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Abstract 

In het kader van het globale Seine-Schelde project, waarbij de Leie zal uitgebouwd worden tot een 
Europese hoofdvaaras voor schepen van de CEMT-klasse Vb, wordt in opdracht van Waterwegen & 
Zeekanaal afdeling Bovenschelde (aBS) een studie uitgevoerd voor vernieuwing van de sluis in de 
gekanaliseerde Leie te Sint-Baafs-Vijve. Met de vernieuwing van de sluis wenst aBS tevens een oplossing te 
voorzien voor het vismigratieknelpunt dat het huidige stuwsluiscomplex vormt. 

De voorkeurslocatie voor de nieuwe vispassage uit de project-MER is de huidige klasse I sluis (die buiten 
bedrijf is) naast de bestaande stuw. Het voorontwerp voor een V-vormige bekkenpassage ter plaatse van 
deze sluis, zoals eerder uitgewerkt door Grontmij, bleek na controle berekeningen niet meer te kunnen 
voldoen aan de ruimtelijke en biologische ontwerpcriteria. Daarom zijn door het Waterbouwkundig 
Laboratorium in opdracht van aBS aanvullende berekeningen uitgevoerd. Uitgaande van de beschikbare 
ruimte, ontwerpcriteria voor doelsoorten en hydraulische randvoorwaarden zijn berekeningen uitgevoerd 
voor varianten van twee type vispassages: de V-vormige bekkentrap en de vertical slotpassage. Op basis 
van de resultaten met betrekking tot efficiëntie en ruimtelijke inpassing is als voorkeursvariant een vertical 
slotpassage met slotbreedte 0.4 m en verval per bekken van 8 cm geselecteerd. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergronden 

In het kader van het globale Seine-Schelde project, waarbij de Leie zal uitgebouwd worden tot een 
Europese hoofdvaaras voor schepen van de CEMT-klasse Vb, is in opdracht van Waterwegen & Zeekanaal 
afdeling Bovenschelde (W&Z aBS) door het studiebureau Grontmij een voorontwerpstudie uitgevoerd voor 
een nieuwe sluis in de gekanaliseerde Leie te Sint-Baafs-Vijve (Grontmij, 2013a). Met de vernieuwing van 
de sluis wenst aBS tevens een oplossing te voorzien voor het vismigratieknelpunt dat het huidige 
stuwsluiscomplex vormt. Figuur 1 toont een grafisch overzicht van de geplande werken. 

De bestaande stuw op de Oude Leiearm blijft behouden, waardoor de hoofdafvoer via de Oude Leiearm zal 
blijven lopen. De stuw wordt wel gerenoveerd. Naast de stuw bevindt zich een ‘kleinere’ (klasse I) sluis die 
niet meer operationeel is. Deze kleinere sluis zal daarom ingericht worden als een vispassage. Tijdens de 
voorontwerpstudie heeft Grontmij twee varianten voor de vispassage uitgewerkt: een vertical slot passage 
en een V-vormige breukstenen bekkentrap. Deze laatste werd verkozen als voorkeursvariant en is 
uitgewerkt in het voorontwerp. 

W&Z aBS heeft het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) gevraagd het voorontwerp van de vispassage 
zoals uitgewerkt door Grontmij te reviseren en indien nodig het ontwerp aan te passen op basis van 
bijkomende berekeningen.  

Figuur 1 – Schematisch overzicht van de werken op de Leie te Sint-Baafs-Vijve (Bron: Grontmij, 2013) 
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1.2 Doelstelling 

Het doel van deze bureaustudie is een efficiënt en inpasbaar hydraulisch voorontwerp voor de vispassage 
te Sint-Baafs-Vijve voor te stellen. De studie bestaat uit twee onderdelen: 

• Eerst wordt het bestaande ontwerp van Grontmij (2013b) gereviseerd op basis van de biologisch-
hydraulische ontwerpcriteria en de maximaal beschikbare ruimte. 

• Indien nodig worden aanvullende berekeningen uitgevoerd en wordt het ontwerp bijgewerkt of 
herzien. 

1.3 Leeswijzer 

De revisie van het ontwerp door Grontmij wordt beschreven in hoofdstuk 2. Aangezien dit ontwerp niet 
meer kan voldoen aan de huidige randvoorwaarden zijn in de onderhavige studie nieuwe/ aanvullende 
ontwerpberekeningen gedaan voor de bepaling van een haalbaar en efficiënt ontwerp.  

Om de haalbaarheid en efficiëntie te kunnen toetsen, worden in hoofdstuk 3 eerst de specifieke 
ontwerpcriteria, de uitgangspunten en de huidige randvoorwaarden vastgesteld.  

Hoofdstuk 4 beschrijft vervolgens de beschikbare ruimte op basis van de ruimtelijke randvoorwaarden. 
Uitgaande van de beschikbare ruimte wordt in dit hoofdstuk tevens vastgesteld welke vispassage typen 
mogelijk kunnen zijn. 

In de hoofdstukken 5 en 6 worden de berekeningen en resultaten van respectievelijk een V-vormige 
bekkentrap en vertical slot passage beschreven. Op basis hiervan wordt het haalbare type vispassage 
geselecteerd. 

Voor het geselecteerde vispassage type (een vertical slot passage) worden vervolgens mogelijke 
inpassingsvarianten onderzocht in hoofdstuk 7. Deze zijn besproken in een werkgroepvergadering 
(13/10/2015), waarna een voorkeursvariant werd geselecteerd. Hoofdstuk 7 beschrijft tevens de resultaten 
en beslissingen van het werkgroepoverleg. 

In hoofdstuk 8 wordt het hydraulisch ontwerp van de voorkeursvariant uitgewerkt. Dit ontwerp dient als 
input voor de verdere bouwkundige uitwerking van het voorontwerp. 

Tenslotte worden de algemene conclusies opgesomd in hoofdstuk 9. 
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2 Revisie ontwerp Grontmij 

2.1 Ontwerp voorkeursvariant 

Het huidige voorontwerp (VO) van de vispassage, zoals uitgewerkt door Grontmij, bestaat uit een  
V-vormige breukstenen bekkentrap met in totaal 20 bekkens en een hoogteverschil van 12 cm tussen elk 
bekken (Grontmij, 2013b). Figuur 2 toont het huidige VO van de vispassage volgens het ontwerp van 
Grontmij, zoals aangeleverd door de opdrachtgever W&Z aBS. 

Figuur 2 – Bovenaanzicht en langsdoorsnede voorontwerp vispassage door Grontmij 

 
(bron: Voorontwerp grondplan vispassage, PLAN - STAB 08, Grontmij, 18/02/2013) 

De bekkentrap wordt in dit VO deels ingeplant in de bestaande sluis en deels opwaarts van de bestaande 
sluis tussen de oever en de opwaartse geleidingsmuur. Om de bekkens ruimer te kunnen maken werd de 
geleidingswand ca. 32 m verlengd. De totale lengte van de vispassage bedraagt daarmee ongeveer 61m 
sluis + 47m geleidingsmuur + 32m verlenging = 140 meter. De gemiddelde lengte per bekken is dan 7 m; 
afhankelijk van de beschikbare ruimte en het bouwkundig ontwerp verschilt de bekkenlengte tussen 6.5 en 
8.9 m. De bekkens in de sluiskolk hebben een maximale breedte van 6 m (breedte sluiskolk). Opwaarts zijn 
de bekkens breder. 

2.2 Evaluatie 

Uitgaande van zowel de ruimtelijke randvoorwaarden als de biologisch-hydraulische ontwerpcriteria 
voldoet het huidige VO echter niet aan de vereisten. De volgende redenen worden hiervoor opgemerkt: 

1. De locatie van de huidige pleziervaartsteigers aan opwaartse zijde wordt niet meer gevrijwaard. 

2. De maximale stroomsnelheden in de as van de stroom overschrijden de maximaal toelaatbare 
stroomsnelheid van 1.5 m/s (maximale sprintsnelheid van de doelsoorten). 

3. De debietrange over de vispassage is niet juist gekozen. 

4. De bekkenbreedte die volgt uit de ontwerpberekeningen past niet in de sluiskolk.  

 



Ontwerp vispassage op de Leie te Sint-Baafs-Vijve - Bureaustudie hydraulisch voorontwerp 

4 WL2016R15_036_1 Definitieve versie  

 

Deze redenen worden in de onderstaande paragrafen kort toegelicht. Op basis van deze constateringen 
dient het ontwerp volledig herzien te worden. Gezien de zeer beperkte beschikbare lengte ter plaatse van 
de huidige klasse I sluis is het daarbij de vraag of een bekkentrap een haalbaar vispassage type is. In de 
volgende hoofdstukken wordt daarom doormiddel van nieuwe/ aanvullende ontwerpberekeningen gezocht 
naar een haalbaar en efficiënt ontwerp. Om de haalbaarheid en efficiëntie te kunnen toetsen, worden in 
hoofdstuk 3 ‘Uitgangspunten aanvullende ontwerp-berekeningen’ eerst de specifieke ontwerpcriteria, 
uitgangspunten en randvoorwaarden vastgesteld. 

2.2.1 Voorontwerp voldoet niet meer aan ruimtelijke randvoorwaarden 

Zoals te zien is in Figuur 3 beslaat het opwaarts deel de vispassage een deel van de aanlegsteigers voor 
pleziervaart. In het oorspronkelijke voorontwerp was voorzien om de steigers die niet gevrijwaard konden 
worden aan stroomopwaartse zijde te compenseren. Uit de scheepvaartsimulaties die later werden 
uitgevoerd bleek dat de buispalen als aanvaarbeveiliging aan de opwaartse instroom van de stuwgeul 
verder in de stuwgeul dienden geplaatst te worden om de beroepsscheepvaart op de Leie niet te hinderen. 
Hierdoor is er geen ruimte meer om de aanlegsteigers stroomopwaarts van de jachthaven te compenseren. 

Figuur 3 – Opwaarts deel van het Grontmij-ontwerp voor de V-vormige bekkentrap vispassage. 

 
(bron: Autocad ontwerp Grontmij B3-13258) 

Merk tevens op dat in het huidige voorontwerp nog geen ruimte is voorzien voor een afsluitconstructie.  

Ook zou de basis van de breukstenen drempels breder moeten zijn aan de beide zijden van de bekkens. 
Door de V-helling wordt de drempel naar de buitenzijden toe namelijk hoger en dus ook breder ten 
opzichte van het diepste V-punt (zie Figuur 4 hieronder). 
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Figuur 4 – Schematische weergave bovenaanzicht taluds bij rechte en V-vormige overlaten 

 

2.2.2 Maximale stroomsnelheden overschrijden de maximale sprintsnelheid voor doelsoorten 

Bij een verval van 12 cm per bekken is de maximale stroomsnelheid 1.53 m/s (zie ook paragraaf 4.3 op 
pagina 18) wat juist hoger is als de bovengrens voor de maximaal toelaatbare sprintsnelheid van 1.5 m/s. 
De toelaatbare maximale stroomsnelheden voor de doelsoorten zijn gelegen tussen de 1.0 – 1.5 m/s (zie 
ook paragraaf 3.4.1 op pagina 10).  

De ontwerpberekeningen worden uitgevoerd voor de  theoretische (stationaire) toestand van een vast  
op- en afwaarts referentie peil. Om rekening te houden met effecten van peilfluctuaties wordt bij deze 
ontwerpberekeningen best niet te veel de bovengrens gezocht van de range voor maximale 
sprintsnelheden (in dit geval 1.5 m/s). 

2.2.3 De debietrange over de vispassage is niet juist gekozen 

In het ontwerp werd uitgegaan van 3 ontwerpdebieten (Q90,vis; Q50,vis; Q10,vis) waarbij het vispassage debiet 
steeds 1/5 van het bijbehorende debiet op de Leie is (resp. Q90; Q50; Q10): 

• Q90,vis = 7.18 / 5 = 1.44 m3/s 

• Q50,vis = 19.81 / 5 = 3.96 m3/s 

• Q10,vis = 51.26 / 5 = 10.25 m3/s 

De bekkentrap werd zo ontworpen dat de werking  ten alle tijden gegarandeerd is voor Q90,vis. Vervolgens 
werd gecontroleerd of de vispassage ook werkt bij Q50,vis en Q10,vis. Voor deze aanpak is echter uitgegaan 
van een verkeerde bepaling van het lokstroomdebiet en vereist deze zeer grote debietrange niet één maar 
meerdere bewegende drempels. 

Voor de ontwerpcriteria met het oog op de werkingsperiode (=80% van het jaar) wordt inderdaad gewerkt 
met een Q10 en Q90 waarde voor de bepaling van het benodigde vispassage debiet, alleen wordt dit anders 
uitgewerkt (zie paragraaf 3.3 op pagina 9 en paragraaf 3.5.2 op pagina 13). 

Het maximaal benodigde lokstroomdebiet wordt namelijk bepaald uit het Q10 debiet op de rivier. Uit de 
literatuur en eerdere schaalmodelstudies blijkt dat bij een vispassage van circa 10% van het rivierdebiet een 
voldoende krachtige lokstroom wordt gevonden (Monden et al., 2005; Viaene et al., 2009, 2012; 
Meersschaut et al., 1998). De 1/5 (= 20%) die is toegepast in de ontwerpberekeningen (Grontmij, 2013) ligt 
daarmee te hoog. 

Het Q90,vis debiet (= 10% van de Q10 op de rivier) geldt als bovengrens voor het benodigde lokstroomdebiet. 
Vervolgens dient gecontroleerd te worden of dit debiet niet de Q90 waarde van de rivier overschrijdt. 
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Daarnaast geldt dat debietvariatie over de vispassage alleen veroorzaakt kan worden door peilfluctuaties in 
het opwaartse pand (verval over gehele passage is te groot om afwaarts bepaald te zijn), of door het 
toepassen van beweegbare opwaartse drempel(s). Voor de debietrange die nu is gehanteerd (1.5 tot circa 
10 m3/s) zouden meerdere drempels beweegbaar gemaakt moeten worden. 

Uit een eerdere studie voor een vispassage op de Dender te Denderleeuw bleek echter dat met het oog op 
de biologisch-hydraulische werking (vooral stroomsnelheden) de nadelige effecten van beweegbare 
drempels niet opwegen tegen de voordelen (Visser et al. 2014). Daarnaast zijn beweegbare drempels 
vanuit het oogpunt van beheer en onderhoud ook niet wenselijk. 

2.2.4 De bekkenbreedte die volgt uit de ontwerpberekeningen past niet in de sluiskolk 

In de ontwerpberekeningen werd uitgegaan van een helling 1:7 voor de V-drempels en werden 
waterdieptes boven het diepste punt van de V berekend/ toegepast liggende tussen de 0.5 en 0.7 meter. 
Uitgaande van de geometrische V-vorm met helling 1:7 leidt dit tot natte topbreedtes van 7 tot 9.8 meter. 
De sluis is echter maximaal 6 meter breed.  

Berekeningen met verlaagde-afgeknotte V  (= U-vorm) zijn hydraulische gezien mogelijk maar vragen dan 
wel om een aanpassing van de formule voor debietbepaling (Bos, 1989). Een dergelijk ontwerp is echter 
weer niet wenselijk vanuit biologisch oogpunt: een 1:7 helling heeft juist de voorkeur omdat aan de twee 
ondiepere zijden de zwakkere zwemmers kunnen passeren vanwege de relatief lagere stroomsnelheden. 
Bij afknotting (U i.p.v. V-vorm) gaat dit effect verloren. 
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3 Uitgangspunten aanvullende ontwerp-
berekeningen 

3.1 Hydraulische randvoorwaarden 

De hydraulische randvoorwaarden ten aanzien van het op- en afwaartse peil van het stuwsluis-complex te 
Sint-Baafs-Vijve zijn door de opdrachtgever (W&Z aBS) vastgesteld op: 

• Opwaarts streefpeil:  8.00 mTAW 

• Afwaarts streefpeil:  5.61 mTAW 

• Totaal verval:   2.39 meter 

3.2 Ruimtelijke randvoorwaarden 

Op basis van de voorstudie gedaan in het kader van de project-MER gaat de voorkeur voor de locatie van 
de nieuwe vispassage uit naar de klasse I sluis (Grontmij, 2013), zie blauwe gebied in Figuur 5. Hierbij 
werden de volgende argumenten aangehaald: 

• De klasse I sluis die buiten bedrijf is, wordt opnieuw benut waardoor deze een betekenis blijft 
behouden; 

• Er is geen bijkomend ruimtebeslag. Bereikbaarheid linkeroever op de stuwarm wordt gevrijwaard 
i.f.v. onderhoud/ aanpassingen aan de stuw en het geplande project Leie Energie op de tip van het 
bedrijventerrein. 

• Weinig invloed op omliggende functies. 

Een belangrijke ruimtelijke voorwaarde t.a.v. deze voorkeurslocatie zijn de opwaarts gelegen aanlegsteigers 
voor pleziervaart, zie rode kader in Figuur 5. Deze aanlegplaatsen dienen te worden gehandhaafd en zorgen 
voor een opwaartse grens aan de beschikbare ruimte voor de vispassage. 

Figuur 5 – Zoeklocatie en ruimtelijke beperkingen voor de nieuwe vispassage 
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Andere belangrijke ruimtelijke voorwaarden vormen de breedte van de sluiskolk en de op- en afwaartse 
bodempeilen. De volgende ruimtelijke grenzen aan de beschikbare ruimte kunnen worden vastgesteld, zie 
ook Figuur 6 en Figuur 7: 

• Breedte sluiskolk Bs = 6 meter (tussen B en F); 

• Opwaarts betonnen bodempeil hb,o = 4.15 mTAW (tussen A en C); 

• Betonnen bodempeil sluis hb,s = 2.62 mTAW (tussen C en E); 

• Afwaarts betonnen bodempeil hb,a = 3.12 mTAW (tussen E en G). 

 

Figuur 6 – Indeling en bodempeilen beschikbare ruimte 

 
 

Figuur 7 – Langsdoorsnede sluiskolk/ beschikbare ruimte 

 
Naast deze ruimtelijke criteria wordt er vanuit landschappelijk historisch standpunt gezocht naar een 
ontwerp dat het aanzicht van de huidige sluis zo veel mogelijk behoudt. Dit mag echter niet ten koste gaan 
van de hoofddoelstelling: de effectiviteit van de vispassage. 

Tenslotte mag de inrichting van de nieuwe vispassage de afvoercapaciteit van de stuwgeul niet negatief 
beïnvloeden. M.a.w. de minimale dwarssectie van de stuwgeul dient te allen tijde vrij te blijven. 
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3.3 Biologische ontwerpcriteria: werking 

De paaimigratieperiode wordt meestal bepaald op de periode 1 maart tot en met 31 mei (Coenen et al., 
2013), maar aangezien deze afhankelijk is van natuurlijke processen waarbij temperatuur en 
debietsveranderingen een belangrijke rol spelen, is de paaimigratieperiode niet absoluut af te bakenen. 
Tevens valt de paaimigratieperiode in geval van specifieke doelsoorten later in de zomer of zelfs het najaar. 
Naast migratie vanwege de paai zijn er ook andere redenen voor migratie die niet aan een specifieke 
periode te koppelen zijn. Er is daarom in overleg met experts van het INBO besloten om, ten aanzien van 
een minimale werkingsperiode, een vuistregel te stellen voor het gehele jaar en dus niet louter te focussen 
op de paaimigratieperiode.  
Gekozen is voor de ontwerpregel waarbij de vispassage minstens 80% van het jaar functioneel dient te zijn, 
de zogenaamde “Q30d – Q330d” regel (Schwevers, 2006; Dumont, 2006). Deze regel is gekoppeld aan het 
debiet op de rivier en stelt dat de vispassage moet kunnen werken tussen een debiet dat ongeveer 30 
dagen per jaar wordt overschreden (bovengrens) en een debiet dat ongeveer 330 dagen per jaar wordt 
overschreden (ondergrens). Om deze debieten te kunnen koppelen aan een percentage van het jaar geldt 
de volgende overeenkomst: 

• Q30d = Q10%  circa 10% van het jaar is het debiet groter 

• Q330d = Q90%  circa 90% van het jaar is het debiet groter 

Met oog op de duidelijkheid wordt de percentage-notatie (Q10% en Q90%) voor de boven- en ondergrens 
steeds toegepast in deze studie. Voor de specifieke waarden van deze grenzen in geval van het debiet op 
de Leie te Sint-Baafs-Vijve wordt verwezen naar paragraaf 3.5.2. Merk hierbij op dat het gaat op 
percentages uit een histogram. M.a.w. de tijd dat debieten hoger of lager zijn dan deze grenswaarden hoeft 
dus geen aan één gesloten periode te zijn. Het is enkel een indicatie van een percentage gezien over een 
heel jaar. 
Daarnaast wordt opgemerkt dat in werkelijkheid de werkingsperiode niet (of niet alleen) wordt bepaald 
door het beschikbare debiet op de rivier, maar ook door de regeling van het opwaarts waterpeil. In het 
geval van stuwsluis-complexen worden namelijk vaak afsluitconstructies voorzien aan opwaartse zijde van 
de vispassage, die wat betreft bediening worden meegenomen in automatische regelscripts (zie locatie 
Oudenaarde en Asper op de Bovenschelde). Deze afsluitconstructies dienen om de vispassage te kunnen 
sluiten bij nood, bij zeer lage afvoeren of bij onderhoud.  
De regeling van deze afsluitconstructies is daarbij gekoppeld aan zowel het debiet over de stuwen als de 
waterstand in het opwaarts pand. Uit analyse blijkt echter dat deze afsluitconstructies in automatische 
bediening veel te vaak sluiten (Visser et al., 2012, 2013; Huysecom et al., 2012). Best wordt daarom voor de 
analyse van de werkingsperiode ook de opwaartse waterstanden opgenomen. Suggesties voor een 
optimalisering/ verbetering van deze automatische regelscripts zijn gedaan in Visser et al. (2013) en 
worden momenteel beproefd voor locatie Oudenaarde. 
Om de effectiviteit van de vispassage te kunnen realiseren gedurende de minimale werkingsperiode 
worden voor deze periode eisen gesteld aan passeerbaarheid (zie paragraaf 3.4) en de attractiviteit (zie 
paragraaf 3.5). De passeerbaarheid wordt vooral bepaald door maximale stroomsnelheden en minimale 
waterdieptes langs het tracé van de passage. De attractiviteit wordt gedefinieerd als de mate waarin vissen 
de passage kunnen vinden tijdens hun migratie in stroomopwaartse richting. Ten aanzien van dit laatste 
doeleinde spelen de locatie van de monding en de lokstroom een belangrijke rol. 
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3.4 Biologische ontwerpcriteria: passeerbaarheid 
Passeerbaarheid wordt bepaald door: 

• Maximale stroomsnelheden (sprintsnelheden per doelsoort) 
• Minimale doorzwemdieptes en -breedtes 
• Maximale turbulentie 
• Complexiteit stroompatroon (neren, bochten, aantal drempels/sloten) 

3.4.1 Stroomsnelheden 

Een belangrijk criterium voor de passeerbaarheid van een vispassage is de (maximale) stroomsnelheid, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt in de sprintsnelheid en de kruissnelheid. De kruissnelheid is de 
snelheid die een vis langdurig kan aanhouden (>200 minuten) zonder uitgeput te raken (Monden et al., 
2005). De sprintsnelheid kan slechts voor korte duur worden aangehouden (< 15 seconden) en kan worden 
aangewend om bijvoorbeeld een hindernis te nemen. Logischerwijs zijn de waarden voor deze twee 
snelheden verschillend per vissoort/ doelsoort. Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijke doelsoorten 
in het Scheldebekken. Hierbij vormt de rivierprik een belangrijk doelsoort volgens de Europese 
Habitatrichtlijn (zie: http://www.ecopedia.be/europees_beschermde_natuur/soorten).  

Tabel 1 – Maximale sprintsnelheden doelsoorten (bron: Monden et al., 2005) 

vissoort* sprintsnelheid 
(m/s) stromingsvoorkeur migratietype positie in waterkolom 

baars 1.45 tolerant lokaal/regionaal pelagisch/demersaal 

blankvoorn 2.1 – 4.5 tolerant lokaal/regionaal pelagisch 

bot  tolerant katadroom benthisch 

brasem 0.9 – 1.0 tolerant lokaal/regionaal pelagisch/demersaal 

giebel 2.0 – 2.2 tolerant/stilstaand water  lokaal pelagisch/demersaal 

kolblei  tolerant lokaal pelagisch/demersaal 

kwabaal  stroomminnend (partieel)  lokaal/regionaal demersaal 

Paling 
(Europese aal) 

0.5 – 1.0 
(juv. – adult) tolerant katadroom benthisch 

pos 1.3 tolerant lokaal demersaal 

rietvoorn 1.74 stilstaand water lokaal pelagisch 

riviergrondel 0.6 – 2.0 stroomminnend (partieel)  lokaal pelagisch/demersaal 

rivierprik 1.1– 1.3 m/s** stroomminnend (obligaat)  anadroom pelagisch 

snoek  3.0 – 6.9 tolerant  lokaal/regionaal pelagisch/demersaal 

snoekbaars  tolerant  lokaal/regionaal pelagisch/demersaal 

3-doornige stekelbaars 1.5 tolerant anadroom pelagisch/demersaal 

10-doornige stekelbaars  tolerant  lokaal/regionaal pelagisch/demersaal 

winde  stroomminnend (partieel)  lokaal/regionaal pelagisch 

*selectie op basis van Stevens et al., 2009 en overleg met specialisten van INBO. 
** Kemp et al., 2011 

http://www.ecopedia.be/europees_beschermde_natuur/soorten
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Bij Tabel 1 moet worden opgemerkt dat de feitelijke zwemcapaciteiten sterk afhankelijk zijn van het 
levensstadium, de conditie en de lengte van de vis alsook de watertemperatuur. De gegevens moeten dus 
met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.  

Daarnaast is beter om de bovengrenzen van de maximale sprintsnelheden van doelsoorten niet als 
gemiddelde ontwerpstroomsnelheid voor de vispassages te kiezen. Het passeren van veel drempels of 
doorzwemopeningen en van verschillende opeenvolgende vispassages kost namelijk veel energie. Hierdoor 
is een vis aan het einde van de vispassage of na het passeren van een aantal vispassages niet meer in staat 
is om zijn maximale sprintsnelheid te halen.  

Ook komen hoge stroomsnelheden van nature niet voor in het ‘laagland-deel’ van rivieren als de Schelde. 
Een handboek van enkele Nederlandse waterschappen (gebaseerd op praktijkervaringen) stelt dan ook 
voor om 1 m/s als maximale stroomsnelheid in vispassages aangehouden, gemeten op de drempel of in de 
doorzwemopening (Bron: Coenen et al., 2013). 

Op basis van de Tabel 1 en de richtlijn volgens Coenen et al., is in overleg met INBO de volgende range 
vastgesteld voor de maximale stroomsnelheden (sprintsnelheid) voor doelsoorten in het Scheldebekken: 

Vs-max = 1.0 – 1.5 m/s    waarbij Vs-max = maximale sprintsnelheid doelsoorten Scheldebekken [m/s] 

Deze range komt goed overeen met de algemene classificatie voor zwemsnelheden voor ‘slechte 
zwemmers’ in de Nederlandse rivieren en beken volgens Riemersma, 1994, zie Tabel 2. Hierbij wordt 
opgemerkt dat best niet te dicht bij de bovengrens wordt ontworpen om zo ook ruimte te laten voor 
effecten van peilfluctuaties. Daarnaast wordt bij grotere aantallen van bekkens (> 10 st) best zo dicht 
mogelijk tegen de ondergrens aan ontworpen. 

Tabel 2 – Algemene indicatie range zwemsnelheden doelsoorten (Bron: Riemersma,1994) 

Type zwemmer 
Maximale zwemsnelheid (m/s) 

Traject > 10 m Traject < 10 m 

Slechte zwemmers 
(o.a. meeste witvis) 

circa 0.5 – 1.0 circa 1.0 – 1.5 

Goede zwemmers 
(o.a. forel, winde, snoek) 

circa 1.0 – 1.5 circa 2.0 – 2.5 

3.4.2 Doorzwemdieptes en -breedtes 

Naast stroomsnelheden spelen vervolgens ook minimale doorzwemdieptes en –breedtes een belangrijke 
rol ten aanzien van de passeerbaarheid van de passage. Uitgaande van de grotere doelsoorten zijn in 
overleg met INBO de volgende waarden vastgelegd: minimale diepte 40 cm en minimale breedte 30 cm. 

3.4.3 Energiedissipatie en turbulentie 

Bij bekkenpassage speelt ook de mate van turbulente (de woeligheid van het water) en  energiedissipatie 
een belangrijke rol ten aanzien van de passeerbaarheid van de passage. Turbulentie wordt bijvoorbeeld 
veroorzaakt doordat water onder een bepaald verval van bekken naar bekken stroomt via een overlaat of 
door een vernauwing.  

Om te zorgen dat het volume van het bekken voldoende is om de energie van het overstortende of 
doorstromende water te kunnen dempen, dient (uitgaande van een benodigde diepte en breedte) 
voldoende bekkenlengte te worden voorzien. De mate van energiedemping kan daarbij uitgedrukt worden 
als de hoeveelheid energie (inertie) gedeeld door het beschikbare (bekken)volume (Larinier, 1983).  
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Maximaal toelaatbare energie per bekken (Emax) wordt in de literatuur gekoppeld aan drie categorieën van 
doelsoorten (Monden et al., 2005): 

• < 200 W/m3 voor zalmachtigen; 

• < 150 W/m3 voor elft, fint en karperachtigen; 

• < 100 W/m3 voor snoek en snoekbaars. 

Aangezien de doelsoorten in het Scheldebekken zich eerder bevinden in de categorie ‘snoek en 
snoekbaars’, is in overleg met INBO gekozen voor een maximaal toelaatbare turbulentie van 100 W/m3. 

Naast energiedemping worden bekkenvolumes (en dan vooral lengtes) bepaald door specifieke eisen van 
doelsoorten. Bijvoorbeeld uitgaande van de lengte van vissen. Maar ook het aantal drempels/ sloten kan de 
nood aan rustbekkens (grotere lengtes) vergroten. 

Tenslotte dienen complexe stroompatronen (hoge turbulente (wit water) en/of circulatie neren met te 
hoge snelheden) worden voorkomen. Vanuit dit oogpunt worden, indien mogelijk, ook best geen, of anders 
zo min mogelijk, (scherpe) bochten toegepast. Locaties in de vispassage waar stromingspatronen te 
complex zijn, zijn mogelijke punten waarop vissen terug keren. 

3.5 Biologische ontwerpcriteria: attractiviteit 

De attractiviteit van de vispassage wordt gedefinieerd als de mate waarin vissen de passage kunnen vinden 
tijdens hun stroomopwaartse migratiebeweging. Hierbij speelt, naast de lokstroom en het lokstroomdebiet, 
de locatie en oriëntatie van de monding ten opzichte van de zogenaamde migratielimietlijn een belangrijke 
rol. 

3.5.1 Locatie en inpassing monding 

De migratielimietlijn (zie Figuur 8) is de grens van het gebied waarin de turbulenties of stroomsnelheden 
voor de vis te hoog zijn om nog te kunnen optrekken. Vanaf deze lijn zoekt de vis naar een alternatieve 
trekroute.  

Figuur 8 – Relatie migratielimietlijn en monding vispassage (bron: Monden et al., 2005) 

 
De ligging van de migratielimietlijn verschilt per vissoort en is afhankelijk van de afvoer (het debiet op de 
rivier/ over de stuw). Aangezien de stroomsnelheid in het midden van de stroom hoger is dan aan de 
oevers; heeft de migratielimietlijn meestal een zekere bolling. Vissen kunnen hierdoor de stuw vaak dichter 
naderen aan de oevers en zullen zich daar dan ook verzamelen.  
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Dit pleit ervoor om de uitstroom nabij de stuw aan de oevers te plaatsen (Monden et al., 2005; Larinier, 
2002; DVWK, 2002). Merk op dat de monding om deze reden best nabij de stuw of een andere knelpunt 
geplaatst wordt. Wanneer deze te ver afgelegen is, bestaat het risico dat vissen de ingang niet vinden en 
zich onder de stuwen blijven verzamelen. 

Onderscheid kan worden gemaakt tussen een parallelle en loodrechte monding. Een parallelle monding 
heeft een uitstroom die parallel is aan de hoofstroom en ligt logischerwijs best direct naast de stuw. Een 
loodrechte monding heeft een uitstroom die loodrecht (90°) of onder een hoek op de hoofdstroom staat 
(zie voorbeeld in Figuur 8). Deze hoek is nodig om er voor te zorgen dat de lokstroom zo ver mogelijk in de 
hoofdstroom voelbaar is. Om ervoor te zorgen dat de lokstroom niet ‘verloren’ gaat in de hoofstroom 
wordt de monding/ uitstroom best niet te dicht tegen de stuwen gekozen. 

Uit de literatuur (Larinier, 2002; DVWK, 2002) blijkt een duidelijke voorkeur voor parallelle mondingen. 
Aangezien deze op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen nog niet werd toegepast wordt het ontwerp 
van parallelle mondingen t.o.v. loodrechte mondingen onderzocht in een schaalmodelstudie eind 2015 op 
het WL (onderzoek in kader van vispassage op de Dender te Denderleeuw). Resultaten van deze 
schaalmodelstudie kunnen mogelijk ook nuttig zijn voor de vispassage van Sint-Baafs-Vijve. 

3.5.2 Het lokstroomdebiet 

Ten aanzien van het ontwerpdebiet voor de vispassage (het lokstroomdebiet) dienen twee ontwerpcriteria 
te worden toegepast: 

• De onder- en bovengrens van de 80%-regel: vispassage moet werken voor alle afvoerscenario’s 
tussen de Q90% en Q10% op de rivier, zie paragraaf 3.3. 

• Het maximaal benodigde lokstroomdebiet (Qlok-max) volgens de 10% regel voor de bovengrens: 
maximaal benodigd lokstroomdebiet is gelijk aan 1/10de van de Q10% op de rivier. 

Om deze waarden te kunnen bepalen dient eerst de debietsverdeling op de hoofdstroom (de Leie) te 
worden bepaald. Tabel 3 geeft de cumulatieve waarden voor het gemeten debiet te Sint-Baafs-Vijve voor 
de periode 2003-2012. 

Uit deze cumulatieve waarden voor het debiet te Sint-Baafs-Vijve en de eerste van de bovengenoemde 
twee ontwerpcriteria worden de volgende ontwerprichtlijnen ten aanzien van het ontwerpdebiet voor de 
vispassage afgeleid (zie ook de blauw gearceerde regels in de tabel en paragraaf 3.3): 

• Q10% = 51.26 m³/s (=Q30d) 

• Q90% = 7.18 m³/s (=Q330d) 

Uitgaande het tweede ontwerpcriterium (de ‘10%-regel’) betekent dit dat het maximaal benodigde 
lokstroomdebiet (de bovengrens) 5.126 ≈ 5.2 m3/s dient te zijn.  

Voor de verder uitwerking van het vispassage ontwerp geldt dat het (maximale) debiet dat bij een bepaald 
ontwerp over de vispassage zal stromen wordt bepaald door 1) de opwaartse waterstand en 2) de 
dimensies en ruwheid van de vispassage. De waterstand in het opwaartse pand is op zijn beurt weer 
afhankelijk van het debiet op de rivier en de stuwregeling.  

3.6 Debietscoëfficiënten 

Voor de ontwerpberekening van meer technische vispassages zijn debietscoëfficiënten nodig die de invloed 
aangeven van energieverliezen ten gevolge van de vorm en ruwheid van een bepaalde opening of overlaat. 
Aangezien er in de bureaustudie geen schaalmodelproeven worden uitgevoerd, zijn voor deze coëfficiënten 
theoretische waarden aangehouden. Hieronder volgen de debietscoëfficiënten voor de twee typen 
technische vispassage die zijn onderzocht in deze studie: 
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Bekkentrap (zie paragraaf 5.1): 

• V-vormige betonnen overlaat: Cd,b = 0.60 [-] 

• V-vormige stortstenen overlaat: Cd,s = 0.50 [-] 

Vertical slot (zie paragraaf 6.1): 

• Hoekige slotopening: Cd,v = 0.6 [-] 

Voor een verdere toelichting van deze coëfficiënten wordt verwezen naar het paragraafnummer achter elk 
van de vispassagetypen. 

Tabel 3 – Cumulatief percentage van voorkomen debiet waarden op de Leie te Sint-Baafs-Vijve. 

Percentage Debiet over stuw Opmerking 
0.01 242.5  
0.1 215.37  
0.5 150.1  
1 121.56  
5 70.61  

10 51.26 Q10% 
20 39.19  
30 30.47  
40 24.31  
45 21.9  
50 19.81  
55 17.91  
60 16.24  
70 13.28  
80 10.45  
90 7.18 Q90% 
95 4.79  
99 1.04  

99.5 0.22  
(gebaseerd op uurgemiddelde debietwaarden voor de periode 2003-2012) 
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3.7 Samenvatting 
De specifieke waarden van de parameters die volgen uit de uitgangspunten en ontwerpcriteria, en die 
gebruikt zijn voor de ontwerpberekeningen van de bureaustudie, zijn samengevat in Tabel 4.  

Tabel 4 – Specifieke waarden uitgangspunten en ontwerpcriteria 

ONTWERPPEILEN 

Ho Waterpeil opwaarts mTAW 8.00  

Ha Waterpeil afwaarts mTAW 5.61  

dH Verval m 2.39  

Bs Breedte sluiskolk m 6.00  

Hb,o Bodempeil opwaartse pand mTAW 4.15  

Hb,s Bodempeil sluiskolk mTAW 2.62  

Hb,a Bodempeil afwaartse pand mTAW 3.12  

 
 

   ONTWERPDEBIETEN 

Q90% Debiet dat meer dan 330 dagen per jaar 
overschreden (= Q330d) 

m³/s 7.2 
 

Q10% Debiet dat meer dan 30 dagen per jaar 
overschreden (= Q30d) 

m³/s 51.3 
 

Qlok-max Maximaal benodigd lokstroomdebiet m³/s 5.2 = 10% van Q10% 

 
 

  
 

BIOLOGISCHE ONTWERPCRITERIA 

Vs maximale sprintsnelheid m/s 1 – 1.5 
 hmin minimale waterdiepte dwarssectie vispassage m 0.40 
 bmin minimale breedte dwarssectie vispassage m 0.30 
 Emax maximaal toelaatbare energie per bekken W/m3 100 
 

 
 

   DEBIETCOEFFICIENTEN 

Cd,bt V-vormige overlaat (kruinbreedte circa 15cm) - 0.6 (Bos, 1989) 

Cd,bt-ruw V-vormige breukstenen overlaat - 0.5 (DVWK, 2002) 

Cd,vs Vertical slot met hoekige opening  - 0.6 (zie par. 6.1) 

     

ALGEMEEN 

g Valversnelling m/s2 9.81  
ρ dichtheid van zoetwater kg/m3 998  
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4 Beschikbare ruimte en algemeen ontwerp 

4.1 Hoofdonderdelen van een vispassage 

Figuur 9 toont een schematische weergave van een vispassage rond een stuw. Drie hoofdonderdelen 
kunnen worden onderscheiden: 

• een afsluitconstructie; 

• de vispassage(bekkens); 

• en de vispassage monding. 

Met oog op de beschikbare ruimte zal met elk van deze onderdelen moeten worden rekening gehouden. 

Figuur 9 – schematische weergave van principe en onderdelen van een vispassage 

 
Voor de afsluitconstructie wordt opgemerkt dat deze enkel en alleen dient voor sluiting in noodsituatie of 
voor onderhoud (Visser et al, 2013; Huysecom et al., 2013). Deze mag geen invloed hebben op de minimale 
werkingsperiode van 80% van het jaar (zie paragraaf 3.3).  

Voor de monding geldt dat deze best zo dicht mogelijk nabij de stuw wordt gekozen, maar buiten de 
invloedzone van de sterke turbulente stroming ten gevolge van de stuwoverstort. De grootte/ lengte van 
de zeer turbulente zone net achter de stuw is logischer wijze afhankelijk van de grootte van het debiet over 
de stuw (migratie limietlijnen, zie ook Figuur 8 en Figuur 9). Op basis van ervaringen met stuwen op de 
Bovenschelde bij soorgelijke debietrange en eerdere schaalmodelstudies (Meersschaut et al., 1998; Viaene 
et al., 2009, 2012) wordt verwacht dat de optimale locatie voor de monding tussen circa 10 en 30 meter 
afwaarts van de stuw zal liggen (= zoekgebied optimale locatie monding). Verder dan 30 meter afwaarts 
van de monding zal de efficiëntie m.b.t. de attractiviteit sterk afnemen.  

Daarnaast kan er wat betreft de monding worden gekozen tussen parallelle of loodrechte monding, zie ook 
paragraaf 3.5. Verwacht wordt dat met parallelle mondingen een betere attractiviteit wordt gerealiseerd 
(Larinier, 2002; DVWK, 2002; DWA, 2014). Deze onderzoeksvraag wordt eind 2015 beproefd doormiddel 
van schaalmodelproeven voor een nieuwe vispassage op de Dender te Denderleeuw. Resultaten kunnen 
mogelijk ook gebruik worden voor een inschatting van de optimale locatie en het optimale type voor de 
vispassage monding te Sint-Baafs-Vijve. Best wordt daarom de ruimte tot circa 30 meter achter de stuwen 
vrijgehouden voor de inpassing van de monding (inclusief goede aanstroom). 

Het bovenstaande betekent dat voor de bepaling van de maximaal beschikbare ruimte voor de vispassage 
bekkens rekening moet worden gehouden met de ruimte benodigd voor de afsluitconstructie en de 
inpassing van de monding. 
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4.2 Beschikbare ruimte en mogelijke vispassage types 

Zoals aangegeven in paragraaf 3.2 is de voorkeurslocatie voor de nieuwe vispassage de klasse I sluis naast 
de huidige stuw. Daarbij zijn de opwaarts gelegen aanlegsteigers voor pleziervaart een belangrijke 
beperkende factor in de beschikbare ruimte, zie links in Figuur 10. 

Figuur 10 – Beschikbare ruimte ter plaatse van de voorkeurslocatie 

 
 

Figuur 11 – Maatgevend knikpunt in sluisvloer (zie punt C) voor bepaling maximale bekkendiepte 

 
Wanneer we op basis van de beschikbare ruimte en de in de voorgaande paragraaf omschreven 
hoofdonderdelen van een vispassage kijken naar maximaal beschikbare lengte, breedte en diepte voor de 
bekkens van de vispassage te Sint-Baafs-Vijve, kunnen we het volgende constateren (zie ook Figuur 10): 

o De maximaal beschikbare lengte voor de bekkens is circa 80 – 85 meter (zie afstand A-D). Wanneer 
blijkt dat de monding iets verder van de stuw dient te liggen, kunnen hier nog enkele meters (max. 
10) aan toegevoegd worden. Een afstand van 10 meter na de stuw (afwaarts punt D) wordt daarbij 
gereserveerd voor overgang bekkens naar monding (hier kan mogelijk ook het toegevoegd debiet 
worden ingelaten (zie paragraaf 4.4). Ter hoogte van punt A moet tevens rekening worden 
gehouden met de inplanting van de afsluitconstructie. 

o Voor de eerste circa 37 meter (beginnend aan de afwaartse zijde, zie afstand D-B) is de maximaal 
beschikbare breedte 6 meter (breedte sluiskolk), daarna neemt de breedte geleidelijk toe tot circa 
13 meter op de grens van de beschikbare ruimte aan opwaartse zijde (punt van de geleidingsmuur, 
zie locatie A). 
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o Ook moet rekening worden gehouden met de betonpeilen van de bodem in zowel de sluiskolk als 
de panden tussen de geleidingsmuren (zie ook Figuur 6 op pagina 8). Van punt A tot punt C is het 
betonpeil 4.15 mTAW, en in de sluiskolk (van punt C tot punt E) is het betonpeil 2.62 mTAW. 
Maatgevend hierbij is het knikpunt rond punt C (zie Figuur 11). Uitgaande van het afwaartse peil en 
het verval dat nog door bekkens in de sluiskolk kan worden genomen, ontstaat de maximaal 
mogelijke bekkendiepte (dmax) op dit punt (zie groene en lichtblauwe stippellijn). Afhankelijk van 
het mogelijk aantal bekkens in de ‘diepere’ sluiskolk (bijv. 5 tot 10 bekkens in de kolk) en het bij 
behorende verval per bekken (dh = 8 á 10 cm) ligt de maximale diepte rond dit punt tussen de 2 en 
2.5 meter. 

 

Zoals al was te verwachten blijkt uit de maximaal beschikbare ruimte dat een nevengeul niet mogelijk is. Al 
in de MER-voorstudie werd berekend dat uitgaande van het totale verval van 2.39 meter en een 
ingeschatte ruwheid van n = 0.1 s/m1/3 (Meersschaut et al., 1998) de benodigde lengte voor een nevengeul 
boven de 300 meter zou uitkomen (Grontmij, 2013). Daarom zullen in deze bureaustudie alleen technische 
vispassages worden onderzocht. De volgende twee bekkenpassages zullen worden onderzocht: 

o V-vormige bekkentrap (zie hoofdstuk 5); 

o Vertical slot passage (zie hoofdstuk 6). 

Van deze twee types heeft de bekkentrap aanvankelijk de voorkeur omdat deze een meer natuurlijk 
karakter heeft ten opzichte van de vertical slot. Er wordt daarom begonnen met de V-vormige bekkentrap.  

Beide typen zijn zogeheten bekkenpassages (Engels: “pool passes”). Een bekkenpassage bestaat uit 
bekkens die van elkaar worden gescheiden door overlaten of schotten voorzien van een sleuf. Het totale 
verval over de stuw wordt daarbij verdeeld over het aantal bekkens. Hoe groter het aantal bekkens, hoe 
kleiner het verval per bekken en daarmee ook hoe lager de stroomsnelheden over de drempels (/ door de 
sleuven). 

Figuur 12 – Principe van bekkenpassages (bron: DVWK, 2002) 

 

4.3 Indicatieve bepaling benodigd aantal bekkens 

Wanneer geen rekening wordt gehouden met verliescoëfficiënten kunnen in het geval van bekkenpassages 
maximale stroomsnelheden worden bepaald uit het verval over een drempel of slot, onafhankelijk van het 
type van de bekkenpassage (DVWK, 2002; Monden et al., 2005): 

 

𝑣𝑚𝑚𝑚,𝑡ℎ = �2 𝑔 𝑑ℎ   ( 1 ) 

waarbij:  

vmax,th = theoretische maximale stroomsnelheid [m/s] 

g = valversnelling = 9.81 m/s2 

dh = verval over drempel/slot [m] 
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Hoewel deze rekenmethode geen rekening houdt met eventuele verliescoëfficiënten, geeft deze toch een 
goede indicatie van optredende maximale stroomsnelheden op basis van het verval. Het verval (dh) per 
drempel/ slot wordt bepaald uit het totale verval (dH) gedeeld door het aantal drempels/slots (N). 

Tabel 5 toont de maximale stroomsnelheden bij een gekozen aantal bekken en het verval van 2.39 m 
(verval bij referentiepeil op- en afwaarts, zie paragraaf 3.1). Met de rode en groene kleuren is in de kolom 
met stroomsnelheden aangeven wanneer wordt voldaan aan het ontwerpcriterium. Zoals in paragraaf 3.4.1 
beschreven zijn de maximale stroomsnelheden op korte afstand (sprintsnelheden) voor de doelsoorten 
vastgesteld op de range van 1 – 1.5 m/s. Dit komt overeen met respectievelijk een verval van 5 – 11.5 cm, 
wat bij een totaal verval van 2.39 m neerkomt op 47 tot minimaal 21 bekkens. 

Tabel 5 –  Verval per bekken en bijbehorende maximale stroomsnelheden 

N dh vmax,th 
Totale lengte vispassage* in meter bij bekkenlengte Lb (m) = 

3 4 5 6 7 
10 0,239 2,17 30 40 50 60 70 
11 0,217 2,06 33 44 55 66 77 
12 0,199 1,98 36 48 60 72 84 
13 0,184 1,90 39 52 65 78 91 
14 0,171 1,83 42 56 70 84 98 
15 0,159 1,77 45 60 75 90 105 
16 0,149 1,71 48 64 80 96 112 
17 0,141 1,66 51 68 85 102 119 
18 0,133 1,61 54 72 90 108 126 
19 0,126 1,57 57 76 95 114 133 
20 0,120 1,53 60 80 100 120 140 
21 0,114 1,49 63 84 105 126 147 
22 0,109 1,46 66 88 110 132 154 
23 0,104 1,43 69 92 115 138 161 
24 0,100 1,40 72 96 120 144 168 
25 0,096 1,37 75 100 125 150 175 
26 0,092 1,34 78 104 130 156 182 
27 0,089 1,32 81 108 135 162 189 
28 0,085 1,29 84 112 140 168 196 
29 0,082 1,27 87 116 145 174 203 
30 0,080 1,25 90 120 150 180 210 
31 0,077 1,23 93 124 155 186 217 
32 0,075 1,21 96 128 160 192 224 
33 0,072 1,19 99 132 165 198 231 
34 0,070 1,17 102 136 170 204 238 
35 0,068 1,16 105 140 175 210 245 
36 0,066 1,14 108 144 180 216 252 
37 0,065 1,13 111 148 185 222 259 
38 0,063 1,11 114 152 190 228 266 
39 0,061 1,10 117 156 195 234 273 
40 0,060 1,08 120 160 200 240 280 

Waarbij: 

• N = aantal drempels [-] 

• dh = verval per drempel [m] 

• Lb = lengte bekken [m] 

* Merk op: in de totale vispassagelengtes zijn (nog) geen muurdiktes/ kruinbreedtes van drempels opgenomen. 

 

Merk op dat bij bekken aantallen van meer als circa  30 bekkens (dh = 8 cm en Vm,th = 1.25 m/s) de 
stroomsnelheden maar zeer gering afnemen bij een toenemend aantal bekkens (asymptotische afname). 
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Hoewel best zo laag mogelijke stroomsnelheden worden nagestreefd speelt ook een aantal bekkens voor 
de passeerbaarheid een rol. Bij te veel bekkens wordt de passage niet alleen duurder maar ook minder 
efficiënt. Voorgesteld wordt daarom om in deze studie vispassages te onderzoeken voor 21 t/m 30 
bekkens, waarbij 25 bekkens (dh = 10 cm en Vm,th = 1.37 m/s) als startwaarde wordt gebruikt. 

Hoewel stroomsnelheden het belangrijkste criterium vormen, spelen ook de andere criteria een grote rol. 
Los van het feit dat waterdieptes en doorzwembreedtes voldoende moeten zijn, kunnen ook complexe 
stroompatronen of snel opeen volgende drempels/sloten niet passeerbare obstakels vormen. 

Merk ook op dat het criterium van de maximale stroomsnelheid enkel uitgaat van de theoretische 
maximale stroomsnelheid in de as van de stroom. Afhankelijk van het type passage en dwarssectie kunnen 
lagere stroomsnelheden optreden op andere plaatsen binnen de dwarssectie. Momenteel zijn er nog geen 
ontwerpcriteria die hiermee rekening kunnen houden. Gepland wordt om in toekomstig 
schaalmodelonderzoek te onderzoeken welke oppervlaktes nog passeerbaar zijn binnen de dwarssectie 
uitgaande van een bepaald verval per bekken en bijbehorende theoretische stroomsnelheid in de as van de 
stroom. 

In Tabel 5 is tevens een overzicht gegeven van de schatting van de totale lengte van de vispassage (excl. 
benodigde ruimte voor monding en afsluitconstructie) uitgaande van een bepaalde bekkenlengte (Lb). 
Hieruit kan al geconcludeerd worden dat bij bekkenlengtes groter of gelijk aan 5 meter er met oog op het 
ontwerpcriterium voor maximale stroomsnelheden geen inpassing mogelijk is binnen de beschikbare 
ruimte. Merk op dat hier een situatie wordt bedoeld waarbij geen 180 graden bochten worden toegepast. 
Wanneer de beschikbare breedte het toelaat kan namelijk ook worden gewerkt met een meanderende 
beweging. Meestal geldt dit laatste alleen voor vertical slot passages, aangezien deze vaak een beperkte 
bekkenbreedte en lengte hebben. 

4.4 Toepassing van een toegevoegd debiet 

In sommige situaties is het benodigde vispassagedebiet voor een efficiënte lokstroom in alle maatgevende 
condities te groot om volledig via de gehele vispassage te kunnen stromen, aangezien dit zou leiden tot 
onrealistisch grote bekken- en of slotdimensies. Met ‘onrealistisch’ wordt hier zowel de verhouding kosten-
baten als de begrenzing van de beschikbare ruimte bedoeld. Dit is vooral het geval bij de toepassing van 
vertical slot passages op (grotere) rivieren. In het geval van vertical slot passage moet het volledige debiet 
namelijk door het slot, waardoor slotdimensies limiterend worden voor het maximaal doorlaatbare debiet. 
Dit is niet of minder het geval bij (V-vormige) overlaten aangezien deze kunnen verdrinken waardoor 
grotere debieten kunnen worden doorgelaten.  

Naast beperkingen in ontwerpdimensies kunnen ook variaties in hydraulische randvoorwaarden (bijv. 
variërende waterpeilen en debieten) de toepassing van een toegevoegd debiet wenselijk maken. 

Het principe van het toegevoegd debiet is het inbrengen van een extra debiet via een buis (of kanaaltje)  in 
het laatste bekken (of in bekkens meer afwaarts in de passage). Hierdoor kan het lokstroomdebiet (in 
sommige situaties) worden vergroot zonder dat dit grotere dimensies van de opwaarts gelegen bekkens 
zelf vereist. Een belangrijke uitdaging hierbij is dat dit toegevoegde debiet niet mag leiden tot een 
‘verstorend’ stromingspatroon in het bekken waar het wordt ingebracht. Bij te grote verstoring kan dit de 
ingang tot het volgende opwaartse bekken of de ingang van de vispassage zelf afschermen, waardoor 
vissen terugkeren. 

Op rivieren in bijvoorbeeld Wallonië, Frankrijk en Duitsland wordt het principe van een toegevoegd debiet 
al toegepast. Figuur 13 toont twee voorbeelden op respectievelijk de Maas in Wallonië en de Elbe in 
Duitsland, beide toegepast in een vertical slot passage. 
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Figuur 13 – Voorbeelden van de toepassing van een toegevoegd debiet. 

  

(links: ontwerp op de Maas te Waulsort, Wallonië; rechts: passage op de Elbe te Geesthacht, Duitsland) 

 

Bron: Larinier, 2002 
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5 De V-vormige bekkentrap 
Zoals de naamgeving al aangeeft bestaat de V-vormige bekkentrap uit een opeenvolging van V-vormige 
overlaten die het totale verval (dH) over de passage verdelen over een aantal kleinere vervallen (dh). Uit 
eerder onderzoek is gebleken dat de optimale hellingsgraad (= tangens van de hoek α/2 van de V-vorm, zie 
ook Figuur 15) bij dergelijke overlaten 1:7 is (Boiten, 1989; Verhoeven et al., 1994; Monden et al., 2005). Bij 
deze hellingsgraad ontstaat er een gevarieerd stroompatroon, waarbij de hogere stroomsnelheden 
optreden in de as van de stroom (maximale stroomsnelheid t.p.v. diepste punt van de V-vorm net na de 
overlaat) en lagere stroomsnelheden aan de beide oevers (de ondiepere buitenzijden van de V-vorm).  

De variatie in stroomsnelheden kan nog worden versterkt door de V-drempels uit te voeren in breuksteen 
(vergroting ruwheid). Uit metingen in bestaande vispassages met V-vormige breukstenen drempels blijkt 
dat substantieel lagere stroomsnelheden en een goed gevarieerd stroompatronen bij bovengenoemde 
dimensies kunnen optreden (Baeyens et al., 2006). 

Figuur 14 – Voorbeelden van bekkenpassages met V-vormige breukstenen overlaten: links in de Kleine Nete te Herentals. 
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(bron: VVM en Buysse et al., 2006); rechts in de Mark te Meersel-Dreef (bron Baeyens et al. 2006) 

 

Voor een bekkentrap kunnen de volgende voordelen worden onderscheiden: 

• relatief natuurlijk en gevarieerd stroompatroon (hierdoor heeft de bekkentrap vanuit biologisch 
oogpunt de voorkeur na een visnevengeul); 

• relatief grote debieten over de vispassage mogelijk 

• relatief ondiepe bekkens benodigd (circa 1 m) (daarentegen wel relatief brede en lange bekkens 
benodigd) 

Een bekkentrap heeft echter de volgende nadelen: 

• relatief gevoelig voor peilfluctuaties; bij lagere waterpeilen kunnen waterdieptes tpv de drempel 
dusdanig klein worden dat deze niet passeerbaar meer zijn, bij peilstijging kan het verval over 
bepaalde drempels dusdanig toenemen dat stroomsnelheden te groot  worden. 
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• relatief groot ruimtebeslag; vaak brede en langere bekkens nodig (maar daarentegen vaak 
beperktere diepte benodigd) 

• hoogteverschil drempel vormt hindernis voor bodemdieren en slechte zwemmers; 

• ondiepe bekkens (incl. rustplaatsen) bieden weinig bescherming tegen rovers (geliefkoosde plaats 
voor reigers..) 

5.1 Rekenmethodiek 

De vrije afvoer (niet-verdronken; vrij afstromend debiet) over een V-vormige drempel wordt bepaald 
doormiddel van de volgende overlaatformule (Bos, 1989): 

𝑄𝑣𝑣𝑣𝑣 = �
8

15
�𝐶𝑑𝑡𝑡𝑡 �

𝛼
2
��2𝑔(ℎ1)2.5  ( 2 ) 

waarbij:  

Qvrij = vrij afstromend debiet (volkomen overlaat) [m3/s] 

Cd = debietscoëfficiënt [-] 

tan(α/2) = tangens van de (halve) openingshoek α/2 van de overlaat (zie ook Figuur 15) [-] 

g = valversnelling = 9.81 m/s2 

h1 = opwaartse waterhoogte, gemeten boven drempelpeil van de overlaat [m] 

Figuur 15 – Principe schetsen V-vormige bekkentrap (bron: Boiten, 1989 en Larinier, 2002) 
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De debietscoëfficiënt Cd voor gladde overlaten is  Cd,b = 0.60 (Bos, 1989). Onder een gladde overlaat wordt 
een rechte wand (bestaande uit beton/ hout/ damwand met kesp) verstaan met een kruinbreedte van circa 
15 cm (zie linksonder in Figuur 15). Zoals hierboven reeds vermeld worden de drempels, met het oog op 
het realiseren van een gevarieerd stroompatroon, best uitgevoerd in breuksteen.  

De debietscoëfficiënt voor breukstenen V-drempels is sterk afhankelijk van het specifieke ontwerp en 
toegepaste breuksteen diameters. In deze bureaustudie wordt een theoretische waarde voor de 
debietscoëfficiënt bij breukstenen V-drempels aangehouden van Cd,s = 0.50 (DVWK, 2002). Een specifieke 
coëfficiënt kan enkel worden gevonden door het uitvoeren van schaalmodelproeven en/of in-situmetingen. 

De verdrinkingsgraad (S) bij overlaten wordt bepaald door de verhouding van het op- en afwaarts waterpeil 
(resp. h1 en h2): S = h1/h2. Voor een vrije afvoer geldt dat deze niet beïnvloed wordt door het afwaartse peil 
(h2), en wordt dus uitgegaan van relatief lage verdrinkingsgraad (Smax ≈ < 0.50).  

Aangezien het toepassen van een vrije afvoer (en daarmee een beperkte verdrinkingsgraad) leidt tot 
relatief beperkte doorzwemdieptes en veel te hoge stroomsnelheden, wordt in deze studie uitgegaan van 
de situatie van een verdronken overlaat (S > 0.70). Het overeenkomstige debiet in een verdronken situatie 
is afhankelijk van de verdrinkingsgraad (h2/h1), en wordt gegeven door volgende formule (Ackers et al., 
1978): 

𝑄𝑣𝑣𝑣𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝑄𝑣𝑣𝑣𝑣[1 − 𝑆2.5]0.385 =  𝑄𝑣𝑣𝑣𝑣 �1 − �
ℎ2
ℎ1
�
𝑚

�
0.385

  ( 3 ) 

waarbij:  

Qverdronken = afstromend debiet, beïnvloed door het afwaarts peil h2 (onvolkomen overlaat) [m3/s] 

S = h1/ h2 = verdrinkingsgraad [-] 

h1 = opwaartse waterhoogte, gemeten boven drempelpeil van de overlaat [m] 

h2 = afwaartse waterhoogte, gemeten boven drempelpeil van de overlaat [m] 

m = exponent algemene debietberekening; m = 1.5 voor rechthoekig profiel, en m = 2.5 voor V-profiel 

 

De ‘natte’/ hydraulische breedte (b) wordt vervolgens bepaald uit de geometrische vorm van de drempel 
(lees: helling van de V-drempel = tan(α/2)) en de maximale waterdiepte boven de drempel (h1): 

𝑏 = 2 ∗ ℎ1 ∗ tan (𝛼/2)  ( 4 ) 

De (afwaartse) bekkendiepte (ya) volgt uit het verval per bekken (dh), de afwaartse waterdiepte (h2), en een 
gekozen drempelhoogte (P): 

𝑦𝑚 = ℎ2 + 𝑑ℎ + 𝑃  ( 5 ) 

De waarde P is de drempelhoogte ter plaatse van het diepste punt van de V-vorm, zie onderaan Figuur 15. 
Op basis van literatuurstudie en het te verwachten ontwerpdebiet voor de vispassage wordt in deze studie 
gekozen voor een drempelhoogte van P = 40 cm (Boiten, 1989; Monden et al., 2005). 

Ten aanzien van de minimale bekkenlengte (Lmin) wordt in de literatuur aangegeven dat best niet te veel 
wordt afgeweken van goede praktijk ervaringen. Op basis van deze ervaringen worden de volgende twee 
relaties gevonden: 

• Bekkenlengte (Lb) ligt tussen 7 en 12 maal de opwaartse waterhoogte h1 (Larinier, 2002) 

• Bekkenlengte (Lb) is minimaal gelijk aan – of groter als de bekkenbreedte (Coenen et al., 2013) 
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Deze relaties komen vooral voort uit het feit dat dit zorgt voor voldoende ruimte voor de demping van 
eventuele turbulente stroming en een verlaging van de gemiddelde stroomsnelheid in de bekkens. Op deze 
manier worden voldoende rust plaatsen voorzien en kunnen ook grotere vissen (grotere lengtes) de 
passage gebruiken. Naast deze empirische relaties moet ook altijd gecontroleerd worden of de bekkens 
voldoende volume hebben om te kunnen zorgen voor voldoende energie demping (wat bij toepassing van 
bovenstaande uitgangspunten meestal ruim het geval is). De energie per bekken (E) kan als volgt worden 
bepaald (Larinier, 2002): 

𝐸 =
𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑄 ∗ 𝑑ℎ
𝐿𝑏 ∗ 𝐵 ∗ 𝑦𝑚

  ( 6 ) 

waarbij:  

E = energie per bekken [W/m3] 

g = valversnelling = 9.81 m/s2 

ρ = dichtheid zoetwater = 998 kg/m3 

Q = debiet [m3/s] 

dh = h1 - h2 = verval over drempel [m] 

h1 = opwaartse waterhoogte, gemeten t.o.v. drempelpeil van de overlaat [m] 

h2 = afwaartse waterhoogte, gemeten t.o.v. drempelpeil van de overlaat [m] 

Lb = lengte bekken [m] 

B = breedte bekken [m] 

ya = diepte bekken (afwaarts) [m] 

 

Op basis van de doelsoorten in de Leie is in overleg met INBO besloten dat voor energie per bekken een 
maximale waarde van E = 100 W/m3 wordt aangehouden, zie ook paragraaf 3.4.3. 

 

Figuur 16 – Maatgevende parameters dimensionering V-vormige bekkentrap 

 

 
LENGTE DOORSNEDE 
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5.2 Berekeningen en resultaten 

Voor de stationaire situatie van een vast op- en afwaartse peil (in geval van Sint-Baafs-Vijve respectievelijk 
8.00 mTAW en 5.61 mTAW) is het totale verval over de passage 2.39 m. Uit paragraaf 4.3 blijkt dat, met het 
oog op maximaal toelaatbare stroomsnelheden, het verval per bekken best tussen circa 8 en maximaal  
11.5 cm wordt gekozen, wat overeenkomt met respectievelijk 30 tot minimaal 21 bekkens/drempels.  
Tabel 6 toont de resultaten voor de bekkendimensies en bijbehorende debieten en vervallen op basis van 
bovenstaande uitgangspunten en rekenmethode beschreven in de voorgaande paragraaf. 

 

De varianten in Tabel 6 zijn onderverdeeld in 3 groepen:  

A. In groep A zijn varianten onderzocht bij de optimale hellingshoek 1:7 en 25 drempels. Gevarieerd 
wordt in debiet en gezocht wordt naar een mogelijke inpassing binnen de maximale breedte van 
6m in de sluiskolk. 

B. In groep B zijn varianten bij 25 drempels onderzocht bij een steilere V-helling om te zorgen dat 
deze binnen de breedte van de sluiskolk passen. Voor elke hellingshoek en vaste breedte van 6 m is 
gezocht naar de maximale waterdiepte (en daarmee het debiet). 

C. In groep C zijn varianten onderzocht bij de boven en ondergrens in het aantal bekkens. Bij 21 
bekkens kan net worden voldaan aan de maximale stroomsnelheid, waarbij weer gezocht werd 
naar inpassing binnen de 6 m en/of de minimaal benodigde doorzwemdiepte (h2). 

 

De algemene conclusie is dat geen van de varianten kan voldoen aan de ontwerpcriteria: er kan dus geen 
inpasbare en haalbare variant worden gevonden voor de V-vormige bekkentrap.  

 

Ten eerste blijkt dit al uit de minimaal benodigde totale lengte voor de varianten van de bekkentrap (zie Ltot 
onderaan in de Tabel). Alleen de varianten C1 t/ C3 voldoen aan de minimale eis van de maximaal 
beschikbare lengte van 85 meter. Variant C1 kan met 20 drempels echter niet voldoen aan de maximaal 
toelaatbare stroomsnelheden. Varianten C2 en C3 kunnen net voldoen aan de maximale stroomsnelheid 
(maar is nog steeds geen wenselijke situatie), maar niet aan de minimale doorstroomdiepte (40 cm).  

Daarnaast moet worden opgemerkt dat hierbij een zeer lage waarde voor de ondergrens van de minimale 
bekkenlengte is toegepast. Naast de richtlijnen voor minimale bekkenlengtes zoals beschreven in paragraaf 
5.1 is in de resultaten uit Tabel 6 namelijk een minimale bekkenlengte van 4 meter als ondergrens 
opgelegd. Dit is al een ‘scherpe’ ondergrens gelet op het feit dat de handreiking van Nederlandse 
waterschappen op basis van praktijk ervaringen aanraad (bij een verval van 8 à 10 cm) eerder 10m of 
minimaal de waarde voor de breedte van de drempel als bekkenlengte toe te passen (Coenen et al., 2013).  

Wanneer bij de keuze van het aantal bekkens al de bovengrens wordt gezocht voor toelaatbare 
stroomsnelheden, worden best grotere bekkenlengtes toegepast. De snelle opeenvolging van drempels in 
combinatie met korte (turbulente) bekkens zonder rustzones zullen vermoedelijk een onoverbrugbare 
barrière zijn voor vissoorten met beperkte zwemcapaciteiten. Uitgaande van een minimaal aantal bekkens 
(21) en bekkenlengtes groter als de bekkenbreedte kunnen zeker geen inpasbare varianten worden 
gevonden binnen de beschikbare ruimte. 

Naast de beschikbare lengte speelt ook de breedte van de sluiskolk een beperkende rol. Wanneer we 
buiten beschouwing laten dat de bekkentrap wat betreft de totale lengte al niet inpasbaar is, blijkt dat ook 
de breedte van de sluiskolk zorgt voor onhaalbare/ onwenselijke situaties.  
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Tabel 6 – Resultaten berekeningen varianten V-vormige bekkentrap. 

Groep A     B     C     

Variant A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 21 21 21 30 

dh 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,120 0,114 0,114 0,114 0,080 

vm_th 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,531 1,494 1,494 1,494 1,250 

                
tan(a/2) 7 7 7 7 7 6 5 4 3 2 7 7 7 7 7 

h1 1,055 0,817 0,677 0,500 0,429 0,500 0,600 0,750 1,000 1,500 0,429 0,429 0,510 0,710 0,680 

h2 0,960 0,721 0,581 0,404 0,333 0,404 0,504 0,654 0,904 1,404 0,309 0,315 0,396 0,596 0,600 

S 0,909 0,883 0,859 0,809 0,777 0,809 0,841 0,873 0,904 0,936 0,721 0,734 0,777 0,840 0,883 

Qvrij 9,46 4,98 3,11 1,46 0,99 1,25 1,65 2,30 3,54 6,51 0,99 0,99 1,54 3,51 3,15 

Qverdr. 5,20 3,00 2,00 1,04 0,74 0,89 1,10 1,43 1,99 3,15 0,79 0,78 1,15 2,35 1,90 

                
B 14,77 11,43 9,47 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,14 9,94 9,52 

ya 1,46 1,22 1,08 0,90 0,83 0,90 1,00 1,15 1,40 1,90 0,83 0,83 0,91 1,11 1,08 

                
LbE-min 2,3 2,0 1,8 1,5 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2 2,6 1,9 1,8 2,0 2,4 1,4 

Lb7*h1 7,4 5,7 4,7 3,5 3,0 3,5 4,2 5,3 7,0 10,5 3,0 3,0 3,6 5,0 4,8 

Lb12*h1 12,7 9,8 8,1 6,0 5,1 6,0 7,2 9,0 12,0 18,0 5,1 5,1 6,1 8,5 8,2 

EbLb=7*h1 30,6 35,3 38,8 44,1 46,6 44,1 40,9 36,9 31,6 24,6 62,3 58,5 55,1 47,8 30,2 

EbLb=12*h1 17,9 20,6 22,6 25,7 27,2 25,7 23,9 21,5 18,4 14,4 36,4 34,1 32,1 27,9 17,6 

EbLb=B 15,3 17,7 19,4 22,0 23,3 25,7 28,6 32,3 36,9 43,1 31,2 29,2 27,5 23,9 15,1 

Ltot 185 143 118 100 100 100 105 131 150 150 80 84 84 104 143 

(bij ruwheidswaarde Cd = 0.5, drempelhoogte P = 0.40 m en maximaal toelaatbare energie per bekken Emax = 100 W/m3) 

Waarbij: 

• N = aantal drempels [-] 

• dh = verval per drempel [m] 

• vm_th = max. theoretische stroomsnelheid [m/s] 

• tan(α/2) = hellingsgraad V-vorm [-] 

• h1 = opwaartse waterdiepte [m] 

• h2 =afwaartse waterdiepte [m] 

• S = verdrinkingsgraad [-] 

• Qvrij = debiet bij vrije overstort [m3/s] 

• Qverdr. = debiet bij verdronken overlaat [m3/s] 

• B = drempelbreedte [m] 

• ya = diepte bekken  [m] 

• LE-min = min. lengte bekken bij Emax [m] 

• Emax = max. energie per bekken = 100 W/m3 

• Lb = lengte bekken [m] 

• Lb7*h1 = lengtebekken bij  Lb = 7*h1 [m] 

• Lb12*h1 = lengtebekken bij Lb = 12*h1 [m] 

• Eb = energie per bekken [W/m3] 

• Eb7*h1 = energie bekken bij Lb = 7*h1 [W/m3] 

• Eb12*h1 = energie bekken bij Lb = 12*h1 [W/m3] 

• ELb=B = energie bekken bij Lb = B [W/m3] 

• Ltot = tot. lengte bij gelijke bekkens [m] 

 

In groep A is bij 25 drempels gezocht naar de waterdiepte waarbij de V-drempel met de 
voorkeurshellingshoek van 1:7 nog inpasbaar blijft in de breedte van de sluiskolk (6 m). Dit blijkt pas te 
lukken bij waterdieptes die niet meer kunnen voldoen aan het criterium voor minimale waterdiep (40 cm), 
zie variant A5. 
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In groep B is vervolgens bij 25 drempels gekeken naar de verhouding tussen steilheid van de V-vorm en de 
maximale waterdiepte om de drempels niet breder te maken dan 6 m (breedte sluiskolk). Theoretisch 
gezien zou kunnen worden voldaan aan de minimale waterdiepte en beschikbare breedte bij een 
hellingshoek van 1:6. Berekeningen zijn echter uitgevoerd bij een constant waterpeil (stationaire toestand). 
Wanneer men rekening houdt met peilschommelingen van circa 20 cm, dan kan pas voldaan worden aan 
de ontwerpcriteria bij een steilheid van 1:3.5. Bij dergelijke steilheden is de meerwaarde van de V-drempel 
echter volledig teniet gedaan. De steilheid van 1:7 wordt juist nagestreefd om zo een gevarieerd 
stroompatroon te kunnen creëren, dit komt te vervallen bij grotere steilheden. Er kan ook gekozen worden 
voor een afgeknotte V-vorm (verlagen V langs wanden sluiskolk zodat een soort U-vorm ontstaat), maar 
ook hiervoor geldt dat dan juist de meerwaarde van de 1:7 vorm vervalt. Juist aan de zijden van de V-vorm 
ontstaan de relatief lagere stroomsnelheden waar de slechtere zwemmers zouden kunnen passeren. 

5.3 Samenvatting 

Voor de V-vormige bekkentrap worden voor de voorkeurslocatie (de klasse 1 sluis naast de stuw) geen 
inpasbare en haalbare varianten gevonden: 

• Uitgaande van de maximaal beschikbare lengte, het minimaal aantal bekkens en de minimale 
bekkenlengte was geen van de varianten inpasbaar. Bij een minimale bekkenlengte van 5 m en een 
minimaal aantal bekkens (21) kon deze niet worden ingepast in de maximaal beschikbare lengte 
van circa 85 meter. Een keuze voor 21 bekkens zou tevens betekenen dat de bovengrens ten 
aanzien van  maximaal toelaatbare stroomsnelheden wordt gezocht (1.49 m/s); wat geen ruimte 
laat voor eventuele peilschommelingen. Ook is het wenselijk om, op basis van praktijkervaringen 
beschreven in de literatuur, een grotere bekkenlengte toe te passen (namelijk: 7 à 10 m), wat 
betekent dat zeker geen inpasbare variant kan worden gevonden. 

• De V-vormige bekkentrap heeft vanwege de specifieke geometrische vorm relatief brede bekkens 
waardoor deze moeilijk inpasbaar is in de beperkte breedte van de sluiskolk (6 m). Dit is alleen 
mogelijk bij toepassing van zeer lage vispassage debieten en door aanpassing van de V-helling van 
de drempel (steilere V-vorm) en/ of de vorm van het dwarsprofiel (U-vorm), wat zou leiden tot een 
afname van de efficiëntie en een toename van de minimale lengte van de gehele passage. 

• Gezien de relatief grotere gemiddelde waterdiepte ter plaatse van de sluiskolk (2-3 m) zou ook veel 
materiaal (breuksteen/grond) benodigd zijn om de relatief ondiepe bekkens (1-1.5 m) van de  
V-vormige bekkentrap te kunnen aanleggen. 
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6 Vertical slot 

Een vertical slot-vispassage bestaat uit bekkens die van elkaar zijn gescheiden door schotten. In elk schot 
bevindt zich een smalle, verticale sleuf vanaf de bodem tot aan de bovenzijde van het schot. In Figuur 17 is 
een schematische weergave gegeven van de stroming door een vertical slot. 

Figuur 17 – Vertical slot passage. 

 
 

Links: foto van een vertical slot passage in de Maas te Hastière. 
Rechts: schematisatie verval en debiet over een vertical slot-vispassage (bron: Larinier, 2002). 

Aanvankelijk werden de vertical slot passages niet weerhouden als mogelijke vispassage varianten, 
aangezien er weinig ervaring is met dit type passages op de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Uit een 
plaatsbezoek bij een (dubbele) vertical slot passage op de Elbe te Geesthacht (D) blijkt echter, uit de 
continue monitoring die daar plaatsvindt, dat dit type passage goed passeerbaar is voor alle doelsoorten. 
Voor de doelsoort rivierprik werd in een bepaald jaar zelfs een zeer grote migratiegolf door de vispassage 
vastgesteld. Een opvallend verschil met vertical slot passages toegepast in bijv. Frankrijk en de VS zijn de 
kleinere vervallen die per bekken/ slot worden toegepast (dh ≈ 8-10 cm i.p.v. 20-25 cm). Ook uit monitoring 
bij vertical slot vispassage in Nederland bleek dat deze goed passeerbaar zijn voor de doelsoorten (Coenen 
et al., 2013). Ook bij deze passage werd een relatief klein verval per slot toegepast (dh ≈ 6-8 cm) en 
bekkenaantallen van 15 tot 30 bekkens per passage. 

Vertical slot passages hebben de volgende voordelen: 
• Beperkt ruimte gebruik, gering ruimtebeslag ( lengte en breedte); 
• Weinig gevoelig voor peilfluctuaties; 
• Goede peilbeheersing, bij lage afvoer eenvoudig te sluiten; 
• Passeerbaar over de hele waterkolom (slot reikt tot aan bodem). 

Een vertical slot heeft de volgende nadelen: 
• Meer technische oplossing in beton, daardoor minder natuurlijk ogend; 
• Beperkt debiet door passage mogelijk (max. circa 1 m3/s); 
• Minder gevarieerd stroompatroon in vergelijking met de V-vormige bekkentrap; 
• Weinig ervaring met toepassing op (grotere) bevaarbare waterwegen in Vlaanderen. 
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6.1 Rekenmethodiek 

Het debiet door een vertical slot passage kan vanuit de slotdimensies en het verval werden berekent met 
behulp van de volgende formule (Larinier, 2002):  

 

𝑄𝑣𝑣𝑣 = 𝐶𝑑 ∗ 𝑏 ∗ ℎ1 ∗ �2𝑔 ∗ 𝑑ℎ  ( 7 ) 

waarbij:  

Qvis = debiet door vertical slot passage [m3/s] 

Cd = afvoercoëfficiënt  [-] 

g = valversnelling = 9.81 m/s2 

h1 = opwaartse waterhoogte, gemeten boven drempelpeil van de overlaat [m] 

dh = h1 - h2 = verval over drempel [m] 

h2 = afwaartse waterhoogte, gemeten boven drempelpeil van de overlaat [m] 

 

Voor de debietscoëfficiënt wordt in de oorspronkelijke literatuur van Larinier een bereik gegeven van  
0.85 tot 0.65 (Larinier 2002; EA, 2010). Dit wordt vooral bepaald door de vormgeving van het slot: 0.85 voor 
een ‘glad’ rond slot, en 0.65 voor een ‘ruw’ hoekig slot. Deze laatste vormgeving wordt in de praktijk het 
meest toegepast. Ook de configuratie van het slot (hoek en plaats) kunnen de debiet coëfficiënt 
beïnvloeden. Uit onderzoek. In Canadees onderzoek met verschillende schaalmodelconfiguraties werden 
waarden gevonden tussen de 0.4 tot 0.7 gevonden (Rajaratnam et al., 1991). Het handboek van DWK uit 
Duitsland geeft tenslotte een relatie met de verdrinkingsgraad (DWK, 2002), zie Figuur 18. Aangezien uit de 
bepaling de Cd coëfficiënt afhankelijk blijkt van de benadering en het uiteindelijke ontwerp, wordt in deze 
studie een waarde van 0.6 aangehouden. Verwacht wordt dat deze waarde zo dicht mogelijk aansluit bij de 
ontwerpcondities uit deze studie en vormt tevens een gemiddelde van de voorgenoemde ranges. De 
werkelijke waarde kan waarschijnlijk enkel doormiddel van een schaalmodelstudie worden bepaald. 

 

Figuur 18 – Relatie debiet coëfficiënt en verdrinkingsgraad (bron: DWVK, 2002) 
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Uit eerder uitgevoerd onderzoek bleek dat de optimale breedte (B) en lengte (Lb) van het afwaartse bekken 
berekend kunnen worden uit de gekozen slotbreedte (b0) met behulp van de volgende relaties (Rajaratnam 
et al., 1991), zie ook Figuur 19: 

𝐵 = 8 ∗ 𝑏0  ( 8 ) 

𝐿𝑏 = 10 ∗ 𝑏0   ( 9 ) 

Daarbij dient altijd gecontroleerd te worden of het bekkenvolume voldoende groot is om te zorgen voor de 
minimaal vereiste energiedemping. Net als voor de bekkentrap geldt dat de energie per bekken (E) niet 
groter mag zijn als 100 W/m3, zie paragraaf 3.4.3. Dit wordt gecontroleerd doormiddel van  formule ( 6 ) 
van Larinier op pagina 25. 

Figuur 19 – Optimaal ontwerp singleslot vispassage (bron: Rajaratnam et al., 1991) 

  
 

Figuur 20 toont de geometrische karakteristieken (parameters) voor het algemeen toegepaste ontwerp van 
een vertical slot passage. Deze waarden voor deze parameters zijn voor de vispassage te Sint Baafs Vijve 
bepaald doormiddel van expert judgement en op basis van eerder uitgevoerde ontwerpen en 
schaalmodelstudies (Larinier, 2002; Rajaratnam et al., 1991). Indien mogelijk wordt de gekozen combinatie 
van  parameters best gecontroleerd en verder geoptimaliseerd doormiddel van een schaalmodelstudie. 

Figuur 20 – Geometrische karakteristieken van vertical slot passages (naar: Larinier, 2002) 
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Bij de gekozen waarden voor de geometrische karakteristieken, zoals weergeven in Figuur 20, wordt het 
volgende opgemerkt: 

• Zoals hierboven al eerder vermeld volgen de bekkenlengte (Lb) en –breedte (B) uit de slotbreedte 
(b0) volgens de formules van Rajaratnam et al.(1991), zie formules ( 8 ) en ( 9 ). Dit is een 
conservatieve keuze aangezien deze waarden bij Larinier iets lager liggen (Larinier, 2002). Ook 
Larinier koppelt lengte en breedte aan de slotbreedte maar met een iets lagere factor (B = 6.63 * 
b0, Lb = 8.11 * b0). 

• Net als bij de bekkenlengte en –breedte worden ook de andere geometrische parameters op basis 
van resultaten van schaalmodelstudies gekoppeld aan de slotbreedte (zie parameters D, H, G). 
Deze relaties verschillen enigszins in de gebruikte bronnen. In deze studie zijn de meest optimale 
factoren gekozen op basis van de voorstellen uit de gebruikte literatuur. 

• Enkel de hoeken α en β zijn onafhankelijk van de slotbreedte. Deze laatste twee parameters zijn 
bepaald op basis van waarden zoals toegepast bij al uitgevoerde vertical slot passages in Frankrijk 
(Larinier, 2002). 

 

6.2 Berekeningen en resultaten 
Voor de stationaire situatie van een vast op- en afwaartse peil (in geval van Sint-Baafs-Vijve respectievelijk 
8.00 mTAW en 5.61 mTAW) is het totale verval over de passage 2.39 m. Uit paragraaf 4.3 blijkt dat, met het 
oog op maximaal toelaatbare stroomsnelheden, het verval per bekken best tussen circa 8 en maximaal  
11.5 cm wordt gekozen, wat overeenkomt met respectievelijk 30 tot minimaal 21 bekkens/sloten. Tabel 7 
toont de resultaten voor de slot- en bekkendimensies en de bijbehorende debieten en vervallen op basis 
van bovenstaande uitgangspunten en rekenmethode beschreven in de voorgaande paragraaf. 

De varianten in Tabel 7 zijn onderverdeeld in 3 groepen:  

A. In groep A zijn varianten onderzocht bij de bovengrens van 21 drempels; 

B. In groep B zijn varianten onderzocht bij een gemiddelde waarde van 25 drempels; 

C. In groep C zijn varianten onderzocht bij een optimale waarde van 30 drempels.  

Per groep is gevarieerd in slotbreedte (0.3 – 0.7 m) om zo een groter debiet en een bredere 
doorzwemopening te kunnen realiseren. De bekkendimensies volgen direct uit de gekozen slotbreedte (zie 
formules ( 8 ) en ( 9 ) op pagina 31).  

Onderaan in de Tabel is vervolgens weergegeven welke debieten voor de gekozen slotbreedte kunnen 
worden gehaald bij een opwaartse waterdiepte h1 = 2.0 m en h1 = 2.5 meter. De grotere slotdiepte heeft bij 
gelijkblijvend verval (dh) en slotbreedte (b0) in de rekenmethode alleen effect op het debiet en niet op de 
benodigde bekkendimensies. Er is daarbij steeds gecontroleerd of voldaan wordt aan het minimale volume 
benodigd voor energiedemping (Eb < Emax).  

Merk op dat nu is gekozen voor een vaste gemiddelde waarde voor de slotruwheid Cd van 0.6. In 
werkelijkheid is deze waarde gerelateerd aan de slotdimensies, het slotontwerp en de verdrinkingsgraad 
(S). Er wordt echter verwacht dat een eventuele aanpassing van de Cd-waarde geen invloed heeft op de 
bekkendimensies aangezien deze enkel worden bepaald door de gekozen slotbreedte en binnen de 
gekozen dimensies ruim voldoen aan het minimale volume benodigd voor energiedissipatie. 

Uit de resultaten blijkt dat uitgaande van de maximaal beschikbare lengte (circa 85 m) vertical slot 
varianten met slotbreedtes van 0.3 tot  0.4 meter kunnen worden ingepast, zie varianten A1, A2 en B1. 
Wanneer blijkt dat de monding iets verder afwaarts kan komen te liggen zou ook variant C1 (30 sloten) 
kunnen voldoen. 
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Varianten in groep A hebben echter niet de voorkeur omdat met 21 sloten de bovengrens voor maximale 
stroomsnelheden wordt gezocht. Dit laat weinig ruimte voor effecten van peilschommelingen. Daarnaast 
wordt met slotbreedte van 0.30 m ook de ondergrens gezocht wat betreft doorzwembreedtes. 

In bovengenoemde afwegingen is echter steeds uitgegaan van passages zonder bochten. Buiten de 
sluiskolk wordt de beschikbare breedte echter dusdanig groot dat ook overwogen kan worden om de 
vertical slot passage te laten meanderen met twee 180 graden bochten. Deze piste wordt verder 
uitgewerkt in hoofdstuk 7 “Varianten ruimtelijke inpassing”. 

Tabel 7 – Resultaten berekeningen vertical slot vispassage (bij slotruwheid Cd = 0.6 en verval dH = 2.39 m) 

Groep A B C 

Variant A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 

N 21 21 21 21 21 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 

dh 0,114 0,114 0,114 0,11 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Vm_th 1,494 1,494 1,494 1,49 1,49 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

                
b0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

B 2,4 3,2 4 4,8 5,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 

Lb 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 

S0 0,038 0,028 0,023 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,027 0,02 0,016 0,01 0,01 

                
Ltot 63 84 105 126 147 75 100 125 150 175 90 120 150 180 210 

                
h1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

h2 1,886 1,886 1,886 1,89 1,89 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

S2,0 0,943 0,943 0,943 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Q2,0 0,54 0,72 0,9 1,08 1,26 0,49 0,66 0,82 0,99 1,15 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 

Eb2,0 42 31 25 21 18 32 24 19 16 14 24 18 15 12 10 

                
h1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

h2 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 

S2,5 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

Q2,5 0,67 0,90 1,12 1,34 1,57 0,62 0,82 1,03 1,23 1,44 0,56 0,75 0,94 1,13 1,31 

Eb2,5 42 31 25 21 18 32 24 19 16 14 24 18 15 12 10 

Waarbij: 

• N = aantal sloten/ bekkens [-] 

• dh = verval per drempel [m] 

• vm_th = max. theoretische stroomsnelheid [m/s] 

• b0 = slotbreedte [m] 

• B = bekkenbreedte [m] 

• Lb = bekkenlengte [m] 

• S0 = verhang bodem [-] 

• Ltot = totale lengte bij gelijke bekkens [m] 

• h1 = opwaartse waterdiepte [m] 

• h2 =afwaartse waterdiepte [m] 

• Sx,x = verdrinkingsgraad bij h1 = x,x m [-] 

• Qx,x = vispassage debiet bij h1 = x,x m [m3/s] 

• Ebx,x = energie per bekken bij h1 = x,x m [W/m3] 
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6.3 Vispassage debiet 

Uit de resultaten weergeven in Tabel 7 blijkt tenslotte duidelijk dat onrealistisch grote slotdimensies nodig 
zijn om het maximaal benodigde lokstroomdebiet volledig door de vertical slot passage te laten stromen. 
Bij een maximale slotdiepte van 2.5 meter en een slotbreedte van 0.7 m kan (afhankelijk van het verval:  
dh-max = 0.114 m  21 sloten) maximaal  1.57 m3/s worden gehaald.  

Merk op: dit is uitgaande van een ruwheidswaarde van 0.6; zoals gezegd dient de werkelijke 
ruwheidswaarde nog bepaald te worden. Echter, dit zal de resultaten niet dusdanig beïnvloeden dat dan 
wel het maximale lokstroomdebiet gehaald zal worden. Uitgaande van de resultaten ligt het realiseerbaar 
debiet door de vispassage tussen de 0.5 en 1.0 m3/s. 

Het bovenstaande betekent dat gewerkt zal moeten worden met een zogenaamd ‘toegevoegd debiet’. Het 
principe van een toegevoegd debiet is toegelicht in paragraaf 4.4. De toepassing van dit principe heeft twee 
voordelen: 

• De passage zelf hoeft minder groot te worden gedimensioneerd 

• De passage kan langer open blijven aangezien het vispassage debiet lager ligt 

Wel dient er altijd voor gewaakt te worden dat het inbrengen van het toegevoegd debiet niet zorgt voor 
een complex en verwarrend stroompatroon. Een en ander kan doormiddel van (of op basis van eerdere) 
schaalmodelstudies worden bepaald. 

Wanneer we de vispassage debieten voor de haalbare varianten (0.5 tot 1.0 m3/s) vergelijken met het 
voorkomen van debieten op de Leie (zie Tabel 3 op pagina 14) dan zien we dat bij dergelijk lage vispassage 
debieten de vispassage wat betreft de ondergrens zo goed als altijd open kan blijven: minder als 1% van de 
tijd zijn debieten namelijk lager als circa 1 m3/s. 

Voor het toegevoegd debiet dient een afsluitbare constructie te  worden voorzien die circa 1 tot 5 m3/s kan 
toevoegen in het laatste bekken. De toevoerconstructie voor het toegevoegde debiet kan bestaan uit een 
buis of een kanaal, die (automatisch) afsluitbaar is door middel van een klep of een deur. De automatische 
regeling van deze toevoer dient dan net als de regeling van de afsluitconstructie voor de vispassage te 
worden opgenomen in het PLC-regelscript van het gehele stuwsluiscomplex. Een goede regeling van beide 
afsluitmechanismen (vispassage en toevoerconstructie toegevoegd debiet) is van groot belang voor de 
effectiviteit van de vispassage in zijn geheel (Visser et al., 2013). 

6.4 Samenvatting 

Voor de vertical slot vispassages kunnen een aantal haalbare en inpasbare varianten worden gevonden bij 
slotbreedtes van circa 0.3 tot 0.5 meter. Wel dient een toegevoegd debiet te worden toegepast om ook de 
maximaal benodigde lokstroom te kunnen realiseren. Bijkomend voordeel van dit laatste is dat het 
minimale vispassagedebiet zelf dusdanig laag kan blijven dat dit positief doorwerkt in het percentage van 
het jaar dat de passage open kan blijven. 

Op basis van deze resultaten wordt in hoofdstuk 7 enkele voorstellen gedaan voor inpassing. 
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7 Varianten ruimtelijke inpassing 

In Figuur 21 t/m Figuur 25 zijn een aantal inpassingsvarianten voor een vertical slot passage uitgewerkt. 
Deze varianten zijn besproken in een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de opdrachtgever 
(W&Z aBS), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en 
de opdrachtnemer (WL). Uiteindelijk werd tijdens dit werkgroepoverleg (d.d. 13/10/2015) een 
voorkeursvariant gekozen (zie variant VS2 in paragraaf 7.2). Deze voorkeursvariant is verder uitgewerkt in 
hoofdstuk 8.  

In paragraaf 7.1 t/m 0 worden de voor- en nadelen van elk van de inpassingsvarianten besproken, alsook de 
aandachtspunten en beslissingen van de werkgroep. Bij deze varianten worden de volgende algemene 
punten opgemerkt: 

• De geometrische maten betreffen steeds hydraulische maten van de natte sectie (bijv. breedte 
geldt steeds van muur tot muur). Enige uitzondering hierop is de bekkenlengte Lb, dit is een hart op 
hart maat van de tussenmuren van de bekkens. Zie voor verdere toelichting ook Figuur 20 in 
paragraaf 6.1 

 

• Voor de ruimtelijke inpassing is steeds uitgegaan van muurdiktes van 0.30 m. In een latere fase 
moet echter een bouwkundige afweging worden gemaakt t.a.v. de minimaal benodigde 
muurdiktes. Verwacht wordt dat dit weinig invloed zal hebben op de inpassingsmogelijkheden van 
de varianten. 

 

• Voor de locatie van de monding zijn enkel indicatieve grenzen voor toekomstige inpassing 
aangegeven. Deze zijn gelijk voor alle varianten. Voor het ontwerp van de monding werd namelijk 
besloten eerst de resultaten af te wachten van een schaalmodelstudie naar de meerwaarde van 
een parallelle monding ten opzichte van een loodrechte monding. Hoewel deze schaalmodelstudie 
zich richt op een vispassage op de Dender te Denderleeuw, kunnen de resultaten van die studie 
direct van belang zijn voor de vispassage van Sint-Baafs-Vijve. Dit betekent dat de onderhavige 
bureaustudie zich enkel richt op het ontwerp en de inpassing van de bekkens, sloten en vispassage 
te Sint-Baafs-Vijve. Het ontwerp van de monding zal dan in een later stadium worden uitgewerkt. 
Enkele aandachtspunten bij de verder inpassing van de monding worden beschreven in  
paragraaf 7.6. 
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7.1 Variant VS1 – slotbreedte 0.30 m 

Vertical slot variant met slotbreedte 0.30 m, bekkenlengte 3 meter en bekkenbreedte 2.4 m (zie Figuur 21). 
In totaal zijn 28 bekkens mogelijk, wat een verval van 8.5 cm per slot en daarmee een maximaal 
theoretische stroomsnelheid van  Vm,th = 1.29 m/s per slot betekent. 

 

Figuur 21 – Variant VS1: vertical slot met slotbreedte van 0.3 m, bekkenbreedte 2.4 meter en 28 bekkens. 

 
(verval per bekken 8.5 cm, maximale theoretische stroomsnelheid 1.29 m/s per slot) 

 

 

Voordeel van deze passage is dat deze in de beschikbare ruimte kan worden ingepast zonder toepassing 
van bochten. Idealiter worden bochten vermeden aangezien dit punten zijn waar vissen door complexere 
stroompatronen mogen verward raken en terug zullen keren. 

Nadeel is echter dat dit ontwerp de absolute ondergrens voor minimale doorzwembreedtes opzoekt. Om 
deze reden wordt deze variant niet weerhouden. 
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7.2 Variant VS2 & VS3 – slotbreedte 0.40 m, inpassing in opwaarts pand 

Vertical slot varianten met slotbreedte 0.40 m, bekkenlengte 4 meter en bekkenbreedte 3.2 m (zie Figuur 
22). Beide varianten worden in de sluiskolk en tussen de geleidingswanden in het opwaartse pand ingepast 
door een meanderende beweging in het bredere gedeelte tussen de geleidingswanden. Verschil tussen 
beide varianten is enkel de locatie van de opwaartse instroomopening: VS2 aan landzijde en VS3 aan zijde 
van de geleidingswanden. Voor elk van de varianten zijn in totaal 31 bekkens mogelijk, wat een verval van 
circa 8 cm per slot en daarmee een maximaal theoretische stroomsnelheid van  Vm,th = 1.23 m/s per slot 
betekent. 

Figuur 22 – Varianten VS2 en VS3: vertical slot met slotbreedte van 0.4 m, bekkenbreedte 3.2 meter en 31 bekkens mogelijk. 

 
 

 
(verval per bekken 8 cm, maximale theoretische stroomsnelheid 1.23 m/s per slot) 

 

De voordelen van deze varianten zijn de mogelijkheid voor iets bredere sloten en de mogelijkheid voor toch 
nog relatief veel bekkens waardoor maximale stroomsnelheden per slot relatief laag liggen.  

Nadeel is wel dat twee bochten nodig zijn. Door een optimale inpassing en het eventueel toepassen van 
geleidingsschermen (zie uitwerking ontwerp in hoofdstuk 8) kunnen negatieve effecten van deze bochten 
echter beperkt blijven. Bochten worden daarnaast relatief vaak toegepast bij vertical slot passages. Ook de 
intensief gemonitorde vertical slot passage op de Elbe te Geesthacht (Duitsland) heeft twee bochten (met 
geleidingswanden). Uit monitoringsresultaten blijkt deze passage goed passeerbaar voor alle doelsoorten 
(dit betreft ook de doelsoort rivierprik). 
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Een zelfde soort inpassing is ook onderzocht voor een slotbreedte van 0.50 m, maar dit bleek binnen de 
beschikbare ruimte niet mogelijk. Slotbreedtes van 0.50 m leiden tot een bekkenbreedte van 4 meter. Om 
twee bochten te kunnen realiseren is een minimale breedte benodigd van 3 x 4 = 12 meter. Deze breedte is 
alleen beschikbaar op de uiterste punt van de beschikbare ruimte (zie Figuur 10), waardoor een slingerende 
beweging bij deze bekkenbreedte niet mogelijk is. 

De afweging tussen variant VS2 en VS3 richt zich enkel op de locatie van de opwaartse instroomopening 
(inclusief de afsluitconstructie). INBO gaf hierbij aan dat er vanuit ecologisch oogpunt geen voorkeur is. Er 
werd daarom gekozen voor een instroomopening aan landzijde (variant VS2) aangezien dit de opening en 
de daar gelegen afsluitconstructie vanuit het oogpunt van beheer en onderhoud beter bereikbaar maakt. 

Aangezien variant VS2 ook de voorkeur kreeg boven de overige varianten (zie paragraaf 7.3 t/m 0 hierna), 
werd deze geselecteerd als voorkeurvariant. Voor de verdere uitwerking van deze voorkeursvariant wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8. 

 

7.3 Variant VS4 – slotbreedte 0.40m, inpassing in op- en afwaarts pand 

Vertical slot variant met slotbreedte 0.40 m, bekkenlengte 4 meter en bekkenbreedte 3.2 m (zie Figuur 23). 

In totaal zijn meer als 40 bekkens mogelijk, wat een verval van minder als 6 cm per slot betekent en 
daarmee maximale theoretische stroomsnelheden lager als  Vm,th = 1 m/s per slot mogelijk maakt. 
Eventueel zou ook een inpassing mogelijk zijn met slotbreedtes van 0.50 m, die zou de ruimte bij de 
monding alleen iets versmallen. 

Figuur 23 – Variant VS4: vertical slot met slotbreedte van 0.4 m, bekkenbreedte 3.2 meter en meer als 40 bekkens mogelijk. 

 
(verval per bekken < 6 cm, maximale theoretische stroomsnelheid < 1 m/s per slot) 

 

Hoewel een dergelijke inpassing daarmee het grote voordeel heeft van relatief lage stroomsnelheden per 
slot, is het stromingspatroon ter plaatse van de monding veel minder goed. Het grote nadeel van deze 
inpassing is, naast de minimale toepassing van één bocht, een tegengesteld en daarmee complex 
stromingspatroon ter plaatse van de monding. Aangezien dit de vindbaarheid en toegankelijkheid van de 
passage vermindert, wordt deze variant niet weerhouden. 
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7.4 Variant VS5 – slotbreedte 0.40m en alternatieve inpassing aan 
rechteroever in opwaarts pand 

Vertical slot variant met slotbreedte 0.40 m, bekkenlengte 4 meter en bekkenbreedte 3.2 m (zie Figuur 24). 

In totaal zijn 33 bekkens mogelijk, wat een verval van 7.2 cm per slot en daarmee een maximaal 
theoretische stroomsnelheid van  Vm,th = 1.19 m/s per slot betekent. 

Het voordeel van deze variant is dat bij een slotbreedte van 0.40 m een inpassing mogelijk is zonder 
bochten en een stroming ter plaatse van de monding die gelijk gericht is aan de hoofdstroom in de 
stuwgeul. 

Deze variant gaat er echter van uit dat de steigers iets meer naar de as van de stuwgeul worden verplaatst 
(naast de vispassage). Aangezien de haalbaarheid, wenselijkheid en eventuele negatieve randeffecten met 
oog op de pleziervaart niet gekend zijn, wordt deze variant niet weerhouden. Ook zou de opwaartse 
instroomopening van de vispassage in deze inpassing vlak naast een inlaatplaats (met kraan) voor de 
pleziervaart komen te liggen. Iets dat zowel vanuit de pleziervaart als de ecologische doelstellingen en het 
onderhoud van de vispassage minder wenselijk is. 

Figuur 24 – Variant VS5: vertical slot met slotbreedte van 0.4 m, bekkenbreedte 3.2 meter en 33 bekkens mogelij. 

 
(verval per bekken 7.2 cm, maximale theoretische stroomsnelheid 1.19 m/s per slot) 
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7.5 Variant VS6 – slotbreedte 0.50m en alternatieve inpassing op 
linkeroever in opwaarts pand 

Vertical slot variant met slotbreedte 0.50 m, bekkenlengte 5 meter en bekkenbreedte 4 m (zie Figuur 25). 

In totaal zijn 38 bekkens mogelijk, wat een verval van 6.3 cm per slot en daarmee een maximaal 
theoretische stroomsnelheid van  Vm,th = 1.11 m/s per slot betekent. Merk op dat ook een slotbreedte van 
0.40 m kan worden toegepast, waardoor meer als 40 bekkens mogelijk zouden zijn. 

Het grote voordeel van deze variant is dat hierbij geen bochten hoeven worden toegepast en ook grotere 
slotbreedtes (> 0.40 m) mogelijk zijn. 

Deze variant gaat er echter vanuit dat een alternatieve locatie op de linkeroever in deze fase van het 
project nog mogelijk zou zijn. De opdrachtgever heeft aangegeven dat dit niet het geval is. Inpassing voor 
een vispassage (als nevengeul) is al onderzocht geweest in een eerdere fase en werd niet weerhouden, zie 
project-MER (Grontmij, 2013a). Aangezien deze project-MER al vastligt, beperkt de zoeklocatie zich enkel 
tot de oude klasse I sluis aan de rechteroever. Ook zal de linkeroever van de stuwgeul samen met de 
rechteroever van de vaargeul worden gebruikt voor het realiseren van een kofferdam met grondankers, 
waardoor deze locatie bouwtechnisch ook minder gewenst zou zijn.  

Figuur 25 – Variant VS6: vertical slot met slotbreedte van 0.5 m, bekkenbreedte 4 meter en 38 bekkens mogelijk. 

 
(verval per bekken 6.3 cm, maximale theoretische stroomsnelheid 1.11 m/s per slot) 

 

 

7.6 Aandachtspunten verdere uitwerking monding 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk werd aangegeven zal de verdere uitwerking van de monding in een 
later stadium worden uitgevoerd. De volgende aandachtspunten kunnen hierbij worden opgemerkt (zie ook 
Figuur 26): 

• Voor het realiseren van de monding dient hoogstwaarschijnlijk een doorsteek (of enkele 
doorsteken) gerealiseerd te worden doorheen de geleidingswand. Het einde van de geleidingswand 
ligt namelijk te ver afwaarts van de stuw om effectief te kunnen zijn als monding.  
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• De mogelijkheden voor een doorsteek door de geleidingswand zullen moeten worden afgewogen 
met een bouwkundig ingenieur aangezien de stabiliteit van de stuwconstructie niet in gevaar mag 
komen. Denk daarbij zowel aan krachtenafdracht stuwen, aanwezige wapening, de sluisdeur, en de 
stabiliteit van de constructie in zijn geheel. 

• Naast deze bouwtechnische criteria dient er vanuit landschappelijk-historisch standpunt gezocht 
naar een ontwerp die het aanzicht van de huidige sluis zo veel mogelijk behoudt. Dit mag echter 
niet ten koste gaan van de hoofddoelstelling: de effectiviteit van de vispassage. Belangrijk 
landschappelijk historisch aspect zijn bijvoorbeeld de sluisdeuren. Doorsteken hoeven mogelijk niet 
over de volledige diepte gecreëerd te worden; doorsteek kan mogelijk gerealiseerd worden in het 
niet zichtbaar deel van de geleidingsmuur onder water. 

• De gele lijnen in de stuwgeul geven de 10, 20 en 30 meterlijnen weer gerekend vanuit de stuwen. 
Deze vormen een houvast voor de inpassing van de monding. Op basis van eerdere modelstudies 
wordt verwacht dat een meest optimale monding tussen de 10 en 30 meter afwaarts van de stuw 
moet worden gerealiseerd. 

• De rode grenslijnen zijn indicatief en geven het zoekgebied aan voor de mogelijke doorsteken van 
de monding. De linkergrens (meest aan de stuw gelegen) wordt gevormd door de lengte die ook is 
toegepast voor de tussenwand (midden in de stuwgeul, tussen de twee stuwen). De rechtergrens 
wordt gevormd door de 30 meter lijn, gerekend vanaf de stuw. Op basis van eerdere modelstudies 
wordt verwacht dat de meest optimale monding niet verder dan 30 meter uit het migratieknelpunt 
(de stuw) dient te worden gerealiseerd. 

• Een parallelle monding kan bestaan uit één (langere opening) of twee of meer openingen (één 
opening bij een hoog debiet, en andere dichter aan stuw voor situaties van lagere debieten). 

 

 

Figuur 26 – Indicatie mogelijke locatie voor verder uitwerking monding (zie rode grenslijnen) 

 

 
 

 

10m 10m 10m 

sluisdeur 
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8 Hydraulisch ontwerp voorkeursvariant 

Het hydraulisch ontwerp van de voorkeursvariant VS2 (zie paragraaf 7.2) is uitgewerkt in een Autocad-
grondplan, zie Figuur 27. Dit ontwerp wordt als Autocadbestand “B3_13258_WL-15-036_1_grondplan 
hydraulisch ontwerp vispassage SBV.dwg” aangeleverd als digitale bijlage bij dit rapport.  

Figuur 27 – Uitwerking hydraulisch ontwerp voorkeursvariant VS2 

 
Bij dit ontwerp wordt benadrukt dat het alleen een hydraulisch ontwerp betreft dat als input kan worden 
gebruikt voor de verdere uitwerking van het bouwkundig ontwerp. Met hydraulisch ontwerp wordt 
bedoeld dat alleen de randvoorwaarden (incl. maten) voor een effectieve vispassage vanuit biologisch-
hydraulisch oogpunt worden gegeven.  

De volgende maatgevende parameters voor het hydraulisch ontwerp kunnen worden onderscheiden (zie 
ook Figuur 28 en Figuur 29): 

• Slotbreedte:    b0 = 0.40 m 

• Bekkenlengte:    Lb = 4 m (NB: hart op hart afstand, zie Figuur 28) 

• Bekkenbreedte:   B = 3.2 m 

• Minimale natte slothoogte:  h1 = 2.0 m (nb: exclusief benodigde overhoogte) 

• Hoek slot:    β = 30 graden 

• Verval per bekken/slot:  dh = 0.08 cm 

• Bodemverhang:   S0 = 0.02 [-] ( = 2%) 

 

De uiteindelijke slothoogtes (lees: hoogtes van de tussenwanden) moeten volgen uit de bouwkundige 
inpassing. Hierbij dient te alle tijden de minimale natte slothoogte van 2 m (natte sectie), en het 
bodemverhang (lees: verval per bekken) te worden gehandhaafd. Daarnaast wordt best ook een 
‘overhoogte’ toegepast: de afstand waarover het slot boven het gemiddelde bekkenpeil uitstijgt (indicatie 
0.5 tot 1m). In Figuur 29 is met grijze stippellijn een indicatie gegeven voor slothoogtes.  

A 

C 
D 



Ontwerp vispassage op de Leie te Sint-Baafs-Vijve - Bureaustudie hydraulisch voorontwerp 

Definitieve versie WL2016R15_036_1 43 

 

Voor het eerste slot en/of de afsluitconstructie dient daarbij ook rekening te worden gehouden met de 
minimale keerhoogte bij (extreem) hoog water. Ook aan de onderzijde  van de tussenwanden (m.a.w. 
onder bodempeil bekken) wordt de tussenwand best doorgetrokken tot het bodempeil van de sluis(kolk). 
Dit om onderloopsheid te voorkomen. 

Figuur 28 – Ontwerp parameters hydraulisch ontwerp voorkeurvariant 

 
 

Figuur 29 toont de schematische inpassing van het bodemverhang (S0 = dh/Lb = 0.08 / 4.0 = 2%) in de 
sluis(kolk). De maximaal mogelijke natte slothoogte (h1 = 2 m) werd daarbij bepaald door het opwaartse 
‘knikpunt’ in de sluiskolk (zie punt C in de Figuur). De bodemhoogtes ter plaatse van het eerste slot zijn op 
basis van deze natte slothoogte en het af- en opwaartse waterpeil aangeduid. De locaties voor de punten C, 
D en A zijn ook weergeven in het grondplan van Figuur 27. 

Figuur 29 – Schematisch lengte profiel voorkeurvariant 

 
 

Om de passeerbaarheid voor bodem gebonden soorten en minder goede zwemmers te verbeteren wordt 
best breuksteen aangebracht op de bodem van bekkens (zie Figuur 30). Merk op: deze breukstenen mogen 
de natte sectie ter plaatse van de sloten niet verkleinen (m.a.w. de minimale natte slothoogte van 2 m 
dient te worden gehandhaafd). Coenen et al (2013) schrijft voor dit bodemsubstraat kleine stortstenen 
voor (sortering tot 150 mm). Daarnaast wordt bij een niveauverschil tussen het meest afwaartse bekken en 
het bodempeil in het afwaartse pand (sluiskolk) best ook gewerkt met een aanstortte helling, zie Figuur 30. 
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Figuur 30 – Voorbeelden toepassing breuksteen voor bodemverruwing (DWVK, 2002, DWA, 2014) 

 
 

 

 
Bij het hydraulisch ontwerp van de voorkeursvariant wordt tenslotte nog het volgende opgemerkt: 

• Bij de uitwerking is uitgegaan van een muurdikte van 30 cm. Mogelijk zijn vanuit bouwtechnisch 
oogpunt dikkere muren nodig of is de muur langs de scheidingswand niet nodig. Één en ander dient 
verder afgewogen te worden in het bouwkundig ontwerp. 

• Er zijn twee bochten toegepast waarbij de stroom geleid wordt door ronde schermen (zie blauwe 
lijnen Figuur 31). Deze schermen moeten zorgen voor een minder complex stromingspatroon. De 
afstand tussen buitenwand en scherm is nu circa 1.5 meter. Merk op dat deze inpassing van 
schermen in bochten alleen is gebaseerd op goede ervaringen met al bestaande vertical 
slotpassages (voornamelijk de gemonitorde vispassage op de Elbe te Geesthacht). Momenteel 
wordt ten aanzien van de toepassing van scherpe bochten in vispassages en de snelheidsverdeling 
over drempels en sloten een schaalmodelstudie voorzien in de loop van 2017. 

• Om de beide bochten inclusief scherm op dezelfde en meest optimale wijze te kunnen vormgeven 
wisselt de zijde van de sloten tussen de twee bochten (zie bekken in groene kader in Figuur 31). In 
overleg met INBO is gekozen voor deze aanpak omdat zonder deze verspringing er een complex 
stroompatroon zou ontstaan in de tweede bocht. Aangezien het verspringen van sloten vaker 
wordt toegepast is deze oplossing te verkiezen boven een complexstroompatroon in een bocht. In 
het bekken waar de slotzijde verspringt is de minimale bekkenlengte gehandhaafd (Lb” = 3.7 m, zie 
Figuur 31; bij een muurdikte van 30 cm is dit gelijk aan een hart op hart afstand van Lb = 4.0 m, zie 
Figuur 28). Hierdoor worden de naast gelegen bekkens uit de parallelle tracé wel iets langer, 
namelijk 4.13 m, zie Figuur 31. Vanuit oogpunt van de hydraulische ontwerpcriteria heeft dit echter 
enkel een positief effect (namelijk een langere dissipatielengte). 

• Mogelijk kan het eerste en meeste opwaartse slot tevens worden gebruikt als afsluitconstructie 
door de slot-wand uit te voeren als een beweegbare deur (zie rood slot met achterliggende 
steunwand ter illustratie in Figuur 31). Merk op dat ook de korte wand van het eerste slot voor dit 
doeleinde zou kunnen worden ingezet (in dat geval is de steunwand niet nodig). Één en ander dient 
verder afgewogen te worden in het bouwkundig ontwerp.  

• Wanneer vanuit landschappelijk-historisch oogpunt de sluisdeur zichtbaar dient te blijven, dan kan 
er voor gekozen worden om het slot ter plaatse van deze deur te laten vervallen (zie punt C in 
Figuur 27. Gezien het relatief groot aantal sloten (31 st) zal dit maar klein effect hebben op het 
verval en daarmee de stroomsnelheid per slot. 

 

Indien gewenst kan het WL bij de verdere uitwerking van het bouwtechnische ontwerp een adviserende rol 
spelen ten aanzien van de toepassing van de hierboven beschreven hydraulische randvoorwaarden. 
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Figuur 31 – Opwaartse bekkens inclusief de twee bochten, verspringing slotzijde (groene stippellijn) en mogelijke afsluitconstructie 
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9 Conclusie 

Uit de evaluatie van het bestaande voorontwerp voor een V-vormige bekkentrap door Grontmij, bleek dat 
dit ontwerp niet meer kon voldoen aan zowel ruimtelijke randvoorwaarden als biologisch-hydraulische 
ontwerpcriteria. Daarom zijn aanvullende ontwerpberekening uitgevoerd voor het bepalen van een 
efficiënte en inpasbare vispassage variant. 

Na het uitvoeren van de aanvullende berekeningen werd vastgesteld dat er (uitgaande van de maximaal 
beschikbare ruimte) geen inpasbare varianten voor de V-vormige bekkentrap worden gevonden. Uitgaande 
van de maximaal beschikbare lengte (circa 90 m), het minimaal aantal bekkens (N > 21) en de minimale 
bekkenlengte (Lb > 5 m) was geen van de varianten inpasbaar. Hierbij moet vermeld worden dat bij het 
minimaal aantal bekkens en de minimale bekkenlengtes de uiterste grenzen van de biologische 
ontwerpcriteria worden opgezocht. Dit laat weinig tot geen ruimte voor effecten van peilschommelingen. 
Om ook deze effecten mee te kunnen nemen zal het aantal bekkens moeten worden verhoogd (circa 25-30 
bekkens) en bekkenlengtes worden vergroot (7-10 m), wat de benodigde totale lengte van de passages 
logischer wijze nog zal vergroten. Gezien de beperkte breedte van de sluiskolk en de relatief grotere 
waterdiepte ter plaatse bleek ook de uitvoerbaarheid van een V-vormige bekkentrap in de sluiskolk zeer 
beperkt te zijn. 

Voor de vertical slot vispassage met een slotbreedte van 0.3 tot 0.5 m worden voor de voorkeurslocatie (de 
bestaande klasse I sluis) wel inpasbare varianten gevonden die kunnen voldoen aan de biologisch-
hydraulische ontwerpcriteria. Bij slotbreedtes groter als 0.3 m is dit echter alleen mogelijk door het 
toepassen van 2 bochten van 180 graden. Als input voor een werkgroepoverleg op 13/10/2015 zijn enkele 
inpassingen uitgewerkt. Deze varianten werden tijdens het overleg besproken en op basis hiervan werd een 
voorkeursvariant gekozen door de werkgroep: een vertical slot passage met slotbreedte 0.4 m, 
bekkenlengte 4 m, bekkenbreedte 3.2 m en een verval per bekken van 8 cm. Voor deze voorkeursvariant is 
vervolgens in deze studie een hydraulisch ontwerp uitgewerkt. Dit hydraulisch ontwerp dient als input voor 
de verdere bouwkundige uitwerking.  

Voor het ontwerp van de monding van de vispassage te Sint-Baafs-Vijve werd besloten eerst de resultaten 
af te wachten van een lopende schaalmodelstudie naar de meerwaarde van een parallelle monding ten 
opzichte van een loodrechte monding. Hoewel deze schaalmodelstudie zich richt op een vispassage op de 
Dender te Denderleeuw, kunnen de resultaten van die studie van direct belang zijn voor de vispassage van 
Sint-Baafs-Vijve. Dit betekent dat de onderhavige bureaustudie zich enkel richt op het ontwerp en de 
inpassing van de bekkens, sloten en vispassage te Sint-Baafs-Vijve. Het ontwerp van de monding zal dan in 
een later stadium worden uitgewerkt. 

De latere detailstudie van de vispassagemonding zal zich tevens richten op het toepassen van een 
toegevoegd debiet in het laatste bekken. Het benodigde vispassagedebiet voor een efficiënte lokstroom 
kan namelijk niet over de gehele vispassage worden doorgelaten aangezien dit zou leiden tot onrealistisch 
grote bekken- en slotdimensies. Met ‘onrealistisch’ wordt hier zowel de verhouding kosten-baten als de 
begrenzing van de beschikbare ruimte bedoeld. Het principe van het toegevoegd debiet is het inbrengen 
van een ‘extra’ debiet via een buis (of klein kanaal) in het laatste bekken om zo de lokstroom te versterken. 
Hierdoor kan de efficiëntie van de lokstroom worden vergroot zonder dat dit grotere dimensies van de 
opwaarts gelegen bekkens zelf vereist. 
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Bijlagen: Grondplan 

Aan dit rapport is het volgende digitale Autocad-grondplan toegevoegd:  

 

“B3_13258_WL-15-036_1_grondplan hydraulisch ontwerp vispassage SBV.dwg”. 

 

Dit bestand is een kopie van het oorspronkelijke grondplan B3-13258, waarin vervolgens in verschillende 
layers (zie layers WL-15-036-…) de volgende ontwerpen zijn uitgewerkt: 

• Uitwerking hydraulisch ontwerp voorkeursvariant (zie hoofdstuk 8); 

• Inpassingsvarianten VS1 t/m VS6 (zie hoofdstuk 7). 

 

Bij dit bestand wordt opgemerkt dat dit niet een definitieve versie van het ontwerp betreft, maar dient als 
input (advies) voor de verdere bouwkundige uitwerking door de opdrachtgever. 
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