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1. Inleiding

Van de bijna 200 Europese zoetwatervissoorten zijn er op dit ogenblik 67 bedreigd in hun
voortbestaan door menselijke ingrepen op de waterlopen. Ongeveer de helft hiervan kan
teruggebracht worden naar problemen die verband houden met een fysische
migratiebelemmering (Northcote, 1996). Vissen zijn genoodzaakt om te migreren. Redenen
hiervoor zijn: migratie naar paaihabitats, opgroeihabitats, fourageer- en
overwinteringsplaatsen; wegvluchten voor ongunstige omstandigheden; uitbreiden van
leefgebieden en uitwisselen van individuen tussen deelpopulaties (Riemersma, 2000). Om te
komen tot een gezonde en duurzame visfauna in Vlaanderen is het van essentieel belang te
werken aan een vrije vismigratie in onze waterlopen.

2. Herstel van vrije vismigratie in Vlaanderen

Naar aanleiding van deze vismigratieproblematiek werd in Vlaanderen een beleid voorbereid
m.n. een herstelplan voor een vrije vismigratie in een netwerk van ecologisch waardevolle
waterlopen en verbindingswaterlopen. ln de eerste fase betreft het een netwerk van een
3000 kilometer van de 20.000 kilometer waterloop in Vlaanderen. Om een idee te krijgen van
de vismigratieproblematiek werd gedurende de voorbije 5 jaar de vismigratieknelpunten op
deze waterlopen geïnventariseerd.

3. I nventarisatiestud ies

3.1. Doelstelling
De inventarsatiestudies hebben als doelstelling een overzicht te bieden aan de
waterbeheerders van de migratiebarrières voor vissen op de waterlopen die zijn opgenomen
in de beleidskaart. Aan de hand van deze informatie kunnen de waterbeheerders een
uitvoerings- en Íinancieringsplan opmaken voor de realisatie van een vrije vismigratie op
deze waterlopen.

3. 2 F i n a n cieri n g- u itu oe ri n g
De inventarisatieprojecten werden gefinancierd door de Provinciale Visserijcomissies van
Antwerpen, West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant; AMINAL, Afdeling Bos en Groen
en uitgevoerd door het lnstituut voor Bosbouw en Wildbeheer en de Universitaire lnstelling
Antwerpen.

3.3. Wat is een vismigratieknelpunt
Een beschrijving van een vismigratieknelpunt is noodzakelijk voor de herkenning ervan op
terrein.
Een vismigratieknelpunt is een hindernis van de doorgang bij stroomop- en/of
stroomaÍwaarste migratie van vissen en kan ontstaan wanneer de volgende situaties zich
voordoen: een te laag waterpeil (waterdiepte lager dan grootste vissen); een verval (verval
met luchtkolom en/of groter dan maximaalte nemen hoogteverschil door zwakste zwemmer);



een te hoge stroomsnelheid (stroomsnelheid hoger dan snelheid van zwakste zwemmer);
een afsluiting.

ln Vlaanderen hebben we voornamelijk te maken met vissoorten met lage zwemcapaciteiten.
Een verval van slechts 15 cm met luchtkolom kunnen voor bepaalde vissoorten barrières
vormen en werden dan ook geïnventariseerd. Bij twijfel kan in een latere fase monitoring
uitwijzen of het'knelpunt' kan worden geschrapt. Ook kunstwerken zoals duikers, sifons en
sluizen waarvan de barrièregraad nog onduidelijk is, werden opgenomen in de inventaris.

3.4. Teneinwerk
Alle (onbevaarbare) waterlopen uit de beleidskaart werden van bron tot monding aÍgestapt
teneinde de volledigheid van de inventarisatie na te streven. Tijdens de inventarisaties
werden de vismigratieknelpunten aangeduid op topografische kaarten. Van elk knelpunt
werd Íotomateriaal verzameld en een veldprotocol ingevuld.

3.5. Verwerking

3.5.1. Er werd een databank aangemaakt waarin de terreingegevens en bijkomende
geograf ische informatie werden ingevoerd.

3.5.2. Graad van hoogdringendheid voor sanering
Aangezien we te maken hebben een grote hoeveelheid aan migratiebarrières werd aan elk
knelpunt tevens een graad van hoogdringendheid om opgelost te worden, gegeven.
ln fase 1 worden die knelpunten ondergebracht die het snelst dienen aangepakt te worden.
Het oplossen van de knelpunten die in fase 2 worden ondergebracht kan iets langer
uitgesteld worden. De graad van hoogdringendheid is het minst bij de knelpunten die
geklasseerd worden in fase 3. Knelpunten die in fase 4 terechtkomen dienen voorlopig niet
opgelost te worden. Aan een constructie waarvan nog niet duidelijk is of het al dan niet een
knelpunt vormt wordt in het vakje 'fasering' het cijfer 5 toegekend. Tenslotte aan de
knelpunten die reeds opgelost zijn wordt voor de fiche in het vakje 'fasering' het cijfer 6
toegekend.
Teneinde de knelpunten in te delen in deze fasen werden bepaalde criteria gehanteerd.
Deze criteria moeten niet cumulatief voorkomen om het knelpunt in een bepaalde fase in te
delen. Elk afzonderlijk criterium kan gebruikt worden om het knelpunt onder die bepaalde
Íase te rangschikken. Hierna volgend worden de criteria per fase opgesomd.

FASE KLEUR CRITERIA

1: hoge prioriteit zwart a) het knelpunt is gelegen op de hooÍdader van een hydrograÍisch stroombekken.
b) het knelpunt is gelegen op een zijarm maar ligt het dichtst tegen de hoofdader. Na het vrijmaken
van dit knelpunt wordt een vluchtweg vanuit de hoofdader naar de zijbeken gegarandeerd.
c) een interessant visbestand komt op dit traject voor (evenwichtige, rijke visstiand en/oÍ bedreigde
vissoorten).
d) het traiect is gelegen binnen een waardevol natuurgebied.
e) het traject sluit aan bij een paaizone voor de aanwezige vissoorten.
0 het traject bezit uitzonderlijk goede structuurkenmerken en/oÍ bezit een (uitzonderlijke) vegetatie.
g) het betreft een knelpunt waar reeds op korte termijn werken gepland zijn.
h) het traiect heeft een qoede waterkwaliteit.

2: matige prioriteit rood i) het traject bezit dezelÍde kenmerken als deze in fase 1 maar nader ondezoek is nodig teneinde
een oplossing te vinden voor het knelpunt.
j) het traject herbergt een goed visbestand, goede structuurkenmerken ery'of een goede vegetatie
maar het vrij maken van het migratieknelpunt is pas waardevol na het oplossen van
stroomafwaartse knelpunten.
k) hettraject herbergde in het verleden een interessant visbestand en heeft nog steeds de potenties
ervoor.
l) het traject heeft een verbindingsÍunctie naar (een) traject(en) oÍ (een) waterlo(o)p(en) die in fase 1

werd(en) onderqebracht.
3: lage prioriteit oranje m) er is nog geen belangrijke visstand aanwezig op dit traject, er zijn geen opvallende

structuurkenmerken oÍ geen opvallende vegetatie en de benedenstroomse en/oÍ de bovenstroomse
knelDunten ziin onderoebracht in Íase 1 oÍ 2.



4: niet prioritair groen n) het bovenstroomse gebied is te klein en weinig waardevol.
o) de kosten voor eventuele sanering van het knelpunt zijn niet in verhouding met de eventuele
baten.
p) er is geen visbestand aanwezig en de waterloop heeft geen potenties om in de toekomst een
visbestand te herberqen.

5: onderzoek
banière-effect

geel constructies waama uit onderzoek zal blijken oÍ deze al dan niet loelpunten vormen voor
vismigratie.
(na ondezoek zullen deze constructies een andere fase kijgen. lndien het om een knelpunt gaat
zal deze een Íase van í tot 4 kijgen, indien het geen knelpunt betrefi wordt aan deze constructie
het ciifer 6 toeqekend)

6: opgelost blauw - uit ondeÍzoek is gebleken dat het veronderstelde knelpunt geen knelpunt blflkt te zijn.
- de oorzaak van de belemmering werd verwijderd.
- een vismioratievoorzienino werd aanoeleqd.

3.6. Resuftaten

3.6.1. Kaart met vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen

lh totaal gaat het over 933 geïnventariseerde vismignatieknelpunten waarvan voor 180
kunstwerken de verder moet worden ondezocht met behu van mon

3.6.2. Lijst en groepering van de kunstwerken

3.6.2.1. Lijst met kunstwerken
ln de onderstaande tabel worden de kunstwerken weergegeven die werden
geïnventariseerd, alsook de functie van deze kunstwerken en de mogelijke belemmeringen
deze creëren voor vismigratie.
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OORTAAK
BELEMMERING

FUNCÏ!E CONSTRUCTIE BELEMMERING VOOR VISSEN

bodemplaat betonnen of stenen bodemversteviging vaak onder brug of aan de monding
van een waterloop

verval
te laag waterpeil
te hooe stroomsnelheid

duiker buis, koker of overwelving voor een korte of lange
afstand door een dijk, dam oÍ onder een weg of
plein etc.

verval
te laag waterpeil
te hoge stroomsnelheid
lengte?
licht?

sifon grondduiker, verbinding van 2 waterlooptrajecten door een dieper gelegen
buis (dikwijls onder kanalen)

verval
te laag waterpeil
te hoge stroomsnelheid
lengte?
licht?
druk?

stuw waterkering, werk tot verhoging van de waterspiegel, meestal ten behoeve
van de waterbeheersing maar ook ifu vernatting, voor voeding van een
vijver, voor de aanmaak van veedrinkplaatsen.
vaste stuwen creëren een constant verval, regelbare stuwen een wisselend
verual

verval

monnik een constructie met schotbalken of schuiven die wordt aangelegd om het
peil van een viiver te reqelen

verval

turbine kunstwerk dat energie levert door de energie van het verval van het water
ter hoogte van een stuw of watermolen om te zetten in elektrische energie

verval
schadelijk voor vissen bij
stroom afwaartse m io ratie

gemaal kunstwerk uitgerust met vijzels of pompen, die gebruikt worden om water
naar een hoger gelegen plaats te brengen of om binnengekomen water te
souien

tijdelijke afsluiting
schade tijdens bemaling

rooster krooshekken, een raamwerk met evenwijdige of kruisende staven dat
stroomopwaarts van een kunstwerk wordt geplaatst om drijvend vuil tegen
te houden.

te kleine afstand tussen de staven
verval (door verstopping door afual)

watermolen molen die door waterkracht wordt aangedreven, voor de werking van de
molen werd telkens een hoooteverschil aanoeleod

verval

schot afsluiting in hout, metaal of kunststof die niet bewogen kan worden afsluitino
schuif afsluiting in hout, metaal of kunststof die vertikaal kan bewogen worden afsluitino
terugslagklep klep die door waterdruk automatisch afsluit oÍ opent en het instromen van

vloedwater in de waterloop belet
door hoge ligging: verval
tiideliike afsluitino

vloeddeur deuren die door waterdruk automatisch sluiten of openen en het instromen
van vloedwater in de waterloop beïet

tijdelijke afsluiting

sluis sas, waterkering die het water door ten minste twee paar openslaande
deuren ophoudt waardoor vaartuigen in staat worden gesteld in water met
een ander oeil over te oaan.

(tijdelijke) afsluiting
bij stuwsl uizencomplex: voorkeur
voor stuwoeul oÍ sluisoeul?

afual geen verval
bodemval constructie die verval verooÍzaakt en niet vernoemd wordt in deze liist verval
hindernis eender welk element in de waterloop dat een belemmering doet onstaan

voor vismigratie
verval
dunne watedilm
afsluiting
te hooe stroomsnelheid

* Opmerking in verband met natuurlijke hindernissen
Een natuurlijke hindernis is een barrière bestaande uit natuurlijk materiaal die op een
natuurlijke wijze is ontstaan in een natuurlijke beek (zonder verstevigde oevers). Zulke
hindernis kan een vismigratieknelpunt vormen maar dient echter niet te worden verwijderd.
Meestal worden dergelijke knelpunten op termijn omwille van het dynamisch karakter van
een waterloop vanzelf opgelost. Bovendien dragen zii vaak bij tot het verhogen van de
natuurlijke structuurdiversiteit van een waterloop. Er dient echter wel een onderscheid
gemaakt te worden tussen takken die in een natuurlijke beek terecht komen en takken die
bijvoorbeeld in een beek terecht komen met verstevigde oevers. lndien een tak tussen twee
verstevigde oevers vastzit, kan de beek zelf dit knelpunt niet oplossen en is de situatie niet
meer geheel natuurlijk waardoor wel kan ingegrepen worden.
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3.6.2.2 Groepering van de kunstwerken

Naast het groot aantal kunstwerken zoals watermolens (147o) en kunstwerken die veöand
houden met waterbeheersing (32Yo) merken we een hoge dertsiteit op aan knelpunten
gecreëerd door construcÍies die verband houden met het wegen- en watemetwerk in
Vlaanderen zoals duikers, sifons, sluizen en bodemplaten (3670). Ondermeerfunderingen
onder bruggen (bodemplaten) hebben in vele gevallen een te hoge ligging tov de natuurlijke
beekbodem stroomafwaarts. Door het dynamisó karakter van de beek en door ruimingen is
de beekbodem stroomafwaarts van de bodemplaat dieper gaan liggen wat vaak een
onoverbrugbaar verva! en/of een ondiepe waterstand op de bodemplaat met zich meebrengt

3.6.3. Website met databank vismigratieknelpunten

Per project werden in een eerste fase de gegevens in rapporten weergegeven (zie
referenties). Alle gegevens uit de verschillende rapporten werden vervolgens gebundeld en
opgenomen in een informix-databank HEMMIS nv ontwikkelde een interactieve website
waardoor de databank raadpleegbaar is via lntemet op het adres: www.vismioratie.be
(http://vismioratie.instnat.be) . Dit project werd gefinancierd door de Milieu lnfo Stuurgroep
(Mrs).

Op de website kunnen de inventrarisatiegegevens via het invoeren van filters of een
geografische benadering worden opgevraagd. Zo kan ondermeer nagegaan worden waarom
de waterloop werd geselecteerd als vismigratieweg, welke de knelpunten zijn op de
waterloop en kan per knelpunt de fiche met een beschrijving opgevraagd worden alsook de
foto. Ook de prioriteit om het knelpunt te saneren wordt op de kaart en in elke fiche
weergegeven. De knelpunten kunnen worden gedownload en als een laag worden
binnengehaald in een G|S-systeem. Na de aanvraag van €en paswoord kan men fouten in
de fiches verbeteren en nieuwe situaties toevoegen (pijvoorbeeld de aanleg van een
vispassage), waama deze door de databankbeheerder in de databank worden geplaatst.
Hierdoor blijft de databank up to date.

OPROEP
Gelieve bij het ontstaan van nieuwe knelpunten, het saneren van bestaande
knelpunten of bij fouten in de databank een paswoord aan te vragen en de nieuwe
gegevens toe te voegen aan de databank. Zo kunnen we blijvend gebruik maken van
dit instrument.
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