volgens de literatuur is hij daarom een goede indicator voor zuiver water.

5.E Bittenoorn (Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)) (De Nie 1996; OYB,2000)

Bittervoorn komt voor in langzaam stromende en stilstaande wateren. Dit kunnen zo-

wel poldersloten en kleine vijvers zijn, als gÍotere rivieren en meren. Hierin worden zij voor-

al in de plantenrijke oeverzone aangetroffen. De bodem bestaat meestal uit zand, klei, veen of
een dunne laag modder. De samenstelling van de bodem is niet van gÍoot belang, zolangdeze

voor zoetwatermosselen geschikt is om op en in te kunnen leven. Dilike moddeÍbodems,

waarin anaërobe omstandigheden heersen, worden bijvoorbeeld vermeden. Hierin zijn de

leefomstandigheden voor zoetwatemrosselen waarschijnlijk ongunstig. De bittervoorn heeft

een duidelijke voorkeur voor plantenrijk water: de vegetatie wordt als schuilplaats gebruikt.

De bittervoorn is voor zijn voortplanting aftrankelijk van enkele soorten zoetwater-

mosselen (schilders- en zwanenmossel). De aanwezigheid van deze schelpdieren in zijn leef-

gebied is dan ook een eerste vereiste. tndien deze mosselen niet voorkomen in het water, kan

de bittervoorn zich niet voortplanten. Tnlang er geen beperkende factoren optreden, bepaalt

de aanwezigheid van de zoetwatermosselen het verspreidingsgebied van de vissoort. Helaas

worden bij onderhoudswerken aan waterlopen regelmatig grote aantallen zoetwatermosselen

verwijderd. Dit betekent dat bittervoorns zich daar niet langer kunnen voortplanten, waardoor

gehele populaties zullen verdwijnen. Andere redenen voor het teruglopen van het aantal

zoetwatermosselen zijn venruiling van het water en het grootschalig verwijderen van water-

planten.

De paaitijd loopt van april tot juni. Het mannetje verdedigt een territorium rond een

levende zoetwat€rmossel. Het vrouwtje legt het kuit via een legbuis door de kieuwopening in
de mossel. Het sperma van het mannetje wordt door de mossel naar binnen gezogen die daar-

na dienst doet als "draagmoedet'' voor de zich ontwikkelende eieren. Anderzijds wordt de

bittervoorn door de mossel gebruikt voor de spreiding van haar nakomelingen. Mossellarven

hechten zich vast aan de vinzomen van de vis.

In België is de toestand van de bittervoorn twijfelachtig, zeker in beken waar de soort

tegenwoordíg zeldzaam is. In oude kanalen, vijvers en afgesloten rivierarmen zou de bitter-

voorn plaatselijk nog algemeen zijn.
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5.9 Blankvoorn (Rutilus rutilus (Linnaeus, 175E» (De Nie, 1996; Yandelannoote,

1998; Yanden Auweele, 1995)

Het habitat van de blankvoorn kan sterk variëren van stilstaand tot stromend water.

Tnlfs ín rivieren waar stÍoomsnelheden van 70 tot 100 cm/s kunnen voorkomen, zijn blank-

voorns gevonden in de stromingsluwe gedeelten.

De vis leeft in scholen die foerageren in de buurt van begroeiing (riet, biezen), maar

ook wel in open water. Hij kan zowel sedentair zijn als migreren (Oost-Europese populaties),

daarbij kan de blankvoorn zich over verscheidene kilometers verplaatsen.

Hij paait bij voorkeur op ondiepe en plantenrijke plaatsen. De paaitijd loopt van de

maand april tot mei (soms ook in september) bij een watertemperatuur van l2-t7"C. De eie-

ren worden afgezet op waterplanten, bijvoorbeeld vederkmid of oeverplanten zoals riet en

bies bij voorkeur, maar ook stenen kunnen hiervoor gebruikt worden.

De blankvoorn komt praktisch overal voor in Vlaamse rivieren. Hij ontbreekt enkel

daar waar de waterkwaliteit te slecht is of wanneer de riviertjes te klein zijn. Hij stelt weinig

eisen aan de waterkwaliteit en verdraagt tijdelijk verontreiniging en lage zuurstofconcentra-

ties.

5.10 Blauwband / blauwbandgrondel (Pseudotasbora porva (Linnaeus, 175E))

(De Nie, 1996; Vandelannoote, 199E)

De blauwband is, als zovenl ingeburgerde uitheemse dieren, weinig kritisch in zijn ha-

bitateisen. De sooÍ komt voor in rivieren, stuwmeren, kanalen, ondergelopen steengÍoeven,

stadsvijvers en poelen.

De paaitijd strekt zich uit over een lange periode van mei tot de herfst (risicosprei-

ding). De kleverige eitjes worden in snoeren afgezet op stenen en waterplanten. Het manne-

tje bewaakt de bevnrchte eieren, net zoals bij het vetje.

5.11 Brasem (Abmmis bmma (Linnaeus, 175E» (De Nie, 1996; Vandelannoote,

199E; Vanden Auweele, 1995)

De brasem is oorspronkelijk een vis van stilstaande wateren zoals meren en plassen en

traag stromende, heldere benedenrivieren, de zogenaamde "brasemzone". Hij heeft afwisse-

ling nodig tussen ruim open wateÍ en paai- en opgoeigelegenheden in de oeverzone voor zijn

nakomelingen. Kwalitatief goede brasems komen voor in helder, plantenrijk water.
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Het paaisubstÍaat van de brasem bestaat meestal uit planten, maar bij afivezigheid

daarvan kunnen ook eieren afgezet worden op dood, hard materiaal en zelfs oude fiets- of
autobanden. De paaitijd loopt van eind april tot in juni.

De brasem is een schoolvis, die vooral dicht bij de bodem te vinden is. Bij het foera-

geren in ondieptes veraadt hij zijn aanwezigheid door de gasbellen die uit de bodem opstij-

gen. Hierbij stofzuigt en zeeft hij als het ware de bovenste bodemlaag met behulp van zijn

sterk uitstulpbare bek. Hierdoor wordt het water vertroebeld.

De brasem is een tolerante vissoort die weinig eisen stelt aan de waterkwaliteit. Hij
kan tijdelijk verontreiniging en lage zuurstofconcentraties verdragen.

5.12 Bruine Amerikaanse dwergmeerval (Ameiurus nebulosus of lctalurus nebulosus

(Lc Sueur, 1819» (De Nie, 1996; Riemersma, 20,A0; Vandelannoote, 199E; Vanden

Auweele,1995)

In Noord-Amerika komt de dwergmeerval voor in ondiep water van kleine meren of
baaien van grotere meÍen, soms ook in brak wat€r. Bij ons komt hij voor in traag stromende

en stilstaande wateÍen.

De meerval is zeer tolerant voor uitzonderlijke schommelingen in de temperatuur en

zuurstofconcentratie. Hij overleeft droogteperiodes in het bodemslijk en kan tegen vrij lage

zuurstofgehaltes in het water. Voor beide toleranties is lucht ademen zeer belangrijk. Daar-

naast is hij vnjgoed bestand tegen vervuiling.

De voortplantingsperiode valt in juni-juli. De meerval maakt een nest en kent broed-

zoÍ9. De eieren worden vrijgehouden van slib en de jongen worden bewaakt tot een lengte

van 5 cm.

5.13 Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeaÍus (Linnaeus, 175E)) (De Nie, 199,6;

Vandelannoote, 199E)

Het leefgebied van de driedoornige stekelbaars is zeer variabel. Sommige dieren ver-

blijven altijd in zout wat€Í, andere populaties trekken ieder jaar van z@ naaÍ zoet water, weer

andere populaties verblijven altijd in zoet wateÍ. Het individueel gewicht van de trekkende

(anadrome) populaties is drie kerr zo hoog als dat van door het land ingesloten driedoornige

stekelbaarzen. Deze treu<ende stekelbaarzen kunnen zich tegen een stroom van 30 cm/s ver-

plaatsen. De verschillende populaties zijn herkenbaar aan het aantal beenplaten in de huid.

Er bestaat echter een grote overlap.

De driedoornige stekelbaars heeft een voorkeur voor wat kleiner, helder en ondiep

water met een relatief dichte begroeiing aan waterplanten. Deze worden als nestmateriaal,

schuilplaats en voedsel gebnrikt.
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De paaitijd van in het binnenwater veólijvende driedoornige stekelbaars valt in de

maanden maaÍt tot en met juli. ln zen, verblijvende driedoornige stekelbaarzen beginnen in

maart met de paaitrek naaÍ zoet water. [n de maand juli begint de trek terug naar zout water.

Voor een geslaagde paai is de vis afhankelijk van water met afwisselend begroeiing en open

stukken.

De driedoornige stekelbaars is de meest algemene sooÍt van Vlaanderen. In alle

stroomgebieden is hij aanwezí5. Enkel verregaande vervuiling, migratieknelpunten en te
grote stÍoomsnelheden beperken hem in zijn verspreiding. Allicht zijn de meeste trekpopula-

ties verdwenen door een beperking aan migratiemogelijkheden door vervuiling of fysische

barrières.

5.14 Giebet (Ca.mssus auratus gibelio) en goudvis (Carassus aumtus auraÍus (Linnaeus,

175E» (De Nie, 1996; Vandelannoote, 199E)

Goudvis en giebel behoren tot dezelfde soort. De goudvis beschouwt men als een

goudkleurig gekweekt ras van de giebel. Het zijn beiden, zoals de blauwbandgrondel, exoten.

Door natuurlijke selectie kunnen de goudkleurige exemplaren in de natuur verdwijnen doordat

dezebets te, zien zijn voor predatoren.

De eisen die de giebel aan zijn habitat stelt, lijken op die van de kroeskarper. Het ver-

schil is dat de giebel zich ook in stromend water kan handhaven en hij een voorkeur heeft

voor ruimer water. Hij komt voor in stilstaand tot traag stromend water met een zachte bo-

dem en een weelderige vegetatie. De plantengroei is nodig voor de voortplanting daar de eie-

ren erop gekleefd worden.

De giebel heeft een zeer mime verspreiding in Vlaanderen. Aangezien hij bijzonder

tolerant is voor vervuiling, lage zuurstofconcentraties kan verdragen en in volle areaaluitbrei-

ding is, zouden geen speciale beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn

5.15 Karper (Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758» (De Nie, 1996; Vandelannoote, 1998)

De wilde uitgangsvorm van de karper is volledig geschubd. Er zijn echter gekweekte

karpervariëteiten zoals de spiegekarper waarbij de schubben onregelmatig over het lijf voor-

komen en van verschillend formaat zijn.

Oorspronkelijk is de karper een vis van langzaam stromende rivieren in een bedding

die in het voorjaar overstroomt of van afgesloten rivierarmen.

Hij paait (enkel in de meimaand) op ondiepe plaatsen waar veel waterplanten aanwe-

zig zíjn. De eieren worden afgezet op levende waterplanten of - bij voorkeur - op ondergelo-

pen grasland met een diepte van 30 tot 40 cm, bij een temperatuur tussen 15 en 19'C.
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Tnwel regionale migratie binnen het stroombekken als lokale migratie naar de oever-

zone, zljwateren of broekgebieden komt voor.

De karper is een tolerante vissoort die weinig kwaliteitseisen stelt. Hij kan tijdelijk

verontreiniging en lage zuurstofconcentraties verdragen. De natuurlijke voortplantingsmoge-

lijkheden van de wilde karper zijn sterk in het gedrang gekomen door de bedijkingwerken aan

de benedenlopen van onze rivieren. De overstromingsgebieden, waarin vele vijvers en plas-

sen gelegen zijn, worden erdoor van de hoofdrivier afgescheiden. Het inrichten van paai-

plaatsen kan een oplossing bieden.

5.16 Kolblei (Bliccabjoerkna (Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1D6; Yandelannoote, 1998)

' De kolblei is een minder uitgesproken bodemvis dan de brasem. Hij is bovendien

meer gebonden aan de aanwezígheid van een goed ontwikkelde vegetatie met onderwateÍ- en

oeverplanten. De kolblei vertoeft in de middenstroom van de waterlopen en komt eveneens

voor in niet-natuurlijke wateren zoals plassen, meren, kanalen en polders.

De kolblei is een obligaat plantenpaaier. Hrj paait in de oeverzone waar de aanwezig-

heid van water- en oeverplanten bijgevolg essentieel is. Hij paait in de maanden mei en juni.

De kolblei is een tolerante vissoort die weinig waterkwaliteitseisen stelt. Verontreini-

ging en lage zuurstofconcentraties worden tijdelijk verdragen.

5.17 Kopvoorn (I*uciscus ceplulus (Linnaeus,175E» (De Nie, 196; OVB,2000)

De kopvoorn wordt voornamelijk aangetroffen in beken en middenlopen van rivieren,

hij is dus een vissoort van de wat sneller stromende watersystemen. Vroeger behoorde hij tot

de meest voorkomende standvis in met name Limburgse wateren. Naast norrnalisatie en ver-

stuwing van beken en rivieren is de extreme wat€rverontreiniging een belangrijke oorzaak

voor de achteruitgang van de soort.

De paaitijd loopt van eind april tot mei. In die tijd verplaatsen de vissen zich naar on-

dieper water (1f100 cm) met een rots-, grind- of (grove) zandbodem en matige tot sterke

stroming (20-70 cm/s). Echter ook plaatsen tussen de waterplanten met een zwak*e stroming

kunnen dienen als paaiplaats. Kopvoorns paaien in scholen. De eieren blijven kleven aan het

substraat.

De kopvoorn stelt geen hoge eisen, hij is minder gevoelig voor waterverontreiniging

dan bijvooóeeld de barbeel (niet gevangen). De kopvoom wordt gezien als een kansrijke

soort in stromende wateren die door verbetering van de milieuomstandigheden geschikt zijn

geworden. Ook vispassages zijn welkome voorzieningen in het kopvoornwater. De kansen

voor deze vissoort hangen dan ook nauw samen met het ecologisch herstel van stromende

wateren.
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In België is de kopvoorn bijna uitgestorven in het stroomgebied van de Schelde. In

het stroomgebied van de Maas zíjn er nog een paar beken met een kopvoornpopulatie, maar

de toestand is precair door lozingen van de bio-industrie.

5.1E Kleine modderkruipr (Cobitis tacnia (Linnaeus, 175t» (De Nie, 1996; Vandelan-

nootg 1998)

De kleine modderknriper is een vissoort van een groot aantal watertypen. Hij komt

veelvuldig voor in polderwater, maar evengoed in laaglandbeken. Als de gemiddelde stroom-

snelheid daar 30 cm/s of meer is, houdt de vis zich op in de stromingsluwe delen (minder dan

15 cm/s) van de beek. De kleine modderkruiper kan in het najaar met tientallen gevangen

worden op plaatsen met een stenige ondergrond en relatief veel stroming, zoals tussen de ste-

nen bij overstorten in verstuwde beken. Verder komt de vis voor in de oeverzone van gÍoot

water. Overdag leeft hij ingegtaven in het substraat waar enkel zijn kop uitsteekt. Hij is

vooral actief bij schemering en 's nachts.

De paaitijd loopt van mei tot juni. Het paaisubstraat moet bestaan uit zandige bodem,

met in de buurt laagjes detritus.

De kleine modderkruiper is gevoelig voor organische verontreiniging en het ermee ge-

paard gaande zuurstofgebrek. In tegenstelling tot de meeste andere vissoorten lijkt hij niet te

lijden onder regulaties en slijkruimingen.

5.19 Kroeskarper (Carcassias carcassius (Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996; OVB,à0OO)

Dit is een vis die van oorsprong thuis hoort in de overstromingsvlakten langs grote ri-

vieren. De soort is aangepast aan relatief voedselrijke wateren met waterplanten, waarin het

waterpeil sterk wisselt. De kroeskarper kan overleven in een poel die voor korte tijd tot bijna

droog staat.

De paaitijd loopt van mei tot juni. Eides worden afgezet in dichte waterplantbegroei-

ingen.

De lroeskarper hoort thuis in habitatten die ook het broedgebied vormen van vogel-

soorten die op de rode lijst staan, zoals roerdomp (Botaurus stellaris), wouwaapje (Ixobrychus

minutus) en kwak Qtlycticorax nycticorax). Zowel deze moerasvogels als kroeskarper hebben

baad bij het ecologisch herstel van rivieren waaóij oude meanders, nevengeulen en moeras-

bossen weer in contact met de rivier worden gebracht.
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5.20 Regenboogforel (Oncorhynchus mykiss (lValdbaum,ll92)) (De Nie 1996; Van-

delannoote, 1998)

Door gericht kweken is de uitheemse regenboogforel een vis geworden die minder ho-

ge eisen aan de omgeving stelt. De vis is beter bestand tegen lage zuurstofconcentraties en

een hogere temperatuuÍ. Hij is minder gevoelig voor watervervuiling en vertroebeling van het

water dan onze inheemse beekf,orel.

Voortplanting vindt niet plaats in onze streken, ook niet in de heuvellandbeken in

Wallonië en in de aangÍenzende Duitse deelstaten. De regenboogforel is hier (in België) niet

geacclimatiseerd. V/el wordt hij systematisch gekweekt en uitgezet in vijvers en rivieren.

5.21 Rietvoorn / ruisvoorn (Scardinius erythrophtahnas (Linnaeus, L75E)) (De Nie
1996; Vandelannoote, 1998)

De rietvoorn is een vis van helder, stilstaand of zerur langzaam stromende water (min-

der dan 10 cm/s) met veel oevervegetatie, onderwaterplanten, afgewisseld met open stukken.

In de open stukken treedt concurrentie op met de blankvoorn, ten koste van de rietvoorn. Het

water mag niet te diep zijn.

De paaitijd loopt van mei tot juli. De rietvoorn paait in de oeverzone, soms in ze*t

ondiep water (10-90 cm). Essentieel is de aanwezigheid van waterplanten, desnoods onder-

gelopen grasland. Rietvoorns paaien in scholen. De eieren blijven aan de waterplanten kle-

ven; eieren die op de bodem terechtkomen overleven niet door zuurstofgebrek.

De voornaamste factor verantwoordelijk voor de achteruitgang van de rietvoorn is de

waterverontreiniging. Een andere oorzaak voor de achteruitgang van de rietvoornpopulaties

is de vernietiging van plantenrijke rivierdelen door waterbouwkundige ingrepen, zoals recht-

trekking, indijking en jaarlijkse mimingen. Het verdwijnen van de voorkeursbiotopen van de

rietvoorn heeft vooral een negatiefeffect op zijn voortplantingssucces.

5.22 Rivierdonderpad (Cottus gobio (Linnaeus, 1758» (De Nie, 1996; Vandelannootg

199E)

De rivierdonderpad is een bodemvis, die leeft in ondiep (20 tot 40 cm), onvervuild,

met zuurstof verzadigd, stromend wateÍ met een zand-, gnnd- of steenbodem. Schuilgelegen-

heid in de vorm van stenen, takken en boomwortels is heel belangrijk. De vis prefereert be-

ken met een stÍoomsnelheid van 30 cm/s.

Helder, zuurstofrijk en liefst koel water is een noodzaak. Bijgevolg komt rivierdon-

derpad niet voor in vervuilde beken. Hij is een indicator voor een zeer goede waterkwaliteit.
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Hij is gevoelig voor organische vervuiling en voor veranderingen van de fysische omgeving.

Dit maakt hem tevens kwetsbaar in zijn gans verspÍeidingsgebied (Irlek, 1980). Beekregula-

ties en ruimingen zijn nefast voor deze sooÍ.

De paaitijd begint als het water 10-11oC is (maart - april). Er is geen paaitrek, de vis

verplaatst zich weinig. De eieren worden afgezet aan de onderkant van stenen, dus als het

ware aan het plafond van de schuilplaats geplakt.

5.23 Riviergrondel (Gobio gobio (Linnaeus, 175E» (De Nie, 1996; Yandelannoote,

199E; Vanden Auweele, 1995)

De riviergrondel is een bodemvis die in een groot aantal watertypen voorkomt. Hij is
aanwezig in heldere beekjes met hoge stroomsnelheid (vooral onder bruggen), maar ook in
grote en kleine rivieren, meren, kunstmatig aangelegde wateren zoals grind- en zandgaten,

kanalen en sloten.

Voor een succesvolle vooÍtplanting is een zand-, of grindbodem nodig en grillig ge-

vormde oevers met planten, overhangende wortels en stenen. De paai zelf vindt plaats op een

diepte van 10-30 cm. Riviergrondel paait van april tot juni bij een watertemperatuur van 12-

14"c.

Binnen iedere populatie riviergrondels is ongeveer tweederde gedeelte honkvast en de

rest heeft zwerfneigingen. Deze zwervers kunnen snel nieuwe wateren koloniseren, tenzij er

migratiebarrières zijn.

De riviergrondel is een tolerante vissoort die weinig eisen stelt aan de waterkwaliteit,

wel mijdt hij zachte veenbodems. Hlj kan tijdelijk verontreiniging en lage zuuÍstofconcentra-

ties verdragen. Ook hogere temperatuÍen (tot 28'C) voÍmen geen probleem.

5.24 Serpeling (I*uciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) (De Nie, 1996; Vandelannoote,

199E)

De serpeling leeft in schone, heldere, stromende wateÍen zoals beken en kleine rivie-

ren waaÍ stenen op de bodem liggen en er enige bedekking is van waterplanten.

De paaitijd begint vroeg in het jaar bij een relatief lage temperatuur (8"C) van febnrari

tot mei. Paaiplaatsen zijn ondiep (25 at 40 cm), met een grindbodem waaóoven het water

met een matige stroomsnelheid (30 tot 50 cm/s) voorbij gaat. De eieren blijven kleven aan het

grind. De larven laten zich stroomafiraarts drijven en ontwikkelen zich op plaatsen met een

geringe stroomsnelheid (minder dan 2 crn/s). ln deze opgroeigebieden dienen naast grind en

zand, ook waterplanten aanwezigte zijn.

Serpeling is gevoelig voor organische vervuiling. Hij vereist bijzonder zuurstofrijk

water.
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525 Snoek (Esox lucius (Linnaeus, 175E» (De Nie, 1996; Riemem§mg' 2ffi0; Vande'

lannooter l99E)

De snoek is een sooÍ van stilstaand of langzaam stromend water, zoals rivieren en

brede beken. Een stroomsnelheid van meer dan 25 cmls wordt slechts een paaÍ uur lang ver-

dragen. Hij heeft een voorkeur voor helder water met een gevarieerde begroeiing van oever-

en onderwaterplanten, die voldoende schuilgelegenheid biedt. Grote exemplaren houden zich

schuil achter obstakels en komen hier zelden meer dan oen paar honderd meter uit de buurt

vandaan. Volwassen snoeken komen ook voor in meer troebele wateren met een goed ont-

wilftelde oevervegetatie (rietkraag). De snoek is een visuele predator, hij jaagt op zicht van-

uit een hindsllaag, verscholen tussen waterplanten of rietstengels.

De paaiplaats van een snoek moet in elk geval ondiep (15 tot 100 cm) en begroeid

zijn. Het kan ondergelopen grasland zijn (brj voorkeur) of oeverzones met riet en onderwa-

terplanten. De paaitrek vindt in de maanden febnrari, maart en april plaats bij een watertem-

peratuuÍ van 6-14oC. De larven hechten zich met een speciale zuigsnuit aan de waterplanten.

Jonge snoek blijft ook lange tijd verscholen tussen waterplanten omdat de grootste vijand van

de snoek de iets gÍotere soortgenoten zijn. Alleen snoek die zelf te gÍoot is om opgegeten te

worden door andere snoeken, kan zich ophouden in open water, in water zonder planten en

eventueel ook in troebel water.

De snoek heeft een relatief groot leefgebied nodig om gezonde en duurzame popula-

ties te kunnen vonnen. Alhoewel snoeken honkvast zijn, kunnen ze vrij gtote afstanden af-

leggen. Met name jonge mannetjes gaan op zoek naar nieuwe territoria en zweÍnmen dan uit.

De snoek is dan ook in staat om redelijk snel nieuwe gebieden te bevolken.

De snoek is verontreiniginggevoelig, de waterkwaliteit moet matig tot goed zijn.

5.26 Tiendoornige stekelbaars (Pzzgitius pungitius (Linnaeus, 175E)) (De Nie, 19Xi;

Riemersma, 2000; Vandelannoote, 199E)

Tiendoornige stekelbaarzen komen voor in beken, maar blijven lager, meer stroomaf-

waarts dan driedoornige stekelbaarzen. Hogere watervegetatie mag zeker ntet ontbreken.

Lage zuurstofconcentraties en dus relatiefhoge graden van organische vervuiling wor-

den goed verdragen. Deze soort migreert 's winteÍs niet naar zee, wel naar dieper gelegen

trajecten van de beek zelf. Er bestaan ook anadrome trekpopulaties in Amerika.

De paaitijd loopt van april tot juli. De tiendoornige stekelbaars geeft vaak de voorkeur

aan dichte begroeiing met waterpest en hoornblad om een nestje te maken, terwijl de drie-

doornige stekelbaars meer houdt van open ruimte tussen de waterplanten.

Alhoewel hij relatief algemeen is in Vlaanderen, heeft hij toch een kleiner versprei-

dingsgebied dan de driedoornige stekelbaars. Hij is vooral zeldzamer in het westelijk deel

van ons gewest.
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5.27 Vetje (I*ucaspius delineatus (Linnaeus, 1758) (Vandelannoote, 1998)

Het vetje is een in scholen levend visje van stilstaand en langzaam stromend wateÍ.

Voorwaarde is aanwezigheid van begroeide oevers.

Een zeer typisch aspect van de ecologie van het vetje is zijn veranderlijke spreiding.

Van het ene jaar op het andere verdwijnen er oude vindplaatsen, terwijl er ook nieuwe ont-

staan.

De vis is gevoelig voor vervuiling, maar niet voor fluctuaties in het waterpeil. Hij
wordt ook bedreigd door vernieling van zijn biotoop (plantenrijke gebieden). Het vetje komt

vaak, soms massaal, voor in karpervijvers.

De paaitijd loopt van april tot juni. De eieren worden aan de onderkant van (breedbla-

dige) waterplanten met loodrechte stengels afgezeí in de vorm van snoeÍen.

5.2E Winde (I*uciscus rdzs (Linnaeus, 1758)) (Vandelannoote, 199E)

De winde is een typische riviervis, die belangrijke migraties onderneemt. In de lente

trekt hij in scholen stroomopwaarts om zijn eitjes (tot 100.000) af te 7eÍten in ondiepe delen

van rivieren met zandige bodem. Voor de voortplanting zouden in het water liggende ta}J<en

belangrijk zijn. De vissen voeden zich in de zomer in de ondiepe riviergedeelten en zakken

tegen de herfst af naar de diepere rivierdelen of meren waaÍ ze overwinteren.

De sooÍ schijnt vooral achteruit gegaan Íe zljn onder invloed van de vervuiling.

Daarnaast werd zijn vooÍplanting sterk gehinderd door de kanalisatie van de rivieren. De

seizoenale migratie werd onmogelijk gemaakt door het bouwen van stuv/en; ook plantenrijke

zones werd en zeldzartet.

5.29 7,wlt(Tincatinca (Ltnnaeus, 175E)) (De Nie, 19.6; Riemersmar2OO0; Vandelan-

nooter 1998)

De ze,elt is een bewoner van stilstaand of traag stromend water met een zachte mod-

derbodem en een goed ontwikkelde vegetatie met (onder)water- en oeverplanten. Hij is lichr
schuw en zoekÍ vooral 's nachts naar voedsel. Overdag houdt hij zich gewoonlijk schuil tus-

sen de waterplanten of in de modder. In de winter of 's zomers, als het erg wÍurn is, doet de

zeelt dit ook 's nachts.

De paaitijd valt laat, in de maanden mei tot en met augustus. De wateÍt€mperatuuÍ

dient l8-20"C te zijn alvorens de ze.elt overgaat tot het afzetten van de eitjes. Zneltsn paaien

in groepjes tegelijk waarbij de eitjes niet in één keer worden afgezet, maaÍ met tussenpozen

van enkele dagen. De zeelt zet zíjn eieren uitsluitend af op waterplanten.

Tnelten zijn tolerante vissoorten die weinig eisen stellen aan de waterkwaliteit. Z,e,

kunnen tijdelijk lage zuurstofconcentraties, hoge pH-waarden en verontreiniging verdragen.
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Deze vis is niet onmiddellijk met uitsterven bedreigd, alhoewel vele populaties zich enkel in

stand kunnen houden door jaarlijkse uitzcttingen. Deze teruggang is te verklaren door het

gebrek aan geschikte, plantenrijke biotopen, zowel in rivieren, vijvers, als kanalen. Dichte

plantengÍoei wordt voortdurend zeldzamet door intensieve ruimingen, oeververstevigingen en

andere biotoopveranderende ingrepen.

5.30 Zonnebaars (I*pomis gibbosus (Linnaeus, 1758)) (De Nie, 1996; Vandelannoote,

1998)

De zonnebaars komt in Europa voor in vrij heldere langzaam stromende tot stilstaande

wateren. Er zijn echter ook zonnebaaÍzen die voorkomen in troebel water met veel algen in

de zomer en steile kunstmatige oevers, of in brak water. Hij verkiest een goed ontwikkelde

vegetatie. Een zandig, geleidelijk oplopende oever zou noodzakelijk zijn als paaiplaats.

De paaitijd loopt van eind mei tot in augustus. Het mannetje maakt tussen de water-

planten een nestkuiltje dat t€gen soortgenoten verdedigd wordt. Na de eileg, bevruchting en

het uitkomen van de eieren, bewaakt het mannetje de larven nog elf dagen, waarna zij uir
zweÍmen.

De zonnebaars in Vlaanderen is een exoot en kan in sterk uiteenlopende milieus over-

leven. Tnwel voedselarm als voedselrijk, stromend als stilstaand water, worden gekoloni-

seerd. Bij afwezigheid van andere vissoorten kan de zonnebaars, die een grote ecologische

flexibiliteit bezit, ze,a hoge densiteiten bereiken.
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Deel III : Resultaten en bespreking



Hoofdstuk YI: Resultaten en bespreking



Hoofdstuk VI. Resultaten en bespreking

6.1 Doelstellingen

De centrale vraag omtÍent de onderzochte duikers en sifons luidt: "welke vissoorten

zijn in staat de duiker in stroomopwaafise richting te passeren"?

'We trachten aan de hand van debietgegevens (indien deze voorhanden zijn) in functie

van de tijd een beeld te voflnen van het veóand tussen de passeerbaarheid van de duiker of
sifon in voor- en najaar. Omdat de afuissingen van de duikers op de Velpe en de Herk en van

sifons op de Pulderbeek in de maanden oktober, november en december gebeurden en in de

maanden januari, februari en maart, is het evident om de drie eerst genoemde maanden te

identificeren met het najaar en de andere maanden met het voorjaar. Ook voor de duiker op

de Poperingevaart kan een onderscheid gemaakt worden tussen voor- en najaar daar de afvis-

singen plaatsvonden in mei en in de maanden oktober, november en december. De duiker op

de Use en de sifons op de Abeek en de Bosbeek werden afgevist van maart, tot juni zodat hier
geen vergelijking tussen de seizoenen mogelijk is.

Een belangrijke opmerking in dit verband is dat de perioden waarin de bemonsteringen

plaatsvonden niet ideaal waÍen. Zoals uit het overzicht van de migratie- en paaiperioden van

verschillende vissoorten (tabel 1.1) kan afgeleid worden, vindt het grootste deel van de paai-

trek plaats van april tot augustus, met uitzondering van een aantal trekvissen zoals de beeldo-

rel en de regenboogforel die in het najaar (oktober - december) hun paaitrek hebben. De af-

vissingen gebeurden, in functie van het tijdig afwerken van het eindwerk, bij gevolg juist in
de periode vóór de paaitrek. Dit kan de resultaten in grote mate beihvloeden. De kans is

groot dat bij een herhaling van de bemonsteringen in het paaiseizoen (april tot juni) er een

gÍoter aantal vis (terug)gevangen zal worden en dat men dan een meer significant resultaat

bekomt. pssalniettemin kan de passeerbaarheid van een duiker ook aangetoond worden aan

de hand van een klein aantal vissoorten.

Voor alle waterlopen, uitgezonderd de Use, werd de sarnenstelling van de visstand

stroomopwaarrs en stroomafivaarts vergeleken. Grote verschillen in soortsamenstelling doen

vermoeden dat de duiker/sifon een knelpunt vormt tenzij de biotoopkenmerken op die plaat-

sen duidelijk verschillend zijn.

De analyse zal voor de PoperingevaaÍt volledig in detail uitgewerkt worden. [n eerste

instantie wordt de vissoortensamenstelling van de waterloop bekeken. Hierbij wordt een

overzicht verlregen van de soortsamenstelling van de aanwezige vispopulatie. De resultaten

van de leeftijdsverdeling worden weergegeven in tabelvorm en geven een beeld van de popu-
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latieverdeling tussen adulten en juvenielen. Vervolgens wordt de terugvangst geanalyseerd en

volgt een korte bespreking van de uitgevoerde testen i.v.m. de passeerbaarheid van de dui-

ker/sifon (eventueel ook in tabelvorm).

De analyse van de andere waterlopen (Use, Abeeh Bosbeek, Velpe, Herk en Pulder-

beek) gebeurde op analoge wijze maar de weergave van de resultaten is wel ingekort. Resul-

taten betreffende de soortsamenstelling en leeftijdsverdeling zijn terug te vinden in bijlagen

10 en 11. Antwoorden op de centrale vraag i.v.m. de passeerbaarheid voor de verschillende

bestudeerde waierlopen worden besproken in 6.3 "Overzicht van de behaalde resultaten voor

alle bestudeerde waterlopen".

6.2 De Poperingevaart

6.2.1 Soortsamenstelling

a. Methodologie

De statistische verwerking die hier gehanteerd werd is hoofdzakelijk grafisch. Om een

idee te laijgen van de aanwezige vissoorten en hun respectievelijke aantallen werd een histo-

gÍam opgesteld van alle gemerkte uitgezette vis stroomafivaarts van de duiker. Het aantal

gemerkte vissen per vissoort is belangrijk met het oog op statistisch relevante uitspraken.

ImmeÍs, indien het aantal gevangen individuen te klein is (< 20) worden de statistische be-

sluiten minder bruikbaar. De resultaten zullen in de latere bespreking i.v.m. de terugvangst

belangrijk zijn om ern idee te lcrijgen over de mogelijke invloed van de habitatgaschikttreid of
-ongeschiktheid op de passeerbaarheid van de duiker.

b. Resultaten

Voor de weergave van de resultaten is gekozen voor een weergave in tabelvorm voor

de aantallen gevangen vissoorten per locatie en per staalname plaats en per staalname datum.

Bij de soortsamenstelling wordt geopteerd voor een grafische weergave.
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SA SA duiker SO duiker slibvang totaal uitge-
zette vis

lgtael terug-
gevangen visng o ng o ng s ng o

tiendoornige stekel-
baars
baars
bermpje
biservoorn
blei
brasem
blankvoom
giebel
goudvis
grondel
karper
kleine modderkruiper
paling
rietvoorn
ve{e
winde
zeelt

I

2
I
4
2
I
I

20
I
9
3

I
a

I
I
I
I

I

I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I

I

I
I
I
I
I

I
I

3

10

I
3

I
335
94
I

405
ll
2
62
I
1

2
I

I
I
I
I
I

25
1

I
7
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
.)

3

tt2
180

I
t2
t2
I
5
13

I
I
I

I

I
I

I

I
I
I
I

I

6
10
4
7
4

472
296
I

433
26
a

69
t4
I
2
I

I
I
I
I
I

25
,,

I
7
I
I
I
I

I
I

totaal 45 0 0 0 930 34 340 0 1349 34

Tabel 6.1: De aantallen gevangen individuen op de PoperingevsaÉ per sooÉ en per staalnameplaats over
alle staalnarnedata samen (uitgezonderd de laatste afvissing).

(ng = aantal niet gernerlÍe vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal gernerkte vissen gevangen
op die specifieke plaats; totaal teruggevangen vis is stroomopwaarts teruggevangen)

Tabel 6.2: De aantallen gsvangen individuen op de Poperingevaart per staalnarnedatum en per staalna-
meplaats voor alle vissoorten sanren.

(ng = aantal niet gemerkte vissen gevangen op die specifieke plaats; g = aantal genrerkte vissen gevangen
op die specifieke plaats)

datum
SA brue SA duiker SO duiker slibvang totaal uitge-

zette vis
totaal terug-
gevangen visng E ng o ng o ng o

l0-05-2001
l7-05-2001
25-05-2001
3l-05-2001
03-10-2000
r0-r0-2000
l9-10-2000
29-t0-20w
tGtt-2000
23-tt-2000
04-12-2000

I
I
I
I

45
I
I
I
I
I

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

I
I
I
I
0
I
I
I
I
I

20

I
I
I
I
0
I
I
I
I
I

99

I
130
130
105

66
4t
23
104

266
5l
t4

I
t4
10
10

0
0
0
0
0
0
0

t7l
I
I

I
t69
201

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L7L
r30
r30
105
lll
2t0
224
104
266
5l
34

0
l4
l0
l0
0
0
0
0
0
0
0

totaal 45 0 20 99 9@ 34 54t 0 1536 34
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Figuur 6.1: De soortsamenstelling van de uitgezette (en gemerkte) vis stroomafwaarts van de duiker op de

Poperingevaart.
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Figuur 6.2t De soortsanr€nstelling van het visbestand stroomopwaarts en stroornafwaaÍs de duiker op de

Poperingevaart.
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Figuur 6.3: De soortsamenstelling aan de slibvang en stroornafwaarts de ingestorte brug op de Poperin-
gevaaÉ

c. Bespreking

Uit figuur 6.1 kan men besluiten dat het visbestand in dit traject van de Poperingevaart

hoofdzakelijk uit blankvoorn (35 Vo), grondel (32 Vo) en giebel (22 7o) bestaat. In totaal wer-

den 17 vissoorten gevangen. Opmerkelijk is ook het relatief groot aantal palingen (5 7o).

Glasaal werd tot 1996 uitgezet op de Vleterbeek / Poperingevaart.

Verder rijst omwille van het relatief klein aantal bermpjes (0,7 7o), bittervoorns (0,3

Vo) en kleine modderkruipers (0,1 Vo) het vermoeden dat de waterkwaliteit laag is. Dit wordt

bevestigd door gegevens van de VMM (BBI varieert van 3-5. Dwz. slechte tot matige water-

kwaliteit; vMM,2001).

SO de duiker voor de stuw vindt men grotendeels grondels (43 7o), blankvoorns (37

7o) en in mindere mate ook giebels(l0 7o). Opvallend is dat binnen de overblijvende l0 %o de

kleine modderkruiper en het bermpje vertegenwoordigd zijn. Desalniettemin is hun relatieve

aantal klein (kleine modderkruiper 0,2 7o enbermpje I 7o). Door het overstortende water van

de stuw is het milieu hier zuurstofrijk, een vereiste voor een groot aantal vissoorten waaronder

bermpje, grondel en kleine modderkruiper (Bruylants, 1989).

Het biotoop is gunstig voor het bermpje door de aanwezigheid van een zandige bodem

en stenen. De afwezigheid van plantenrijke oevers vormt een knelpunt bij periodiek hoge

sffoomsnelheden waardoor het bermpje zich laat afspoelen en niet meer terug in zijn oor-

spronkelijke habitat geraakt (Bruylants, 1 989).

Kleine modderkruiper komt op geen enkele vangstplaats talrijk voor en is bovendien

moeilijk te bemonsteren door zijn slechte reactie op de elektrovisserij. Hij komt niet naar het
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sffoomveld toe zwemmen zoals de andere vissen maar kronkelt een beetje en zakt dan af naar

de bodem (Bruylants, 1989).

Het verspreidingsgebied van de bittervoorn wordt bepaald door de aanwezigheid van

zoetwatermosselen (voortplanting) en waterplanten. In dit traject van de Poperingevaxt zijn

beiden afwezig (Bruylants, I 989).

Vergelijking van de visstand stroomopwaarts en stroomafwaarts de duiker doet ver-

moeden dat de andere knelpunten voor vismigratie (ingestorte brug en de stuw; figuur 3.3) de

samenstelling van de visstand mogelijk meer bepalen en dit door hun naburige ligging bij de

duiker. Stroomafwaarts de duiker werd immers geen vis gevangen. De reden hiervoor is dat

de vissen niet in staat zijn stroomopwaarts over de ingestorte brug te migteren. Uit de laatste

bemonstering stroomafwaarts de duiker bleek dat een groot deel van de uitgezette vis ter

plaats werd teruggevangen (figuur 6.4). Van deze vissen kan men zeggen dat ze niet blijvend

doorheen de duiker gemigreerd zijn. Of de vissen al een keer heen en terug de duiker ge-

zwommen zijn, kan uit deze afvissing niet besloten worden. Wanneer men dat wil onderzoe-

ken is het aan te raden gebruik te maken van telemetrie.

Trr"ugvangst SÀ duiker

GO GR
5Ao/o 8e/"

Vissoorten

Aan de hand van chi-kwadraattesten bleek dat de grootste concentratie vissen zich aan

de slibvang bevindt. Uit een vergelijkende studie tussen de verschillende bemonsteringsplaat-

sen kan men veÍïnoeden dat een groot deel van de vis over de stuw afgespoeld is. Toch moet
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Figuur 6.4: De terugvangst bij de laatste bemonstering stroomafwaarts de duiker op de Poperingevaart.
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hierbij vermeld worden dat het tijdsbestek waarbinnen de waarnemingen plaatsvonden waar-

schijnlijk te kort was om de werkelijke effecten van de stuw te beoordelen.

6.2.2 Depopulatieopbouw

a. Methodologie

Deze studie is interessant om enerzijds de leeftijdsverdeling in het bemonsterde traject

te analyseren en anderzijds om na te gaan welk gedeelte van de populatie doorheen de duiker

migreert. Juveniele vissen stellen immers andere eisen aan hun omgeving dan adulte vissen.

In eerste instantie werden uitschieters gedetecteerd en verwijderd aan de hand van een

boxplot voor de lengte, een boxplot voor het gewicht en een spreidingsdiagram tussen lengte

en gewicht per vissoort.

Beschikbare gegevens om een opdeling te maken in verschillende leeftijdscategorieën

zijn lengte en gewicht. Soms ontbreken er waarden. Er werd vermoed dat de lengte een goe-

de maat wÍls vooÍ de beschrdving van de populatieopbouw. In de literatuur werd een formule
gevonden die het verband weergeeft tussen lengte en gewicht bij vissen (Fonds et a1.,1992):

gewicht = axlengteo

of
log(gewicht) : log(a) 1 p log(lengte)

Aan de hand van regressies voor het gewicht en de lengte werd (per vissoort voor de

meest voorkomende soorten) getracht deze fomrule te staven. Bij de verdere verwerking van

de gegevens kan dan enkel rekening gehouden worden met de lengte. De regressievergelij-

kingen stelden dat er voor de meeste vissoorten inderdaad een sterke correlatie bestaat tussen

de logaritme van het gewicht en de logaritme van de lengte.

Uit de databank worden voor de verdere verwerking alle gegevens met ontbrekende

waarden voor de lengte weggelaten, evenals alle vissoorten die in aantallen kleiner dan twin-
tig gevangen zijn. Ontbrekende of nulwaarden geven een vertekend beeld doordat ze de po-

pulatieverdeling naar links doen verschuiven. In werkelijlfieid bestaan immers geen vissen

van 0 cm. Uit de analyse blijkt eveneens dat bij aantallen kleiner dan twintig geen bruikbare

besluiten kunnen getrokken worden.

Voor het onderscheiden van de leeftijdscategorieën wordt een kwantielplot opgesteld

die toelaat om de twee distributies (uveniel en adult) van elkaar te onderscheiden. De empi-

risch bekomen grens tussen juveniele en adulte exemplaren wordt vergeleken met de waarden

uit tabel 6.3.
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Tabel 63: Indeling van de juvenielen (<1 jaar) en de adulten (>ljaar - geslachtsriip) per soort gebaseerd

op de lengte van de individuen (uitgedruld in cm; De Nie 1996; OYB, 1988).

vissoort
<l jaar geslachtsriip

wrjfe mannetje

I Gdoorni ge stekelbaars
3doornige stekelbaars
blankvoom
rietvoorn
riviergrondel
kolblei
baars
ve$e
giebel
karper
snoek

4
2-5
5-7
6

2-7
5-7
6-8
2
7
10
22

7
l0
l5
l5
8-9
t6
20
5

t2
4045
35-40

7
l0
l5
l5

8-9
14

l5
5
t2

4p45
30

b. Resultaten

De resultaten worden in tabelvorm weergegeven. De tabellen late de ruwe aantallen

zien en geven reeds een stat"istisch verband weeÍ tussen lengte en gewicht.

Tabel 6.4: Het verband tussen lengte en gewicht en de populatieopbouw voor de nreest voorkomende
vissoorten op de PoperingevaaÉ.

vissoort verband tussen lengte en gewicht populatieopbouw
adulten iuvenielen

blankvoorn aantal
correlatie
cl

B

4tt
0,97
5,7 l0-3

3,29

aantal
gemiddelde
lichaarnslengte

382
18,2 cm

4
9 cm

9
6cm

giebel aantal
correlatie
a
B

290
0,97
5,7 tO-3

3,42

aantal
gemiddelde
lichaamslengte

268
17 cm

t7
6cm

grondel aantal
correlatie
C[

B

373
0,93
l1,3 10r
2,99

aantal
gemiddelde
lichaamslengte

24
13,7
cm

239
l r,5
cm

108

7,5 cm

paling aantal
correlatie
Ct

B

57
0,68
lto l0r
1,85

aantal
gemiddelde
Iichaamslengte

57
34 cm

0
I
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Figuur 6.5: De scatterplot van de meest voorkomende vissooÍcn op de Poperingevaart zijnde: blank-
voorrL giebel, grondel en paling. Deze kan gebruikÍ worden om uitschieters te ontdekken en de verdeling
van de populatiena tegaan.

c. Bespreking

Opvallend bij de relatie tussen lengte en gewicht is dat de waarde p altijd rond 3

schommelt, de constante cr daarentegen varieert veel sterker. Dit komt omdat gewicht een

driedimensionale grootheid is en lengte een eendimensionale.

In de meeste gevallen bleek de populatieopbouw te bestaan uit adulte en juveniele in-

dividuen. De verdeling lijkt dan ook relatief evenwichtig en rekrutering is waarschijnlijk mo-

gelijk. Enkel bij paling werden geen juveniele exemplaren aangetroffen, wat doet veronder-

stellen dat de aanwezige paling het gevolg is van uitzettingen (Vrielinck S., 2002, pers.

comm.). Bij de blankvoorn waren er twee gÍoepen juvenielen te onderscheiden en bij de

gÍondel twee groepen adulten: een kleine groep met enkele heel grote exemplaren (gemiddel-

de lichaamslengte 13,7 cm) en een grole gÍoe,p met een gemiddelde lichaamslengte van 11,5

cm.

o

o
o

95

I
Bo

o

o
oo

oO
o



6.2.3 Terugvanest

a. Methodologie

Om een vergelijking mogelijk te maken tussen de vissoorten die succesvol de duiker

passeÍen, is de mate waarin een vissoort de duiker passeert in verhouding gebracht met de

hoeveelheid uitgezette (en gemerkte) vis.

PV(7o) = 100x7/N

waann:

PV: procentuele vispassage doorheen de duiker/sifon per soort

T: aantal vissen per soort met merk dat stroomopwaarts is teruggevangen

U: aantal vissen per soort dat stroomafwaarts is uitgezet met merk

Deze verhouding wordt zowel in tabelvorm als grafisch weergegeven per vissoort.

Vervolgens worden de gegevens uitgesplitst per seizoen (voor- en najaar) en per leeftijdsklas-

se (adult en juveniel). Op basis van een chi-kwadraattest wordt nagegaan in hoeverre evenru-

ele (grote) verschillen statistisch significant zdn.

Twee elementen bemoeilijken de interpretatie van de terugvangstgegevens. De eerste

factor omschrijven we hier als verliezen in de meetopzeÍ, de tweede factor heeft te maken met

het lage aantal vissen dat we van een bepaalde vissoort konden uitzetten in het experiment.

Verliezen

Niet elke vis die stroomafwaarts de duiker wordt uitgezet, trekt stroomopwaarts door

de duiker en zal dus proberen de passage te nemen. Ook zullen niet alle vissen die de passage

nemen ter plaats blijven, maar verder trekken. Tenslotte hebben we geen garantie dat we alle

vissen kunnen vangen die er wel nog zitten. ln een formule uitgedrukt geeft dit volgende re-

latie:

PV = f,. fu ..7ta .f,

waarin

PV: de waargenomen terugvangst (zie formule hogerop, maar nu uitgedrukt als een

fractie en niet als procenten)

f,: de fractie vis die probeerde het knelpunt te ovenryinnen en dus [rekgedrag vertoont

(de andere vissen hebben niet geprobeerd) + fr * N vissen doet een poging om te pas-

seren.

lra: de kans of proportie van het aantai vissen die erin slaagt de passage te nemen (een

maat voor de drempel van de passage) + Íra * (fr N) vissen raakt voorbij de duiker.

t'/
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f6: de fractie vis die stroomopwaarts de duiker llijft zitten na oversteek (een deel zal

doorzwemmen en een deel zal terugkeren, m.a.w. slechts een deel blijft ter plaats na de

oversteek) * fu * (rrd ft N) vissen blijft ter plaatse.

fn: de fractie van de aanwezige vis die we kunnen vangen (sommige vissen ontsnap-

pen) + f, * (fu ra f, N) vissen wordt uiteindeluk gevangen (= T in de formule voor

PY(%o)). Als we dit aantal delen door N krijgen we de formule voor PV !

Wat we (kunnen) waarnemen (PV) valt dus niet samen met de slaagkans van een be-

paalde vissoort om de passage te nemen (na) maar zal dus door verliezen kleiner zijn. Het

gevolg is dat een lage waarde voor PV niet noodzakelijk een kleine waarde voor ltd impli-

ceert. Als één van de fracties nul is (geen van de vissen vertoont trekdrang of alle vissen

zwoÍtmen na passage verder op zoek naar een goede biotoop), dan zal PV nul zijn, maar dat

zegt niets over de slaagkans na. Wel geldt dat als PV verschillend is van nul, we zeker zíjn

dat na niet nul is. Maar we kunnen er geen betrouwbare schatting van maken omdat we geen

idee hebben van de fracties f. Daarvoor was een striktere meetcampagne nodig wellicht ge-

combineerd met vangst/trervangst methoden.

Kleine aantallen

Een tweede element dat de interpretatie bemoeilijkt, is het soms kleine aantal uitge-

zette vissen N van een bepaalde soort. Als N klein is, betekent een 'nul' weinig. Dat kunnen

we aantonen als volgt. De kans op nul waarnemingen voor N vissen is gelijk aan het product

van N keer de kans op een mislukking (= I - 7td ) of

P(TM-0)=[t-no]"

Figuur 6.6 (links) toont aan hoe deze kans evolueert in functie van lta vooÍ verschil-

lende waarden van N. Voor N = I (de bovenste curve) is de kans op een nul nog altijd 1/20

brj ruo = 0,95! M.a.w. als we testen op een signifïcantie niveau o van 0,05, dan kunnen we

niet uitsluiten dat rk = 0,95. Dus het betrouwbaarheidsinterval (BI) voor na is hier [0; 0,95].

Voor N -- 2 (de tweede hoogste curve) daalt deze kans iets sneller en al bij ,ta = 0,78 wordt ze

ll20 of BI(nd is [0;0,78]. Een veralgemening van deze redenering geeft volgende vergelij-

king voor fiao ( = bovengrens vàÍl lta bij een nulwaarneming; u van 'upper').

h l
u N(f,= - ,[d

of na omvorming:

trou =l-ct'F

-97 -



Tabel 6.5 geeft een overzicht van de waarden voor N = I t.e.m. 20. Voor N = 10 is na'

nog 26 7o en vooÍ N = 20 14 Vo I M.a.w. als we geen doorgang waarnemen, dan is het nog

altijd mogelijk dat de werkelijke slaagkans voor passage 26 of 14 Vo is. Daarenboven wordt

hierbij nog geen rekening gehouden met eventuele verliezen (zie hoger). De werkelijke kans

zou dus eigenlijk nog (veel) hoger kunnen liggen. Kortom bij deze lage aantallen bekomen

we weinig bruikbare resultaten. Figuur 6.6 (rechts) geeft een overzicht tot N = 100 (logarit-

mische schaal voor de X-as). Bij logl0 (N) = 2 (d.w.z. N = 100) is deze kans nog ongeveer

3/100.

De formule voor tt6u is moeilijk te interpreteren en geeft dus weinig inzicht. Meer in-

zicht krijgen we door een benadering af te leiden. Hiertoe nemen we in bovenstaande formule

vooÍ 7r6u de logaritme van beide leden en vervangen ln(l-n) door -n wat een goede benadering

is als n klein is. Dus:

ln(cr) = Nh[-no']= -Nno'
of na omvorming:

- ln(o) o=o'05 3

N

Deze benadering geeft een goede vuistregel om een nul-waarneming te interpreteren.

Bijvoorbeeld voor N = 50 vissen is een goede schatting van de bovengrens 3/50 of 6 Vo en

voor N = 500 is dat nog 0.6 Vo. De betekenis van een 'nul' neemt dus omgekeerd evenredig

toe met het aantal vissen.
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Figuur 6.6: (inks) Het betrouwbaarheidsinterval voor de passeerbaarheid van de duiker wanneer de
terugvangst nul bedraagt (rechts) Naarmate de stcekproefgrootte toeneemt kan de bovengrens van de
passeerbaarheid van de duiker nauwkeuriger bepaald worden.
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n BI n BI n BI n BI
I
2
3
4
5

95
77,6
632
52,7
45

0
0
0
0
0

6
7
8
9
l0

39,3
34,8
31,2
78,3
25,9

0
0
0
0
0

1l
t2
l3
t4
l5

0 - 23,8
o -22,1
0 - 20,6
0 - r9,3
0 - r8,l

l6
t7
l8
l9
20

0 - l7,l
0 - t6,2
0 - 15,3
0 - 14,6
0-14

Tabel 6.5: Een overuicht van de betrouwbaarheidsintervallen v(x)r sen stcekproefgrootte van I - 20.

(n: stcekproefgrootte; BI: betrouwbaarheidsinterval voor de passeerbaarheid van de duiker wanneer er
geen terugyangst is.)

b. Resultaten

De resultaten van de terugvangst worden weergegeven in tabelvorm. De tabellen ge-

ven het percentage teruggevangen vis weer en de berekende bovengrens voor de werkelijke

waarde. De berekening gebeurde volgens de hierboven beschreven methode. Ook het onder-

scheid voor-, najaar (tabel en figuur), het onderscheid juveniel en adult (tabel) en de debieten

(frguur) worden weergegeven.

Tabel 6.6: Overzichtíabel van de terugvangsten op de Poperingevaart voor de meest voorkomende vis-
soorten (aantal > Z)).

1tt6u: de bovengrens voor de werkel[jke terugvangst)

Tabel 6.7: Overzichtstabel van de terugvangsten op de Poperingevaart voor de verschillende perioden
waarin de afvissingen plaats vondenr namelijk voorjaar en najaar.

1lt6u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissen; g: aantal genrerkte

vissen; 7o : terugvangst percrcntage)

vissoort aantal gemerlt aantal teruggevan-
gen

percentage terugge-
vangen

7trdo

blankvoorn
giebel
grondel
karper
palinc

47
294
426
26
69

25
2
7
0
0

6,9 Vo

2,1 vo

t,7 vo

OVa

OVo

I
I
I

Il Vo

4%

vissoort voonaar 7rö nalaar TEt p - waarde

ng o Vo ng o 7a

blankvoorn
giebel
grondel
karper
paliog

135
100
202
l3
54

?5
a

7
0
0

15,6
1,96
3,35

0
0

I
I
I

20,1
5,3

344
350
228
l5
l6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0,9
0,9
t.3

18, I
t6, I

<0,001
0,u197
o,ot420
<0,001
<0,001
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Tabel 6.8: Overzichtstabel van de terugvangsten op de PoperingevaaÉ in functie van de populatieopbouw.

1lU6u: de bovengrens voor de werkelijke terugvangst; ng: aantal niet gemerkte vissenl g: aantal gernerkte

vissenl tg: aantal teruggevangen gernerkte vissen)

vissoort adult nd iuveniel ,IE6u p-waarde
o tg ng o

blankvoorn
giebel
grondel
karper
palins

382
268
263

57

25
2
6

0 5

I
I
I
;,1

13

0
108

0

0
0
I

0

20,6
I

0,7085
<0,001
0,6515

<0,001
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Figuur 6.72 De terugvangst op de Poperingevaart in het voorjaar (links) en in het najaar (rechts).

c. Bespreking

Van enkele vissoorten kon worden vastgesteld dat een aantal individuen doorheen de

duiker waren gezwomrnen. In het najaar werd er niets teruggevangen, in het voorjaaÍ daar-

entegen werd een klein percentage blankvoorn (15,6 7o), giebel (1,96 7o) en grondel (3,357o)

teruggevangen.

Dat van een aantal soorten (vetje, kleine modderkruiper, zeelt, tiendoornige stekel-

baars, baars, bittervoorn, bermpje, blei en brasem) geen migratie doorheen de grondduiker

wordt waargenomen, kan te maken hebben met het feit dat deze soorten slechts in zeer kleine

aantallen werden aangetroffen in de Poperingevaart. Zij werden slechts in kleine aantallen

gemerkt en terugvangsten zijn dan nog nauwelijks mogelijk.

Uit chi-kwadraattesten waarbij het verschil in de passeerbaarheid in het voorjaar en in

het najaar wordt getest, kan dus besloten worden dat er voor blankvoorn, karper en paling een
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significant verschil bestaat. Voor de andere vissoorten, giebel en grondel, bestaat er geen

significant verschil tussen de passeerbaarheid van de duiker in het voorjaar en in het najaar.

De resultaten kunnen in dit geval wel een vertekend beeld geven omdat het terugvangst per-

centage van giebel en grondel enorÍn laag is (l ,96 Vo en 3 ,35 Vo).

ln een laatste onderzoekspunt werd voor de teruggevangen vissoorten de populatie-

bouw nagegaan. Voor de meest voorkomende vissoorten bleken adulten te passeren terwijl

juvenielen met moeite teruggevangen werden. Het verschil in passeerbaarheid tussen adulten

en juvenielen is signiÍicant voor giebel. Maar van geen van beide vissoorten werden juvenie-

len aangetroffen. Voor blankvoorn en grondel wordt geen significantie gevonden.

De invloed van de tijdsgebonden variaties van het debiet (gegevens bekomen op afde-

ling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch onderzoek van het AWZ) op de terug-

vangst per vissoort worden bestudeerd. GraÍisch bekeken blijkt het debiet in het najaar groter

dan in het voodaar (figuur 6.8). Uit een Student t-test werd evidentie gevonden dat de ge-

middelde debieten over het hele jaar verschillend zijn met een overschrijdingskans van9 Vo.

Meer bepaald is het gemiddelde debiet in het najaar tweemaal zo groot dan in het voodaar.

Het feit dat alle teruggevangen vissoorten enkel in het voorjaar teÍuggevangen werden, doet

vermoeden dat de duiker in het najaar niet passeerbaar is omwille van het hoge debiet. Aan

de hand van een vergelijkende studie van grafieken die per vissoort het terugvangst percenta-

ge versus het debiet weergeven, kunnen de debietgrenzen voor passeerbaarheid per vissoort

geschat worden. Voor de duiker op de Poperingevaart worden (voor de teruggevangen soor-

ten) de debieten waarbij passeerbaarheid mogelijk is, geschat tussen 0,5 en 1,5 m3/s.
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6.3 Overzicht van de behaalde resultaten voor alle bestudeerde waterlopen

Voor de meest frequent aangetroffen vissoorten zijn overzichtstabellen opgesteld

waarin per locatie en per vissoort gekeken wordt naar:

(a) het aantal uitgezette (en gemerkte) vissen en de terugvangst percentages in relatie

met het debiet (indien de gegevens voorhanden zijn; tabel 6.9)

(b) naar de verschillen in de terugvangsten tussen voodaar en najaar (tabel 6.10)

(c) naar de leeftijdsverdeling van de teruggevangen vissoorten (tabel 6.11)

Daarbij concentreren we ons op de hoofdlijnen die uit het onderzoek naar voren ko-

men. Voor de lezer die gernteresseerd is in de gedetailleerde output verwijzen we door naar

bdlagen l0 en 11.

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten per soort en per locatie.

Tabel 6.9: Het aantal uitgezette (en genrerkte) vissen en de terugvangst percentages in relatie nret het
debiet voor de meest voorkomende vissoorten voor alle bestudeerde locaties.

aantal: totaal aantal gevangen vissen; tv (Vo): aantal teruggevangen vissen

locatie

vissoort

aantal

baars aantal

beelf,o- aantal

berrnpje aantal

tv (Eo)

blaok- aantal
voorn tv lo
giebel aantal

grondel aantal

w (9o)

paling aantal

arntal
voorn

serpe- aantal

debiet

3DS
tv

tv

tvrel

tv

riet-

ling

tv

tv

tv

sifonsduikers
Poperin-
gevaart

Use Herk Velpe Abeek Bosbeek Pulder-
beek

Nijlen

Pulder-
b€ek

Viersel

I 34 507 618 I I J 43

I 0 7,6 0 I 0 2,3

95 r0 104 74 I 233 986
0 0 0 0 5,4 1,3 0

I l8 I 3 5l I
16,7 I I 0 0I

I I 883 t22 l9l0 I
0 0 0 I a1 1,6 0

472 238 to7 670 t7 326 240

6.: ) o,7 13 26 3,7 0 0 0

I 1l 3 3 t2 4 50D6
0 0 0 0 10o,7 0 9,r

190 1794 t76 4L 128433 67 5

1,6 1,5 0 2,1 4,1 0 0 0,8

69 4 I t39 3 t4 10

I I aa 0 0 00 0
J 8 4t l3 t0t4 I

0 t00 0 0 0 31,7

I I 73

I I I ,, 1

0,5 - 1,5 I 0,5 - 3,5 0,5 -2,0 0,4 - 0,8 0,25 -01

103

m'

I

153
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Tabel 6.10: De verschillen in de terugvangsten tussen voorjaar- en nqiaar voor de rneest voorkomende
vissoorten voor alle bestudetrde locaties.

(ng: aantal niet gemerlle vissen; g: aantal genrerkte vissen; p-waarde: de pwaarde bekomen na het uit-
voc6en van Gen chi-kwadraattest om het verschil in passeerbaarheid tussen voorjaar en najaar na te gaan)

locatie

vissoort

3DS ng voorj

ng najaar

baars ng vood

ng najaar

beekfo- ng voorj

ng najaar

bermpje ng voorj

ng najaar

blank- ng voorj
voorn

ng najaar

giebel ng voorj

ng naJaar

grondel ng voo{

ng najaar

paling ng voorj

ng naJÍur

riet- ng voorJ

voorn
ng naJrulr

.waarde

serpe- ng vood

cling I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

sifonsduikers
Pulder-
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ng naJÍur

Tabet 6.11: De leeftiidsverdeling van de teruggevangen vissoorten voor de rneest voorkomende vissooÉen
vmr alle bestudeerde locaties.

(ng: aantal niet gemerlÍe vissen; g: aantal gernerkte vissen; pwaarde: de pwaarde bekomqr na het
uitvoeren van sen chi-kwadraat test om het verschil in passeerbaarheid tussen adulten en juvenielen na te
gaan)
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6.4 Bespreking

6.4.1 Terugvansst van semerkte vis

a. De vissoorten

ln totaal zijner, van de 30 vissoorten, die met een merk zijn uitgezet, tien vissoorten

teruggevangen (tabel6.l2). Vijf vissoorten werden teruggevangen ter hoogte van de duikers,

namelijk driedoornige stekelbaars, beekforel, blankvoorn, giebel en grondel. Negen vissoor-

ten werden teruggevangen ter hoogte van de sifons: driedoornige stekelbaars, baars, bermpje,

blankvoorn, giebel, grondel, paling, rietvoorn en serpeling. Men zou verwachten dat deze

laatste minder gemakkelijk passeerbaar zijn, maar de resultaten spreken dit tegen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vissoorten die tijdens het onderzoek

werden gevangen/teruggevangen en vergelijkt deze met terugvangsten uit literatuur.

Tabel 6.12: Overzicht van de vissoorten die bij onderzoek in staat bevonden zijn om een duiker/sifon in
stroomopwaartse richting te passeren.

vissoort :huidis on

Ëvartgetr I

afldere ordtrzofksr€§ul-
tateo

driedoornige stekelbaars x x
tiendoornige stekelbaars x
alver x
baars x x x
b€ekprik x
beekforel x x x
berrnpie x X
bitte,ryoorn x
blankvoom x x X
blauuöandgrondel x
bruine Am- dwergmeerval x
brasem x x
eiebel - goudvis x x x
gaskarper x
kamer / spiegelkarper x x
kleine modderkruiper
kolblei x x
kopvoorn x
lroeskarper x
palins x x x
pos x
regenboogforel x
rietvoorn x x x
rivierdonderpad x
riviergondel x x x
serpeling x x
snoek x X
vetie x x
winde X
zeelt x x
zoonebaars x x
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Hiermee is van elke vis die met een merk is teruggevangen stroomopwaarts de te eva-

lueren duiker/sifon, aangetoond dat de vis van die soort en van die lengteklasse onder het

toenmalige debiet (of stroomsnelheid), de duiker, respectievelijk sifon kan passeren. Ook

wordt hiermee aangetoond dat gebrek aan licht voor die vissoorten geen barrière is om dui-

kers of sifons te passeren.

Blankvoorn en grondel worden in de grootste aantallen gevangen en ook teruggevan-

gen op de verschillende waterlopen (tabel 6.9). Het zijn dan ook onze meest algemene vis-

soorten (De Nie, 1996). Baars, bermpje, beekforel, driedoornige stekelbaars, giebel, paling,

rietvoorn en serpeling werden eveneens teruggevangen maar in mindere mate en slechts op

een beperkt aantal plaatsen.

De blankvoorn werd teruggevangen aan de duikers op de Poperingevaart, de Use, de

Herk en de Velpe. Voor de sifons leverde enkel die op de Abeek positieve resultaten op. Het

betreft hier uitsluitend adulte individuen. De sifons op de Bosbeek en de Pulderbeek werden

niet gepasseerd door de blankvoorn. Op de Pulderbeek werden echter bijna alleen juveniele

individuen aangetroffen, wat de lage terugvangst mogelijk verklaart. Voor de lage terug-

vangst op de Bosbeek is er niet direct een verklaring te vinden. Wel zien we dat de terug-

vangsten op de Bosbeek algemeen zeeÍ beperkt zijn, wat mogelijk op moeilijke passage door-

heen de sifon wijst.

De grondel wordt teruggevangen stroomopwaarts de duikers op de PoperingevaaÍ, de

Use en de Velpe en stroomopwaaÍts de sifons op de Abeek en de Pulderbeek (Viersel). Op de

Bosbeek werd een groot aantal individuen (176 stuks) gemerkt, maar geen werden terugge-

vangen. De lage terugvangst is algemeen voor de Bosbeek. Op de Pulderbeek in Nijlen wer-

den eveneens geen grondels teruggevangen. Op de Velpe daarentegen passeerde grondel en-

kel wanneer hij ín de duiker is uitgezet. Grondel is een bodemvis die zich in de laagst gelegen

waterkolom bevindt. Mede door de aanwezigheid van een afzink (met relatief hoge stroom-

snelheid; 3.3.4.b) en een kuil aan de uitstroomopening (die een ideaal habitat vormt,voor de

grondel) kan het zijn dat de vis niet passeerde wanneer hij werd uitgezet volledig stroomaf-

waarts de uitstroomopening van de duiker.

Giebel werd op de drie plaatsen waar hij in voldoende hoge aantallen werd waargeno-

men, teruggevangen: Poperingevaart, Herk en Pulderbeek (Viersel). Op de andere plaatsen

was het vangstaantal te laag om terugvangsten te verwachten (<10). Dit levert een bewedi-

gend resultaat op.

De baars werd alleen op de Abeek en op de Pulderbeek (Nijlen) aangetroffen stroom-

opwaarts van de sifons. Op de Use, de Velpe en de Pulderbeek (Viersel) werd baars in grote

aantallen gevangen (ongeveer 100 individuen), maar kon er geen enkel individu stroomop-
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waarts teruggevangen worden. Op de Pulderbeek zijn bijna alle gevangen vissen juvenielen

met geringere migratiedrang en zwemcapaciteit t.o.v. adulten, wat de nulterugvangst mogelijk

verklaart. Op de Velpe is waarschijnlijk de lage waterhoogte op de afzink de reden van het

niet passeren. Toch doen de lage vangstresultaten op sommige waterlopen, samen met de

nulterugvangsten het vermoeden rijzen dat passage doorheen duiker/sifon voor baarzen niet

evident is. Mogelijk is het feit dat baars een roofvis is (die op zicht jaagt) en die helder water

en licht vereist hiervoor een verklaring. Lage of zelf's geen terugvangsten worden ook waar-

genomen bij de snoek, een andere roofvissen.

Rietvoorn werd teruggevangen stroomopwaarts de sifons op de Pulderbeek te Viersel

en op de Bosbeek. Op de andere vangstplaatsen zijn de vangstaantallen te laag om terug-

vangst te verwachten.

Het bermpje werd enkel teruggevangen op de Abeek en de Bosbeek. Dit is een op-

merkelijk resultaat aangezien, onder voorbehoud, deze vissoort nooit eerder werd teruggevan-

gen. Ook het feit dat het bermpje in dit onderzoek alleen doorheen sifons migreerde mag be-

nadrukt worden.

De driedoornige stekelbaars werd veelvuldig aangetroffen, maÍu enkel op de Herk en

de Pulderbeek (Viersel) stroomopwaarts teruggevangen. Zowel op de Use als op de Velpe is

door de hoge vangstaantallen terugvangst te verwachten. Toch wordt geen enkel individu

stroomopwaaÍts aangetroffen. Voor de Velpe kan de hoge stroomsnelheid en de lage water-

stand op de afzink een verklaring geven voor het niet passeren. Voor de Use is het onduide-

lijk wat hiervan de oorzaak is.

De beekforel werd alleen op de Use teruggevangen hoewel hij ook werd aangetroffen

op de Abeek en de Bosbeek. Het vangstaantal op de Abeek was te laag om terugvangst te

verwachten, maar op de Bosbeek werden 51 individuen aangetroffen, waarvan niet één indi-

vidu stroomopwaarts werd teruggevangen. Ook hier kan bevestigd worden dat de passeer-

baarheid van de sifon op de Bosbeek beperkt is.

De serpeling werd maar op één plaats aangetroffen (Abeek) en werd daar ook stroom-

opwaarts de sifon teruggevangen. Een opmerkelijk resultaat.

Paling werd enkel op de Abeek teruggevangen, hoewel men ook terugvangst zou ver-

wachten op de Poperingevaart omwille van de hoge vangstaantallen. Paling is immers een

honkvaste vis waarvan men kan veronderstellen dat hij zich na verplaatsing (hier het uitzetten

stroomafwaarts van de duiker/sifon) terug zou bewegen naar de plaats van herkomst (stroom-

opwaarts de duiker/sifon; OVB, 2000). De reden voor de lage terugvangst op de Poperinge-

vaart is niet duidelijk.
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Het feit dat alleen de voornoemde tien vissoorten stroomopwaarts de duiker/sifon

werden teruggevangen, sluit echter niet uit dat ook de overige vissoorten de duiker/sifon zou-

den kunnen passeren. Het ligt voor de hand dat de terugvangst van gemerkte vis in hoge mate

wordt bepaald door de hoeveelheid vis die is gemerkt. lmmers, van een soort waarvan slechts

tien exemplaren zijn gemerkt, kan niet veel terugvangst worden verwacht. [n deze studie was

dit zo voor de gevangen aantallen tiendoornige stekelbaars, alver, beekprik, bittervoorn, brui-

ne Amerikaanse dwergmeerval, spiegel-, kroes- en gewone karper, kleine modderkruiper,

kopvoorn, regenboogforel, rivierdonderpad, vetje, winde, zeelt en zonnebaars. Enkel blauw-

bandgrondel, brasem, kolblei en snoek werden nog in voldoende grote aantallen gevangen om

een terugvangst te verwachten.

Verder is aangetoond dat voor de meeste vissoorten de mate waarin de duiker/sifon

wordt gepasseerd, verband houdt met de lengte van de vis. Dit wil zeggen dat indien er veel

individuen, maar uitsluitend kleine exemplaren zijn gemerkt, de kans op terugvangst klein

blijft. Ook drang van de vissen om de duiker/sifon te passeren speelt hierbij een rol. Zoals

eerder al opgemerkt, is het onderzoek buiten de paaiperiode uitgevoerd. Het is goed mogelijk

dat notoire stroomopwaartse migranten, zoals bijvoorbeeld winde en kopvoorn, zich tijdens

het uitgevoerde onderzoek slechts in beperkte mate hebben verplaatst. In de periode waarin

de bemonsteringen plaatsvonden hebben we het voornamelijk moeten hebben van de meer

algemene drang van vis om zich te verplaatsen. Echter, ook deze drang is niet voor alle vis-

sen gelijk (1.2.2: De dagelijkse verplaatsingen).

b. De waterlopen

Voor de Poperingevaart doet het feit dat alle terugvangsten in het voodaar gebeurden,

vermoeden dat de duiker in het najaar niet passeerbaar is omwille van het hoge debiet. De

resultaten voor de meest aangetroffen vissoorten (blankvoorn, grondel en giebel) zijn de te-

rugvangsten bevredigend, enkel voor paling werd een beter resultaat verwacht.

Doorheen de sifon op de Pulderbeek in Viersel wordt hetzelfde vangststramien waar-

genomen als op de Poperingevaart. Aan de sifon op de Pulderbeek in Nijlen (net stroomaf-

waarts de sifon te Viersel) wordt echter de omgekeerde situatie aangetroffen: geen terug-

vangst in het voorjaar en een kleine terugvangst in het najaar. Grote debietverschillen tussen

voodaar en najaar liggen dan ook waarschijnlijk niet aan de basis hiervan. Mogelijk speelt de

hoge waterstand in combinatie met sterk fluctuerende stroomsnelheden op de Pulderbeek een

bepalende rol. De vangstresultaten op de Pulderbeek zijn voor beide sifons relatief goed.

Van de in grote aantalien gemerkte vissoorten was er, voor de meeste vissoorten, terugvangst.

Bij de niet teruggevangen soorten springt blankvoorn in het oog, hiervan werden bijna 600

exemplaren gevangen en werd geen enkel individu teruggevangen. Hierbij dient te worden

vermeid dat het vooral gaat om juvenielen.
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Op de Velpe is de duiker zowel in het voorjaar als in het najaar passeerbaar voor gron-

del en blankvoorn (tabel 6.10). Opmerkelijk is de nulterugvangst van de driedoornige stekel-

baars, ondanks het hoge vangstaantal (600 stuks). Toch dienen de resultaten met enige om-

zichtigheid benaderd te worden. Aan de uitstroomopening van de duiker bevindt zich een

afzink waarover een heel dunne waterkolom stroomt (l-3 cm). Bij het begin van de bemon-

steringen werden hierop stenen (doormeter ongeveer 30 cm) aangebracht om de waterkolom

hoger te maken. Stroomafwaarts de duiker werden uitzettingen op twee plaatsen gedaan. Er

werd vis uitgezet vóór de duiker en ín de duiker (aan het begin). Uit het onderzoek komt ook

naar voren dat de vis veel gemakkelijker passeert bij een hoge waterstand op de afzink, dus

wanneer de dikte van de waterlaag boven de afzink aanzienlijk is (tot 10 cm). Bij lage water-

stand kan er geen vis passeren.

Ook de duiker op de Herk is in voor- en najaar passeerbaar. De duiker heeft de di-

mensies van de beek en de beekbodem blijft hierin behouden. De terugvangstresultaten zijn

positief. Van alle vissoorten die in grote aantallen werden gevangen, konden individuen wor-

den teruggevangen. Hiermee werden alle vissoorten waarvan terugvangst verwacht werd, ook

teruggevangen.

Stroomopwaarts de sifon op de Bosbeek lagen de terugvangst percentages vrij laag.

Alleen rietvoorn en bermpje werden teruggevangen, de overige gemerkte soorten waren mo-

gelijk niet in staat de sifon te passeren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de slechte con-

structie van de barrière.

Op de Abeek werden de beste vangstresultaten behaald: er werden zes vissoorten te-

ruggevangen, zijnde baars, bermpje, blankvoorn, grondel, paling en serpeling. Van de ge-

merkte maar niet teruggevangen soorten waren de vangstaantallen te laag om terugvangst te

verwachten. Ook hier konden, zoals op de Herk, alle vissoorten waarvan terugvangst ver-

wacht werd, ook teruggevangen worden.

De terugvangst op de Use is positief: de meeste vissoorten waarvan terugvangst werd

verwacht, zijn ook teruggevangen. Alleen de driedoornige stekelbaars en de baars werden

niet teruggevangen. Voor deze laatste is dit een terugkerend fenomeen.

c. L e n g t e - aJh an l<c I ij kh e i d

Voor alle teruggevangen soorten bleken adulten te passeren terwijl juvenielen ofwel

niet aanwezig waren ofwel niet passeerden. Het was niet mogelijk om tijdens de bemonste-

ringsperiode te zien wat er in de duikers (sifons) gebeurde, maar het is mogelijk dat de kleine

visjes tegen de stroom inzwemmend de duiker (sifon) stroomafwaarts zijn gepasseerd of zich
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passief hebben laten meedrijven, louter doordat zij het niet volhielden om lange tijd tegen de

stroom in te zwemmen. Hiermee kan de lengteafhankelijkheid van de vissen bij passage door

duikers / sifons verklaard worden (Driessen, 1989; Kemper, 1998).

d. DebietaJhanlelijkheid

Tevens wordt de invloed van de tijdsgebonden variaties van het debiet op de terug-

vangst per vissoort bestudeerd. Doordat er geen debietgegevens voorhanden waren voor de

Use en de Pulderbeek kunnen geen besluiten getrokken worden over de passeerbaarheid in

functie van het debiet. De debietgrenzen waarbij passeerbaarheid mogelijk is, worden, voor

alle andere waterlopen samen genomen, geschat tussen 0,25 en 2,0 m3/s. Al zijn er nog be-

perkingen afhankelijk per waterloop (tabel 6.9).

6.4.2 Vereeliiking van de resultaten uit studie met eerder uitgevoerde onderzoeken

Resultaten van onderzoeken naar passeerbaarheid van duikers / sifons uit de literatuur

hadden reeds de passeerbaarheid van een groot aantal vissoorten aangetoond (2.4 "Onder-

zoeksresultaten"). Voorbaars, beekforel, blankvoorn, giebel, grondel, paling en rietvoorn kan

de passeerbaarheid van duikers / sifons bevestigd worden uit ander onderzoek. Tot nu toe

werd, onder voorbehoud, nog geen passage van bermpje, driedoornige stekelbaars en serpe-

ling waargenomen (tabel 6. 12).

Het berrrpje staat immers bekend om zijn slechte zwemcapaciteiten en het ontwijken

van gÍote stroomsnelheden die hem laten afspoelen (OVB, 2000). Anderzijds is de diepere

kom die zich vaak ter hoogte van de stroomafwaartse uitstroomopening van de duiker/sifon

bevindt een ideaal biotoop voor het bermpje, waardoor hij mogelijk niet echt geneigd is de

duiker/sifon te doorzwemmen. Aan de sifons op de Abeek en de Bosbeek werd het bermpje

stroomopwaarts teruggevangen nadat hij stroomafwaarts was uitgezet.

Serpeling werd stroomopwaaÍts de sifon op de Abeek teruggevangen. De serpeling is

tegenwoordig een zeldzane verschijning geworden wegens het verdwijnen van voldoende

stromingen en daarmee samenhangend de bijhorende structuurrijke bodems en stroomkom-

men. Tevens is het geen echte migrator maar wordt er meer gedacht aan standpopulaties met

wat beweging door het systeem heen, bijvoorbeeld voorjaarsmigratie vanuit gebieden waaÍ ze

's winters verblijven (OVB, 2000). Hierdoor is de kans op een terugvangst sftoomopwaarts

de duiker/sifon eerder klein.

Driedoornige stekelbaars passeerde de duiker op de Herk en werd stroomopwaarts de

sifon op de Pulderbeek in Viersel teruggevangen. Driedoornige stekelbaars is een kleine vis-

soort (maximum l0 cm). Trekkende stekelbaarzen kunnen zich tegen een stroom van 30 cm

per seconde verplaatsen (De Nie, 1996).
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6.5 Aanbevelingen bij verder onderzoek

Waterlopen over het ganse Vlaamse Gewest worden al dan niet versnipperd door on-

der andere 175 duikers en 56 sifons. Of deze duikers en sifons een migratieknelpunt vorÍnen,

is in de meeste gevallen niet geweten. Tegen 2010 wordt echter verwacht (Beschikking Be-

nelux Economische Unie, 1996) dat alle vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen wor-

den wijgemaakt. Onderzoek naar passeerbaarheid van deze duikers / sifons dringt zich dan

ook op. Aan de hand van een aantal bevindingen, bekomen tijdens het onderzoek naar de

passeerbaarheid van de duikers en sifons besproken in dit eindwerk, kan een voorstel uitge-

werkt worden voor verder onderzoek om zo tegemoet te komen aan de Benelux Beschikking.

Alleen al voor duikers en sifons is het open maken van knelpunten tegen 2010 een

moeilijk haalbare kaart. Het is onmogelijk binnen het vooropgestelde tijdsbestek ólle duikers

/ sifons te gaan evalueren, om zo een zicht te krijgen op het 'al dan niet' passeerbaar zijn

(voor vismigratie) van de aanwezige duikers / sifons op prioritaire waterlopen.

Daarom wordt best in de eerste plaats een steekproefkader opgesteld. Dit omvat de

populatie van alle duikers / sifons, teÍug te vinden in de databankl met vismigratieknelpunten.

De duikers / sifons kunnen dan volgens een aantal vooropgestelde criteria, opgesplitst worden

in verschillende typen, zodat homogene blokken bekomen worden. De criteria voor deze in-

deling zijn onder andere: de aard van de duiker/sifon, de constructie, de stroomsnelheden in

de duiker/sifon, het bekken waartoe hij behoort, de toestand aan de in- en uitstroomopening

van de duiker/sifon... Per type kan een willekeurige stee§roef geëvalueerd worden. Hoe

groot de steekproef wordt, is aftankelijk van de praktische limieten voor de uitvoering van het

onderzoek, de voorop te stellen methodologie en de wensen met betrekking tot de resultaten.

Pas wanneer deze criteria in kaart zijn gebracht, kunnen beslissingen genomen worden voor

het opsteilen van een haalbaar monitoringsproject voor de migratiemogeldkheden doorheen

de duikers en sifons.

Voor de praktische uiwoering kan alvast met de volgende bevindingen rekening ge-

houden worden:

De databank (http://vismigratie.instnat.be) kan gebruikt worden voor het zoeken naar de

knelpunten die onderzocht zullen worden. Maar ze is niet geschikt om op basis van haar

gegevens een selectie te maken. Er is nog bijkomend onderzoek in het veld nodig voor-

aleer de definitieve keuze gernaakt kan worden. De exacte plaats van het knelpunt bij-

voorbeeld of de bereikbaarheid dienen ter plaatse geëvalueerd te worden.

I httu://vismi gratie.instnat.be
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De aanwezigheid van een knelpunt dat de waterloop afsluit stroomopwaarts de onder-

zochte constructie is niet noodzakelijk. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de terug-

vangst niet significant verschiilend is bij de aan- of afwezigheid van een aÍ-sluiting van de

waterloop (Thomas et a1.,1998).

De merk- terugvangst methode blijkt werkzaam om vispassage door duikers / sifons te

onderzoeken (Kemper, 1998).

Als methode van afvissen wordt aangeraden om elektrisch te vissen. Dit levert immers de

beste resultaten op. Uit het vergelijken van de elektrovisserij met het zetten van fuiken

(bijlagen 10 en ll: figuren 2.3,3.3 en 6.3), blijkt dat er slechts kleine hoeveelheden vis

gevangen worden in de fuik. Fuiken zijn bovendien moeilijk terug te vinden bij een sterk

fluctuerend waterpeil of spoelen mee bij hoge stroomsnelheden. Anderzijds kunnen met

behulp van fuiken wel vissoorten gevangen worden die moeilijk te vangen zijn met elek-

trovisserij, rivierdonderpad bijvoorbeeld. Het nadeel is natuurlijk dat elektrisch vissen

veel intensiever is en veel meer tijd vraagt dan enkel het zetten en leegmaken van fuiken.

De periode waarin de bemonsteringen plaatsvinden, moet zodanig gekozen worden dat de

beoogde doelstellingen beantwoord worden. Wanneer men louter wil nagaan of de con-

structie al dan niet passeerbaar is, volstaat het om gedurende een korte periode, bij voor-

keur tijdens de paaitrek, te bemonsteren. Wanneer men de mate waarin de constructie een

knelpunt is en de omstandigheden wanneer dit zo is, wil nagaan, dient gedurende een heel

jaar bemonsterd te worden. Bij een korte bemonsteringsperiode is het nadeel dat heel wat

waardevolle informatie verloren kan gaan. Op de Velpe bijvoorbeeld bleek de duiker pas-

seerbaar te zijn bij hoge waterstanden en dit zowel in het voorjaar als in het najaar. In de

zomerperiode liggen de waterstanden gemiddeld lager waardoor de duiker niet meer pas-

seerbaar is. Een kortstondig onderzoek kan dus een vertekend resultaat opleveren.

Om meer concrete resultaten te bekomen, is het aan te raden om stroomsnelheden op te

meten. Er is aangetoond dat het voor veel vissoorten mogelijk is om sifons in stroomop-

waartse richting te passeren bij een stroomsnelheid van < 15 cm/s (Kemper, 1998). Het is

van belang om te achterhalen bij welke stroomsnelheid vissoorten problemen krijgen bij

het passeren van sifons.

Het is interessant om de gevangen vissen te merken op basis van hun vangstplaats en om

verschillende vangstplaatsen in beschouwing te nemen zoals bijvoorbeeld op de Abeek en

de Bosbeek waar de vissen stroomafwaarts, stroomopwaarts en op 500 m stroomopwaarts

de sifon gemerkt werden. Daardoor kan zowel stroomopwaartse als stroomafwaartse mi-

gfatie doorheen het knelpunt waargenomen worden. Wanneer enkel de laatste vonn van

migratie optreedt, kan men vermoeden dat de vis zich passief met de stroming laat afdrij-

I
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ven op zoek naar een beter habitat (Viaene et a1.,1999). Op de tweede plaats kan bij te-

rugvangst ook de plaats waar de vis naartoe zwemt bepaald worden. Interessant om de re-

actie van honkvaste vissen, zoals bermpje en paling, te bekijken.
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Samenvatting



De verhandeling "Evaluatie van vismigratiemogelijkheden doorheen een aantal

duikers en sifons op waterlopen in het Vlaamse Gewest" kadert in de realisatie van een

Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie (26-04-1996),

waarin de deelnemende landen zich ertoe verbinden om tegen I januari 2010 alle

vismigratieknelpunten van eender welke aard voor alle vissoorten op te heffen. In deze

verhandeling wordt via concreet onderzoek nagegaan of en in welke mate duikers en sifons

een belemmering vormen voor de wije vismigratie.

In het onderzoek worden vier duikers en vier sifons bemonsterd. Om aan te tonen dat

de vis de duiker/sifon kan passeÍen is gebruik gemaakt van de merk- terugvangstrnethode.

Hiervoor zljn zowel stÍ«)mopwaarts als stroomafivaarts van het knelpunt vissen gevangen en

gemerkt, waarna alle vis stroomafwaarts de duiker/sifon is uitgezet. In totaal zijn 30 soorten

van een merk voorzien. Hiervan konden in de loop van de bemonsteringen tien soorten

teruggevangen worden:

Vijf vissoorten passeerden in stroomopwaartse richting de duikers:

driedoornige stekelbaars, beeldorel, blankvoorn, giebel en grondel.

Negen vissoorten passeerden in stroomopwaartse richting de sifons:

driedoornige stekelbaars, baars, bermpje, blankvoorn, giebel, grondel, paling,

rietvoorn en serpeling.

Voor de meeste niet teruggevangen soorten mag worden aangenomen dat het aantal

gevangen vissen te beperkt is geweest om resultaat te mogen verwachten. Voor de overige

soorten spelen andere beperkingen zoals vangstperiode en sooÍteigenschappen een rol.

Vergelijking van de resultaten uit deze verhandeling met resulkten uit de literatuur

levert gelijklopende bevindingen op. Voor baars, beekf,orel, blankvoom, giebel, grondel,

paling en rietvoorn kan de passeerbaarheid van sifons via literatuuronderzoek bevestigd

worden. Voor bermpje, driedoornige stekelbaaÍs en serpeling kan in de literatuur, onder

voorbehoud, geen terugvangst waaÍgenomen worden.

Onderzoek naar de relatie tussen passeerbaarheid van de duiker/sifon en de

lengteklassen van de vissen toonde aan dat voornamelijk de adulte vissen stÍoomopwaarts

doorheen de duikers / sifons migreren. Juveniele individuen worden veel minder vaak in de

terugvangsten aangetroffen. De geringere zwemlracht en migratiedrang liggen mogelijk aan

de basis vandeze bevindingen.

Verder werd voor alle beschouwde waterlopen een schatting gemaakt van de debietgrenzen

waarbinnen vis doorheen de duikers / sifons kan passeren. Deze debietgrenzen worden

geschat op 0,25 en 2,0 m3/s.
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Ondanks het feit dat de bemonsteringen plaatsvonden in een ander seizoen dan het

paaiseizoen en dus de trekdrang geringer is, is het onderzoek positief in die zin, dat werd

aangetoond dat onder de gegeven omstandigheden migratie van vissen doorheen de

duiker/sifon mogelijk is.
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Summary



The paper "Evaluation of fish migration possibilities throughout a number of culverts

and siphons in streams or rivers within the Flemish Region"fits within the realisation of the

"Decree of the Committee of Ministers of the Benelux Economical Union". The participating

countries of this decree committed themselves to eliminate all fish migration hurdles of all

kinds, for all types of fish, by January 1,2010. In this paper an assessment is made via a con-

crete investigation of the extent in which culverts / siphons are obstructing the migration of
fish.

In this investigation four culverts and four siphons were sampled. In order to prove a

fïsh can pass a culvert / siphon, the mark and recapture method was used. Fish were caught

upstream and downstream of the barrier and then marked. After marking all fish were put

back downstÍeam of the culvert / siphon. All together 30 species were marked. During the

last period ten species were recaptured.

Five species passed the culverts in an upstream direction: sticklebaclg brown

trout, roach, gibel carp and gudgeon.

Nine species passed the siphons in an upstream direction: stickleback, perch,

stone loach, roach, eel, rudd, dace, gibel carp and gudgeon

For most of the species in which there were no re-captures, the original number

marked (per species) might have been too small to get a result. For the other species other

parameters are important: catching period and characteristics of the species.

When the results of this paper are compared with those frorn the literature, the conclu-

sions are similar. For a number of species (perch, brown trout, roach, glbel carp, gudgeon, eel

and rudd) the accessibility of the siphons could be conflrmed via the literature study. For

other species (sticklebach stone loach and dace) the fate of recaptured fish, couldn't be con-

firmed from the literature.

Examination of the relationship between accessibility of the culvert / siphon and the

length of the fish, showed that adult fish are better able to migrate through culverts and si-

phons. Younger fish are recaptured less frequently. Reduced migrationary drive and less

developed swimming ability, in younger fish, are possible explanations for the observed re-

sults.

In addition an estimate was made for all investigated streams of the flow limis within
which fish are able to pass culverts / siphons. The flow limits are estimated to be between

0,25 and 2,0m31s.
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Even though sampling took place outside the spawning season (and consequently the

migration drive was low), significant ability of fish to migrate through culverts and siphons

has been demonstrated.

- ll9 -



Referenties



Alessio, G., 1986, Breeding of the pike Esox /ucins L.. in spring waters: mieratorysl move-

ments and interspecifi c recosnition. Revista Di Idrobiologi a, 25 : 3 -18

AMINAL - afdeling Vlaams - Brabant, 1997-200La" Het watersysteem in het bekken van de

Demer. op weg naar intergaal waterbeheer. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 63p

AMINAL/NATUUWVLINA/9901, 2001, De visindex als instrument voor het meten van de

biotische inteeriteit van de Vlaamse binnenwateren. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

DepaÍtement LIN (t eefmilieu en Infrastructuur) - Afdeling logistiek - Digitale drukkerij,

174p

Anon5rmus, 1990, Vormgeving en inrichtinq viswater. Ministerie van Landbouw, Natuurbe-

heer en Visserij, 's Gravenhage, 185p

Anonymus, 1996, Fischaufstieganlagen: Bemessung. Gestaltung. Funktionskontrolle. Deut-

scher Veóand fiir V/asserwirtschaft und Kulturbau e.V., Bonn

Anonymus, 1996b, Jaarverslae meetnet oppervlalÍewater 1996. Vlaamse Milieumaatschappij,

afdeling meetnetten en onderzoek

Baker, C.O. & Votapka, F.E., 1990, Fish Passage Through Culverts. Report No. FHWA-FL-

90-006 USDA Forest Service, San Dimas, CA. Prepared for USDOT, Washington D.C., 67p

BaÍas, 8., 1992, Etude des stratégies d'occupation de temps et de I'espace chez le barbeau

fhviatile. Barbus barbus (L.\. Catrier d'Ethologie, 12: L25-442

Beach, M.H., 1984, Fishpass desisn-criteÍia for the desien and approval of fish passes and

other structures to facilitate the passage of mieratory fish in rivers. Fish. Res. Tech. Rep.,

No.78, Min. Agric. Fish and Food Direc. Fish. Res., 46p

Belford, D.A., Gould, W.R., 1989,

verts in Montana. Norttr Am. J. Fish. Mngt.,Yol.9(4): 437

Bell, M.C., 1973, Fisheries handbook of eneineerine requiÍernents and bioloeical criteria.

Fish.-Engin. Res. Prog., Corps of Engineers., N. Pac. Div. Portland, Oregon, 290p

Berger, H., Berten, R., Meynen, L., Van Doninck, L., 1982, Landschapsecologische studie

van het Demerbekken stroomopwaarts van Diest - Fase 1. Verslag opgesteld door het cen-

trum voor Bosbiologisch Onderzoek v.z.w. te Bokrijk-Genk, i.o.v. het Vlaamse Gewest -
Landelijke Waterdiens t, l23p

-120-



Bless, R., 1981, Untersuchungen zum EinÍluss von gew2isseóaulichen Massnahmen auf die

Fischfauna in Mittelgebirgsbàchen, Natur und Landschaft, 56: 243-252

Boiten, W., 1989, De V-vormige vistrap: optimalisatie van het hydraulisch ontwerp. Verslag

modelonderzoek, Waterloopkundig onderzoelL V/ageningen, Rapport Q 930, 26p met tabellen

en figuren

Breine, J.J., Van Thuyne, G., Belpaire, C., Beyens, J., Smolders, R., 1998, Visbestandsopna-

mes op de ABEEK (1998), Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Groenendaal,

IBW.Wb.V .R..99.7 6, t2p

Brett J.R., Hollands, M., Alderice, D.F., 1958, The effect of ternperature on cruising slreed of
vouns sockeye and coho salmon. Journ. Fish. Res. Board. Can., 15

Bnrylants, L., Vandelannoote, 4., Verheyen, R.F., 1989, De vissen van onze Vlaamse beken

en rivieren: hun ecologie. verspreiding en bescherming, WEL Y.Z.W. Vissen, Antwerpen,

272p

B.VI.Ex.21l20l87, Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 oktober 1987 tot vaststelling

van de kwaliteitsdoelstellinsen voor alle oppervlaktewateren van het openbaar hydroerafisch

net en tot de aanduidine van de oppervlaktewateren bestemd voor drinkwater. zwemwater.

viswater en schelpdierwater. Belgisch Staatsblad, 3 I I2l 1987

Clay, C.H., 1961, Fishways and other Fish Facilities. The department of Fisheries of Canada,

Ottawa, Canada

Coeck, J., Colazzo, S., Meire, P. & Verheyen, R.F., 2000, Herintroductie en herstel van kop-

voornpopulaties (/zzciscus cephalrs) in het Vlaamse Gewest. ril/etenschappelijke opvolging

van lopende proiecten en onderzoek naar de habitatbindine in laaelandrivieren. Studie in op-

dracht van AMINAL, Afdeling Bos en Groen, lnstituut voor Natuurbehoud, Brussel, Univer-

siteit Antwe{pen, U.I.A., Departement Biologie, Onderzoeksgroep ecocsysteembeheer, Ant-

weÍpen, Rapport IN 2000.15, 163p

Colijn, P.J., Van Der Hooft, W.H.J., 1968, Duikers. sluizen. kanalen en havenwerken. L.J.

Veen' s uitgeversmaaschappij n.v., Amsterdam (Nederland)

t2t

Bervoets, L., Schneiders, A., Wils, C., 1996, Onderzoek naar de verspreiding en de typologie

van ecologische waardevolle waterlopen in het Vlaamse Gewest. Netebekken. Ministerie van

de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Milieu-, NatuuÍ-, Land- en Waterbeheer - afdeling

Water, D I 199613241/061, 3 8p



Copp, G.H., 1989, Electrofishing for fish larvae and 0+- iuveniles: equipment modifications

for increased efficienty wittr short fishes. Aquaculture and Fisheries Management,2O; 453-

462

Cowx, I.G., Welcomme, R.L., 1998, Rehabilitation of rivers for fish, A study undertaken by

the European lnland Fisheries Advisory Commission of FAO (Food and Agriculture Organi-

zation of the United Nations), Fishing News Books, Oxford, 260p

Dane, B.G., 1978a, A review & resolution of fish passaqe problems at culverts side in British

Columbia. Fisheries & Marine Servica Technical Report, No. 810: 1-126

Dane, 8.G., 1978b, Culvert Guidelines: Recommendations for the design & installation of
culverts in British Columbia to avoid conflict with anadromous fish. Fisheries & Marine Ser-

vice Technical Report, No. 811: l-57

Denayer, 8., 1999, Activiteitenverslag 1999. ondersteunend onderzoek in het kader van de

binnenvisserii, Instituut voor Bosbouw en V/ildbeheer

Denayer, B. & Belpaire, C., 1996, Bottle-nec*s for restoration of the eel population. Anszil/a

angnil/a (L.) of the river Yser basin (Flanders), Archives of Polish Fisheries, Vol. 4, Fasc. 2a,

175-186

De Nie, H.W., 1996, Atlas van de Nederlandse zoetwatervissen. Stichting Atlas Verspreiding

NederlandseZnetwatervissen, Media Publishing III, Doetinchem,ISBN 90-801413-5-6, 15lp

Derksen, 1980, In: Verdonschot, P.F.M, 1996, Mieratie van beekmacrofauna en beekvissen.

MiereerbaaÍheid van een open of gesloten afleiding van de Schuivenbeek, IBN-DLO, IBN-

rapport 237, ISSN: 0928-6888

De Vlieger, Y., 1996, Studie naar de efficièntie van aanplantingen in het kader van de aanleg

van milieuvriendelijke oevers, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 63p

De Vocht, A., Coussement, M., 1991, Ecologische inventarisatie en visseriibiologische karte-

rine van de niet-beschermde opnebare viswat€,Íen van het Vlaamse Gewest. Visserijfinds Nr.

V.F.89.3, deelopdracht 3, Inventarisatie werkdocumenten, Provincie Limburg

De Vocht, A.,1992, Visbestandopname op de Abeek (Limburg), Milieucel WHV, 17p

-122-



Driessen, G., Van der Meer, M., 1981, Passage van Blankvoorn (Rzrilas nzrllzs) en Graskar-

per (Ctenopharv nipodon idella\ door dui&.ler:s, Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek, ZS 81-

04: 1-19

Dryden & Stein, 1975, ln: Verdonschot, P.F.M, 1996, Migratie van beekmacrofauna en

haelrvicccn IV[i orccrhcnrhciíl van een rlnen of oaclnfan oflaizlino rrqn Àc §nhrrirrcnlraalr IBN.

DLO, IBN-rapport 237, ISSN: 0928-6888

Dumont, M.J., 1982, Vooronderzoek naar landschapsecologische relaties. Trek van waterdie-

ren. Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw De Dorschkamp, Vy'agenin-

gen, Rapport nr. 322: l-I45

Ebel, 'W.J., 1985, Review of effects of environmental degradation on the freshwater stages of
anadromous fish. [n: Alabaster J.S., Habitat Modifications and Freshwater Fishes, Proc.

Symp. EuÍop., Inland Fish. Butterworths, l,ondon,62-82

Fonds, M., Cronie, R., Vethaak, A.D. & Van der Puyl, P.,1992, Metabolism. food consump-

tion and srowth of plaice (Pleuronectes platessa) and flounder (Platichthys flesus) in relation

to fish size and tempera , Netherlands Journal of Sea Research 29: 127-1,43.

Gauley, J.A.,'Weaver, C.R., Thompson, C.S., 1966, Research on fishery problems. May 1960-

April 1965, US Fish and Wildlife Service, Report to Army Corps of Engineers, North Pacific

Division

Gebhards, S., Fisher, 1., 1972, Fish passage and culvert installations, Idaho, Department of
Fish and Game Boise, ID (Verenigde Staten): IFGD 12

Gebler, R.J., 1990, Naturnahe Bauweisen von Sohlenstufen. Institut flir Wasserbau und Kul-

tuÍechnih Universitiit Karlsruhe

Gilson, P., De Charleroy, D., Beyens, J., Belpaire,C., 1994, Visbestandopname en natuur-

technische voorstellen voor de Abeek (Limburg). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer,

Groenendaal, IBV/.'Wb.V.R.93.0 I 8, 34p

Grande, R., 2001, Ten different fishways in Norwa)r, Paper for The second lnternational

Symposium on: Freshwater Fish Migration and Fish Passage -Evaluation and Development.

September 20-22 - Reykjavilq Iceland, l8p.

Grontmij, 1990, Vismieratie Limburgse beken. moqelijkheden voor herstel en optimalisatie

(hoofdrapport). In opdracht van: Waterschap Zuiveringsschap Limburg, Organisatie ter Ver-

-123-



betering van de Binnenvisserij, Vakgroep aquatische Ecologie (K.U.Nijmegem), Grontmij nv,

Eindhoven

Gross, M.R., 1987, Evolution of diadromy in fishes. Am. Fish. Soc. Symposium l: 14-25

Haóich, S.M., Franzin, 'W.G., 1988, A survey of the fishes utilisine the maior streams flo-

wing into Dauphin Lake. Manitobe (Canada) 1982. Canadian Manuscript Report Fisheries

and Aquatic Sciences, 1974,l-2

Hoar, W.S., Randall, D.J., 1978, Fish psvchology. Volume VII, l,ocomotions, Academic

Press, New York,576p

IBW, 1998, Mededelingen 1998-2. Het visbestand in het Demerbekken. Inventarisatie van de

vissoorten en hun verspreiding, De Charleroy, D. & Beyens, J., Instituut voor Bosbouw en

Wildbeheer, Groenendaal, l03p

IBV/-rappofi,2002,IBVy'-rapport in het kader van actie 5l "Historische referentiebestanden"

van het MINA-plan ( in voorbereidins). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Groenendaal,

160p.

Janssens, L., Coeck, J., Van Craen, L., De Charleroy, D., 2001, Advies van de administratie

Milieu-. Natuur-. Land- en Waterbeheer. het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

het Instituut voor Natuurbehoud

schrijvingen op het bestek nr. 16EV00-34 'Concessie voor het bouwen en exploiteren van

waterkrachrcentrales op de waterwegen in het beheersgebied van de afdeling Zeeschelde' van

de afdeling Zeeschelde van de administratie'WaterwegenenTnewegen dd. 12 februari 2001

Kay, A.R., lrwis, R.B., 1970, Passage of anadromous fich through highway drainage structu-

res, In: HigÈway research report. State CA (Verenigde Staten): Ca-

lifornia Div. of Highways: 15p

Kemper, 1998, Onderzoek naar de passeerbaarheid van sifons. Organisatie ter Verbetering

van de Binnenvisserij, Nieuwegein, Rapport nr. V/-DWW-98-016, 41p

Klein Breteler, J.G.P. & Kranenburg, 1., 1999, Gidssoortenmatrix Ecoloeische Netwerkstu-

dies: annex vis. Organisatie ter verbetering van de Binnenvisserij, Nieuwegein, OVB-

Onderzoeksrapport 87: 51 + 6 bijlagen

Kratt, L.F., 1981, Evidence of Artic Grayline (Thvmzl/us arcncus) Spawnine in a Hiehway

Culvert. Environ. Mange. Assoc., 1530-10 Ave. S.W. Calgary, Alta T3COJ5, Canada

-124-



Kuijken, E., Boeye, D., De Bruyn, L., De Roo K., Dumortier M., Peymen, J., Schneider, A.,

Van Straaten D., Weyembergh G., 2001, Natuurrapport 2001. Toestand van de natuur in

Vlaanderen: ciifers voor het beleid, Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud nr. 18,

Brussel, 366p

LauÍnan, J.8., 1976, Salmonis passage at stream-road crossings: A report with department

standards for passase of salmonids. Oregon DepartÍnent of Fish and Wildlife Portland, OR

(Verenigde Staten): ODFW78

I-elek, A., 1980, Les poissons d'eau douce menacés en Europe. Collection Sauvegarde Nature

18, E.E.C., Strassbourg

Maes, J., Van Damme, P.A., Tailleu, A. & Ollevier, F., 1997, Fish communities along an

oxysen - poor salinity eradient (Zeeschelde Estuarv. Belsium). Journal of the Fish Biology,

52,534-546

Lucas, M.C., Frear, P.A., 1997, Effects of a Ílow-gauging weir on the mieratory behaviour of
adult barbel. a riverine c),prinid. Journal of Fishery Biology. 50: 382-96

McDowall, R.M., 1987, The occurrenceand distribution of diadromy amone fishes. Am. Fish.

Soc. Symposium l: 1-13

McPhee, C., Watts, F.J., 1976, Swimmine S)rformance of AÍtic grayline in highwav culverts.

University of ldaho Moscow, ID (Verenigde Staten) 41

Ministerie van Landbouw en Visserij, 1990, Vormsevins en inrichtinq van viswater. Ministe-

rie van L,andbouw en Visserij 's Gravenhage, 185p

Monden, S., De Charleroy, D., Coech J., Van Liefferinge, C., Verbiest, H., Janssens, L., Van

Craen , L., Vandenabeele, P., 2001a, Voorstel tot implementatie van de Benelux. Beschikking

inzake vismieratie in het Vlaamse beleid (versie 2. 2 maart 2001), IBW.Wb.V.R.2001.83-

IN.R.2001.2,24p

Monden S., Van Liefferinge C., Vandenauweele I., Simoens I., Beyens J., Denayer B., Yse-

boodt R., Meire P. & De Charleroy D., 2001b, Databank vismieratieknelpunten op prioritaiÍe

waterlopen in het Maamse Gewest.,IBW-UIA databank, http://vismigratie.instnat.be.

Nédélec, C. & Prado, J., 1991, Definition and classification of tishing gear categories. FAO

fisheries technical paper, 222rcv.1.. FAO, Rome

t25



OVB, 1986, Electrovisserij in onze zoete binnenwateren, in: OVB-bericht 1986-1, Organisatie

ter Verbetering van de Binnenvisserij, Nieuwegein

OVB, 1988, Cursus Vissoorten, Organisatie ter verbetering van de Binnenvisserij, Nieuwe-

gein

OVB, 2000, De Nederlandse zoetwatervissen op cd-rom - Een eerste kennismaking. Versie I,

Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij, Nuova Communications, ISNB 90-806018-

1-0

Pechlaner, R., 1986, Traps for drift and barriers for the upward mieration of invertebrates in

the rhithral zone of runnine waters. (G.E) V/ass. Abwass., 30:42t-63

Peltz, G., 1985, Fischbewezuneen iiber verschiedenartiee Fischpàsse am Beispiel der Mosel.

Courier Forchungsinstitut, Senckenberg 76, Frankfurt a. M.

Peter, 4., 1998, Intemrption of the River Continuum by Barriers and the Consequences for

Migratory Fish, In: Jungwirttr, M., Schmutz, S.,'Weis, S., 1998, Fish Migration and Fish By-

p4§-§g§, Department of Hydrobiology, Fisheries and Aquaculture, University of Agricultural

Sciences, Vienna, Austria, 439p

Poulin, V.A., Argent, H.W'., 1998, Stream Crossing Guidebook for Fish Streams. A working

draft for 1997/1998. Ministry of Forests, British Columbia, Canada, (URL:

http://www.for.gov.bc.caltasb/legsregs/foc/focguide/stream/str-toc.htm)

Powers, P.D., Osborn, J.F., 1985, An investigation of the physical and biological conditions

affectine fish passaee success at CulveÍts and Wat€rfalls. Albrook Hydraulics Laboratory,

Department of Civil and Environmental Engineering Washington State University, Pullman,
'Washington, LzW

Quak, J.,1994a, Klassificatie en typering van de visstand in het stromend water, In: Vismi-

ratie. visseleidins en vispassages in Nederland (A.J.P. Raat), Organisatie ter Verbetering van

de Binnenvisserij, OVB-rapport, Nieuweg eín, pl -27 9

Raat, A.J.P., 1994, Vismieratie. visseleidine en vispassages in Nederland. Organisatie ter

Verbetering van de Binnenvisserij, OVB-rap'poÍ, Nieuwe geín, pl -27 9

Riemerma, P., 1990, VISPAS Passeerbaarheid van kunstwerken. Deelrapport 1 van de Lite-

ratuurstudie Vispassages, een literatuurstudie verricht in het kader van het project 'Ecologisch

herstel van de zalm en de zeeforel in het stroomgebied van de Rijn', Organisatie ter Verbete-

ring van de Binnenvisserij, Nieuwegein, OVB-onderzoeksrapport Sa/OVB 1990-1, 56p

126



Riemersma, P, Quak, J, 1991, Vismigratie en de aanleq van visoptrek-voorzieningen, Deel-

rapport 2 van de Literatuurstudie Vispassages, een literatuurstudie verricht in het kader van

het project 'Ecologisch herstel van de zalm en de zeeforel in het stroomgebied van de Rijr',
Organisatie ter Verbetering van de Binnervisserij, Nieuwegein, OVB-onderzoeksrapport

Sa/OVB 1991-1, 103p

Riemersma, P, (OVB), 2000, Vismisratie in Noord-Holland. Technische nota, Organisatie teÍ

verbetering van de Binnenvisserij, Nieuwegein, 110p

Rogers, A., Cane, A., 1979, Upstream passaqe of adult salmon throuqh an unlit tunnel. Fish.

Mgmt, l0-2:87-92

Saltzman, W., Koski, R.O., 1971, Fispassage thÍoueh culverts. Oregon State Game Commis-

sion Portland, OR (Verenigde Staten): OSGC3

Schiemer, F. & Waidbacher, H. 1992, Strategies for conservation of a Danubian fish fauna.

In Boon et al.leds.), p 363-384

Schneiders, A., Wils, C., 1991b, Onderzoek naar de verspreiding en de tJrpologie van ecolo-

eisch waaÍdevolle waterlopen in het Vlaamse sewest. Dijlebekken. Universitaire tnstelling

Antwerpen (UIA),6lp

Semmekrot, S., 1994, De visstand in het beeksysteem Enschede-Zuid. Deel 2: habitat evalua-

tie procedure voor vier prioritaire vissoorten: bermpje. riviererondel. beekprik en rivierdon-

derpad en anal)rse van vismisratieknelpunten. Organisatie ter Verbetering van de Binnenvis-

serij, OVB-OnderzoeksrappoÍt I 993- l0: I -6 1

Simoens, I., Breine, J.J., Verreycken, H., Belpaire, C., Beyens, J., 2000, Vergeliikende studie

van het visbestand in het Schulensmeer. 1988 - 1999. [n opdracht van de Provinciale Visse-

riicommissie Limbure. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Groenendaal,

I8W.Wb.V.R.00.078, D120N13241/195, 30p

Slawski, T.M.; Ehlinger, T.J. 1998. Fish habitat improvement in box culverts management in

the Dark&quest. North American Journal of Fisheries Management (Bethesda), Vol.18(3) p

67 6-685, 1998, ISSN 027 5-5947

Riemersm4 P.,1994, Biologische aspecten bij het ontwerp van vispassages, [n: Vismieratie.

visgeleiding en vispassages in Nederland, Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij,

OVB-rapport, Nieuwegeín, p I -27 9

-127-



Stahlberg-Meinhardt, S., 1994, Verteiluns. Habitatansprtiche und Bewesuneen von Mtihlkop-
pe (Conns poóio Linnaeus. 1758) und Bachforelle (Salzo rrura Linnaeus. 1758) in zwei un-

terschiedlich anthropogen beeinflussten Fliessewàssern im Vorharz, Dissertation, Technische

Universiàt Braunschweig, 197 p

Stahlberg, S. & Peckmann, P., 1987, The critical swimmine speed of small Teleost fish spe-

cies in a flume, Arch. Hydrobiol. 110,2: 179-193

Steinmann, P., Koch, W., Scheuring, L., 1937, Die Wanderungen unserer Stisswasserfische.

Zeitschrift flir Fischerei, Band )O(XV, 369-467

Stuart, T.A.,1962, The leapine behaviour of salmon and trout at falls and obstructions. Dept.

Agriculture and Fish. For Scotland, Freshwater Salmon Fisheries Report 28,46p

Timmermans, J.4., 1976, De visstand in de Uzer, Rijlsstation voor Bos- en Hydrobiologisch

Onderzoek, Werken, Reeks D.37,3

Vandelannoote, A., Yseboodt, R., BruylanB, 8., Verheyen, R., Coeck, J., Maes, J., Belpaire,

C., Van Thuyne, G., Denayer, 8., Beyens, J., De Charleroy, D. en Vandenabeele, P., 1998,

Atlas van de Maamse Beek- en Riviervissen. Water-Energik-Vlario (\VEL), V/ijnegem, 303p

Vanden Auweele, I., 1995, Ontwikkeling van een visindex als biologische evaluatiemethode

voor de kwaliteit van de Vlaamse waterlopen en setoetst aan het DUle- en Demerbekken,

eindverhandeling aangeboden tot het behalen van de graad van licentiaat in de wetenschap-

pen, promotor: Prof. Dr. F. Ollevier, 81p

Vanden Auweele, I., De Charleroy, D., Beyens, J., L997, Studie naar de moeelijlàeden van de

bevordering van vismigratie op de prioritaire waterlopen in het Demerbekken. Instituut voor

Bosbouw en Wildbeheer Groenendaal ism. Provinciale Visserijcommissie Limburg,

IBW.Wb.V.R.97.056

Van Roosbroeck, 1995, Planmatig visstandbeheer van de Velpe. Proefschrift ingediend tot het

behalen van de graad van licentiaat in de biologie, Katholieke Universiteit lruven, Fac. We-

tenschappen, 106p

Van Thuyne, G., Belpaire,C.,l997a, Veldprotocol Afvissineen.Instituut voor Bosbouw en

Wildbeheer, Groenendaal, IBW.Wb.V. IR. 97. 56, 4p

128



Van Thuyne, G., Belpaire, C., Beyens, J., 1997b, Visbestandopnames op de Bosbeek. Lim-

bure (maaÍt 1997). lnstituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Groenendaal,

IBV/.Wb.V.IR.98.59, 9p

Van Thuyne, G., BelpaiÍe, C., Beyens, J.,1999, Visbestandopnames op de Use (1998), Insti-

tuut vooÍ Bosbouw en Wildbeheer, Groenendaal, IBW.Wb.V.IR.99.073, 10p

Verbiest, H., De Charleroy, D., 1996, Verslag lnternationaal Coneres: Fish migration & Fish

blpass-channels.24-26 september 1996. V/enen (Oostenrijk), IBW.Wb.V.C.96.16

Verbiest, H., De Charleroy, D., Yseboodt, R., 1997, Evaluatie van een paaivijver langs het

netekanaal te Duffel. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Universitaire lnstelling Antwer-

pen, Provinciale Vissereijcommissie Antwerpen, IBV/.\ryb.V .R.97 .52

Verbiest, H., De Charleroy, D., Vanden Auweele, I., 1998, Onderzoek naar de passeerbaar-

heid van een vispassaee op de Veh)e te Hoeleden. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer,

BW.Wb.V.R.98.063,49p

Verbiest, H., De Charleroy, D., Monden, S., 2001, Verslag van het symposium: Freshwater

Fish MieÍation and Fish Passaee. Evaluation and Development. Fishwav 2001. 20-22 septem-

ber 200 I . Reykj avik (Iceland), IBW.lVb. V .C.àOO l. 47

Verdonschot, P., Driessen, O., Van Der Hoek, W., De Klein, J., Paarlberg, A., Schmidt, G.,

Schot, J., de Vries, D., 1995, Beken stromen. lridraad voor ecologisch beekherstel. Stowa

(Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), Utrecht, 23 6p

Verdonschot, P.F.M, 1996, Mieratie van beelÍnacrofauna en beekvissen. MisleeÍbaaÍheid

van een open of sesloten afleiding van de Schuivenbeek, [BN-DLO, IBN-rapport 237, ISSN:

0928-6888

Viaene, P., Verbiest, H., 'Wens, F., De Charleroy, D., Vandenabeele,P., Van Slycken, J., De-

paftement l,eefmilieu en Infrastructuur, Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Wateóe-

heer, Afdeling Bos en Groen, 1999, Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor vismi-

gratie. Rapport 2, IBV/.Wb.V.R.99. 68-MOD. 5 64, 50p

Videler, J.J., 1993, Fish Swimmine. Chapmann & Hall, London,ISBN 0 412 40860 0

VMM, Vlaamse Milieumaatschappij, 1993, Jaarverslag meetnet oppervlatÍewater 1993

-129-



VMM, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Meetnetten en Onderzoek,1996, Jaarverslag

meetnet opppervlaktewater 1996. 182p + bijlagen

VMM, Vlaamse Milieumaatschappij, 1998, V/aterkwaliteit lnzineen in het water 1998

VMM, 2001, Waterkwaliteit - l.ozineen in het water. 2000, Erembodegem, Vlaamse Milieu-

maatschappij, 2001, 360p

Vriese, F.T., 1994, Stroomafipaartse visgeleiding bij waterlaachtcentrales, In: Vismi8ratie.

viseeleiding en vispassaees in Nederland, Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij,

OVB -rapport, Nieuwege ín, pl -27 9

Watts, F.8.,1974, Design of culvert fishways. Idaho Water Resources Research Institute Re-

port, Project A-027-IDA, Moscow, tdaho,62p

Wilke, H., 1970, Absturzbauwerke und Fischaufstiee. Vy'asser und Boden, 22:352-354

130


