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AANLEIDING 

Bij een project in de Waaslandhaven zal men waarschijnlijk in gemaal Stenengoot oude 
gemalen vervangen door een nieuw gemaal met drie vijzels.  

Op figuur 0 zie je hoe de migratievoorzieningen en richtingen van migratie er ongeveer 
zullen uitzien. Er is geopteerd om de afwaartse migratie (naar hoger gelegen 
Verrebroekdok) wel voor Stenengoot (lage watergang) mogelijk te maken, maar niet 
voor Watermolen (hoge watergang). 

Achtergrondprincipes daarbij waren: 1) dat het om twee aparte waterloopsystemen gaat, 
2) dat voor de hoge watergang (Watermolen) via de betonsluis aan de Bazeput 
rechtstreekse vismigratie van en naar de Schelde mogelijk is op voorwaarde dat de 
waterkwaliteit verbetert, 3) op dit moment heeft het systeem lage watergang 
(Stenengoot) de grootste potenties (zowel naar habitat als naar oppervlakte toe) en ook 
de zeldzaamste vissoorten (kleine modderkruiper) en 4) gemaal Watermolen zal veel 
minder frequent draaien dan Stenengoot.  

Een vismigratieverbinding tussen de twee watergangen is ook niet echt nodig, temeer 
omdat je dan het risico loopt dat je vissen in een 'lus' begint te laten trekken en 
daarenboven zijn het eigenlijk sowieso twee gescheiden waterloopstelsels. 

Stroomopwaartse migratie vanuit het Verrebroekdok richting de twee watergangen zou 
dan via systeem met opvangbak kunnen worden gerealiseerd, waarbij men telkens kan 
kiezen in welke watergang de bak gravitair wordt geleegd - met grootste prioriteit voor 
de lage watergang. 

 

Figuur 0 Mogelijke (boven) en weerhouden (onder) vismigratieroutes ter hoogte van de 

pompstations Watermolen en Stenengoot. 
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VRAAGSTELLING 

Dit advies behandelt een project in de Waaslandhaven (vismigratie tussen Verrebroekdok 
enerzijds en Lage en Hoge watergang anderzijds) waar men zeer waarschijnlijk oude 
gemalen gaat vervangen door een nieuw gemaal met drie vijzels.  

• Volstaat het om drie vijzels in het nieuwe gemaal Stenengoot eenvoudigweg 
visveilig te maken door enkel de onderste windingen aan te passen of volstaat het 
dat men één vispasseerbare vijzel (omhulde buisvijzel met aangepaste windingen) 
bouwt in combinatie met twee niet-passeerbare vijzels met afschrikkingsysteem? 

• Heeft het INBO nog bijkomende info en/of ideeën? 

  

TOELICHTING 

1. Studiegebied 

1.1. Algemeen  

Tal van kunstwerken zoals sifons, duikers, stuwen, watermolens, sluizen en 
pompgemalen verdelen het waterlopennetwerk in aparte trajecten. Soorten die via het 
water moeten migreren, worden op die manier belemmerd tijdens hun verplaatsing 
tussen potentiële leefgebieden.  

1.2. Ontwatering in het studiegebied  

De Lage en Hoge watergang zijn laaggelegen waterlopen die slechts kunnen ontwateren 
door onder andere actief het water weg te pompen naar het hoger gelegen 
Verrebroekdok. Hiervoor zijn beide watergangen uitgerust met pompgemalen. Het 
huidige ontwateringsbeheer bestaat erin dat water uit de Lage watergang (Noordzuid-
verbinding en Zuidelijke watergang) via het schroefpompgemaal ‘Stenengoot’ in de Hoge 
watergang (Waterloop van de Hoge landen) wordt gepompt. Het water uit de Hoge 
watergang (Waterloop van de Hoge landen) kan actief via het schroefpompgemaal 
‘Watermolen’ in het Verrebroekdok gepompt worden (Figuur 2: rode lijn). De Hoge 
watergang (Waterloop van de Hoge landen) kan ook rechtstreeks gravitair ontwateren 
via de betonsluis tussen de Bazeput en de Zeeschelde (Figuur 2: gele lijn; Bazeput niet 
op figuur te zien). 

Het studiegebied bestaat uit drie deelstroomgebieden (DSG) genaamd Stenengoot (Lage 
watergang), Watermolen (Hoge watergang) en Keetberg. De drie gelijknamige 
pompgemalen die voor ontwatering van de deelstroomgebieden zorgen zijn van het type 
schroefpomp (IMDC, 2010). 

1.3. Vismigratie in het studiegebied 

Het huidige pompgemaal Watermolen vormt een barrière voor de migratie van vissen 
tussen de polderwateren op het Linkerscheldeoevergebied en de Waaslandhaven, die op 
haar beurt in verbinding staat met het brakwater getijdengebied van het Schelde-
estuarium (Samsoen et al., 2007). Vrije vismigratie ter hoogte van het pompgemaal is 
dan ook in de eerste plaats van belang voor soorten die in min of meerdere mate 
aangepast zijn aan zowel zoet- als brakwater. De polderwateren zijn vooral een 
belangrijk opgroeigebied voor de Europese paling (Anguilla anguilla) (Stevens et al., 
2009a). In de volgende paragrafen wordt dan ook eerst ingegaan op de levenscyclus van 
paling en het belang van vrije migratie voor deze soort. Vervolgens worden de specifieke 
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problemen behandeld bij stroomop- en stroomafwaartse migratie van vissen tussen het 
poldergebied en de Waaslandhaven. 

1.3.1. Levenscyclus paling 

Eén van de soorten die het meest kwetsbaar zijn voor beschadiging door pompgemalen 
is de Europese paling. De Europese paling is een katadrome vissoort: hij groeit op in zoet 
water en trekt als volwassen vis naar de zee om zich voort te planten. Hij maakt een 
complexe levenscyclus door (Figuur 1). De voortplantingsplaats situeert zich in de 
Sargasso Zee, een gebied in de Atlantische Oceaan nabij Bermuda. In de Sargasso Zee 
ontluiken de eieren en de larven (leptocephalus larven) migreren naar het Europese 
continent waarbij ze gebruik maken van de Golfstroom. Voor de Europese kusten 
ontwikkelen ze zich tot glasaal, een langwerpige doorschijnende vorm van ongeveer 7 
cm. De glasalen pigmenteren en de meeste zwemmen onze rivieren op, op zoek naar een 
vaste stek waar ze een groeiperiode doormaken. Dit stadium van paling wordt gele 
paling genoemd. Na gemiddeld zes (voor de mannelijke palingen) tot negen jaar 
(vrouwelijke) vertoont deze gele paling opnieuw een gedaanteverwisseling, ze worden 
zilverpaling of schieraal genoemd. In onze regio is dat respectievelijk 7 en 10 jaar. 
Metamorfoserende palingen krijgen een zilverachtige kleur, hun ogen worden groter, de 
vinnen veranderen van vorm en de geslachtsorganen beginnen te ontwikkelen. Op dit 
ogenblik, meestal in het najaar, trekken deze zilverpalingen onze rivieren af en beginnen 
ze hun paaimigratie met de Sargasso Zee als bestemming. 

Het zijn vooral de zilverpalingen die tijdens hun migratie naar zee geconfronteerd worden 
met pompgemalen. De trek van zilverpaling wordt in het najaar gestimuleerd door een 
verhoogde rivierafvoer (Durif & Elie, 2008). Periodes met een verhoogde rivierafvoer 
gaan echter gepaard met een verhoogde pompwerking, waardoor zilverpalingen een 
grotere kans hebben om beschadigd te worden tijdens hun passage langs een 
pompgemaal. 

 
Figuur 1. De levenscyclus en de belangrijkste ontwikkelingsstadia van paling (Belpaire, 2008). 
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1.3.2. Stroomopwaartse vismigratie 

Bij een visstandbemonstering in de Waaslandhaven in januari 2008 werden negen 
vissoorten aangetroffen (Visserijbedrijf Kalkman, 2008). De vangsten werden 
gedomineerd door bot (Platichthys flesus) en snoekbaars (Sander lucioperca). Van de 
aangetroffen soorten zijn alleen paling en bot diadrome soorten. Dit wil zeggen dat ze 
tussen zout en zoetwater kunnen migrereren. Het opgroeigebied van bot ligt 
hoofdzakelijk in het zoetwater getijdengebied van het estuarium (Stevens et al., 2009b). 
Migratie tussen het estuarium en de polderwateren op de Linkerscheldeoever is dan ook 
vooral van belang voor paling. 

Het poldergebied dat afwatert via de pompgemalen van Stenengoot en Watermolen is 
een belangrijk opgroeigebied voor palingen. Jonge palingen koloniseren in het voorjaar 
de binnenwateren via het Schelde-estuarium. Via de sluis in Kallo migreren ze vanuit de 
Schelde naar de Waaslandhaven en komen zo in het Verrebroekdok terecht.  

Glasaalintrek vanuit het Verrebroekdok richting het schroefpompgemaal ‘Watermolen’ 
werd aangetoond in het onderzoek van Stevens et al. (2009b) en Samsoen et al. (2007). 
Beide studies tonen aan dat glasalen en jonge palingen in het voorjaar naar het meest 
zuidelijke deel van het Verrebroekdok migreren. De uitstroom van het pompgemaal in 
deze zone fungeert als lokstroom voor vissoorten zoals paling. Door een terugslagklep 
kunnen vissen het pompgemaal echter niet in stroomopwaartse richting (naar de Hoge 
watergang) passeren. 

Intrek van glasaal en gele paling uit de Zeeschelde naar de Hoge watergang is in principe 
mogelijk ter hoogte van de uitstroom van de betonsluis van de Bazeput. In een 
onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde in 2008 werden in 
de artificiële glasaalsubstraten t.h.v. de uitstroom van de Bazeput geen glasalen 
aangetroffen (Stevens et al., 2009b). Er werden wel drie jonge palingen in de substraten 
aangetroffen wat mogelijk op een beperkte natuurlijke rekrutering kan wijzen. Uit de 
adviesvraag is op te maken dat de kwaliteit van het water dat via de Bazeput gravitair in 
de Zeeschelde loost vermoedelijk nog niet van goede kwaliteit is waardoor intrek voor 
paling langs deze route vermoedelijk nog weinig attractief is.  

Uit de studie van Samsoen et al. (2007) blijkt ook dat een aantal andere diadrome 
soorten zoals spiering (Osmerus eperlanus), rivierprik (Lampetra fluviatilis) en bot de 
trek vanuit het Verrebroekdok naar het achterliggend zoetwatermilieu trachten te 
ondernemen. Bot was gedurende het hele jaar door in het Verrebroekdok aanwezig. 
Rivierprik (één exemplaar) en spiering (3 exemplaren) werden alleen in april gevangen. 
Zowel rivierprik als spiering planten zich voort in zoetwater, maar voor geen van beide 
soorten vormen de polderwateren een typisch paai- of opgroeigebied (Stevens et al., 
2009b). 

De enige soort, buiten paling, waarvoor het pompgemaal een belangrijk knelpunt vormt 
voor stroomopwaartse migratie is de driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus). 
De migrerende vorm van driedoornige stekelbaars trekt in het voorjaar vanuit het 
estuarium naar het zoetwater om zich voort te planten. De polderwateren vormen hierbij 
een belangrijk paaigebied (Raeymaekers et al., 2007). 

De intrek van glasaal, net als alle andere vissoorten, vanuit het Verrrebroekdok wordt 
momenteel volledig verhinderd door het schroefpompgemaal ‘Watermolen’ waardoor de 
natuurlijke rekrutering van glasaal en andere levensstadia van paling (gele paling) in de 
Lage watergang momenteel vermoedelijk nul is. 
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1.3.2. Stroomafwaartse vismigratie 

Tijdens visbemonsteringen door het INBO in de Zuidelijke watergang, de Beverse beek 
en de Watergang van de hoge landen werden enkel in de Zuidelijke watergang vissen 
aangetroffen (Van Thuyne & Breine, 2008). Er werden zeven soorten gevangen (baars – 
Perca fluviatilis, blankvoorn – Rutilus rutilus, bermpje - Barbatula barbatula, pos – 
Gymnocephalus cernuus, paling, rietvoorn - Scardinius erythrophthalmus en snoek – 
Esox lucius), waarvan baars en snoek het meest talrijk waren. 

 

Figuur 2. Situering van de oude schroefpompgemalen ‘Stenengoot’ en ‘Watermolen’ die kunnen 

instaan voor de ontwatering van respectievelijk de Lage watergang (Noordzuid-verbinding en 

Zuidelijke watergang) en de Hoge watergang (Waterloop van de Hoge landen). 
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Voor vissen uit de Lage en Hoge watergang is het belangrijk dat ze kunnen wegtrekken 
uit de polder. Het bekendste voorbeeld van vismigratie uit de polderwaterlopen betreft de 
stroomafwaartse voortplantingsmigratie van zilverpaling naar de Sargassozee (Stevens 
et al., 2009a). Voor deze zilverpalingen, net als alle andere vissoorten, is het echter niet 
zo eenvoudig om uit polderwaterlopen te migreren. De aanwezige vissen kunnen 
namelijk hinder ondervinden van pompgemalen, omdat ze deze niet kunnen passeren of 
omdat ze verwond geraken wanneer ze dat wel trachten te doen. 

Tijdens een onderzoek van het INBO naar visschade door een schroefpompgemaal 
(Buysse et al. in druk) bleek dat 33% van het totaal aantal gevangen schieralen tussen 8 
en 11 augustus 2008 zeewaarts trokken. In het daaropvolgende jaar, tijdens een 
onderzoek naar visschade door een vijzelgemaal (Buysse et al. in voorbereiding) trokken 
nagenoeg alle schieralen, met name meer dan 130 individuen, pas vanaf 8 december 
door het gemaal. Paling trekt uit polderwaterlopen op momenten met veel neerslag 
waardoor er veel en langdurig gepompt moet worden. De periode van uittrek van 
schieraal is dus niet zomaar vast te pinnen op enkele maanden. De stelling (IMDC, 2010) 
dat het kan volstaan om de visvriendelijke vijzel aan het nieuwe pompstation Stenengoot 
enkel in het voorjaar en in de maanden september, oktober en november in dienst te 
stellen is dan ook niet correct als men de uittrek van volwassen palingexemplaren 
(schieralen) mogelijk wil maken. 

Naast vissoorten die migreren tussen zoet- en zoutwater, ondervinden ook migrerende 
zoetwatersoorten belangrijke schade door pompgemalen. De migratieperiode van 
karperachtigen zoals blankvoorns is hoofdzakelijk geconcentreerd rond april en mei. 
(Buysse et al., 2003). Op basis van de aanwezigheid van kleine modderkruiper (Cobitis 
taenia - een soort van bijlage II van de habitatrichtlijn) is de Zuidelijke watergang 
aangeduid als ecologisch waardevolle waterloop. De Hoge en de Lage watergang worden 
bijgevolg aangeduid als prioritaire waterlopen en zijn in het kader van de Benelux-
beschikking (M(2009)1) opgenomen in het voorstel voor een nieuwe prioriteitenkaart 
voor vismigratie (Stevens & Coeck, in druk). Lokale populaties van een soort mogen niet 
geïsoleerd voorkomen en moeten in staat zijn om andere populaties te bereiken om de 
kans op overleving te maximaliseren. De populatie van kleine modderkruiper in de 
Zuidelijke watergang kan het stroomgebied alleen verlaten via het pompgemaal 
Stenengoot en vervolgens via het pompgemaal Watermolen naar het Verrebroekdok of 
via de uitstroom Bazeput in Kallo naar de Schelde. Beide migratieroutes zijn zowel in 
stroomop- als stroomafwaartse richting waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk afgesloten 
door de aanwezige pompgemalen en/of door de slechte waterkwaliteit t.h.v. Bazeput. 

 

2. Beleid en wetgevend kader 

De problematiek van de versnippering van het rivierennetwerk en het belang van herstel 
voor vismigratie wordt beschreven in talrijke beleidsdocumenten, richtlijnen en decreten. 

De Benelux-beschikking (dd. 26 april 1996) stelt dat de betrokken regeringen de vrije 
migratie van de vissoorten in alle hydrografische stroomgebieden moet verzekeren. Het 
herstel van de migratie van de grote anadrome en katadrome trekvissoorten van en naar 
de paai- en opgroeigebieden is hierbij prioritair. Bovendien moeten die trekbewegingen 
voor 1 januari 2010 mogelijk gemaakt worden voor alle soorten vis in alle hydrografische 
stroomgebieden ongeacht de beheerder.  

Herstel van vrije vismigratie staat ook centraal in de Vlaamse wetgeving. In het Decreet 
betreffende het Integraal Waterbeleid van 9 juli 2003 werd vooropgesteld dat vrije 
vismigratie voor alle vissoorten vóór 1 januari 2010 in alle Vlaamse stroomgebieden 
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mogelijk moet zijn, nieuwe migratieknelpunten moeten voorkomen worden en natuurlijke 
watersystemen moeten behouden en hersteld worden. 

Om aan de Benelux-beschikking tegemoet te komen heeft de Vlaamse overheid een 
uitvoeringsplan met een prioriteitenkaart opgemaakt (Monden et al., 2001 - Figuur 3). 
Deze prioriteitenkaart omvat een selectie (3000 km van 21000 km) van ecologisch 
waardevolle waterlopen en verbindingswaterlopen in Vlaanderen. Alle mogelijke 
migratieknelpunten op deze waterlopen werden geïnventariseerd en publiek beschikbaar 
gemaakt via een online databank (www.vismigratie.be). 

 

Figuur 3. Eerste prioriteringskaart voor vismigratie. Groen: hoofdmigratieweg, rood: ecologisch 

waardevolle waterloop, grijs: verbindingsweg, geel: glasaalmigratieweg, blauw: alternatieve 

hoofdmigratieweg. De witte cirkels zijn geïnventariseerde knelpunten die al opgelost werden.  

Ten slotte werd door de Europese ministerraad de palingverordening uitgevaardigd 
(EG/1100/2007) die alle lidstaten verplicht om tegen eind 2008 voor elk stroomgebied 
een beheerplan op te maken voor de bescherming en het herstel van de 
palingbestanden. In het kader van de Belgische palingbeheerplannen werd een 
prioritering opgesteld voor het oplossen van de belangrijkste migratiebarrières voor 
paling (Anon., 2008). De timing voor het oplossen van deze migratieknelpunten is 
afgestemd op de timing die gehanteerd werd in de ontwerptekst voor de aangepaste 
Benelux-beschikking. 

Onlangs werd de Benelux-beschikking voor vrije vismigratie uit 1996 geëvalueerd. De 
algemene conclusie is dat al heel wat knelpunten weggewerkt zijn maar dat de voorziene 
timing niet haalbaar is en dat voorlopig gefocust zou moeten worden op de prioritaire 
waterlopen. Op 16 juni 2009 werd een nieuwe Benelux-beschikking (M(2009)1) 
goedgekeurd. Hiermee verbinden de lidstaten er zich toe om binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van de beschikking, een prioriteitenkaart op te maken. Deze 
prioriteitenkaart omvat de waterlopen die ecologisch belangrijk zijn en/of een 
verbindingsfunctie hebben voor ten minste de Europees beschermde soorten. Voor het 
wegwerken van de hindernissen op deze waterlopen wordt de timing afgestemd op de 
EU-KRLW: 

• 90 % van de hindernissen van eerste prioriteit moeten weggewerkt zijn voor 31 

december 2015 en de rest van deze hindernissen voor 31 december 2021. 

• 50 % van de hindernissen van tweede prioriteit moeten weggewerkt zijn voor 31 

december 2015 en de rest van deze hindernissen wordt opgesplitst in twee delen 
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van telkens 25%. Het eerste deel wordt weggewerkt voor 31 december 2021 en 

het tweede deel voor 31 december 2027.  

De hindernissen van eerste prioriteit zijn minimaal degenen die zich bevinden op de 
hoofdlopen van de grote stromen (Schelde, Rijn en Maas). Een lidstaat kan deze 
categorie aanvullen met de ecologisch meest belangrijke zijlopen. De hindernissen van 
tweede prioriteit zijn degenen die zich bevinden op de overige in de beschikking beoogde 
waterlopen. 

De nieuwe Benelux-beschikking (M(2009)1) stelt verder dat 

• bij uitvoering van werken aan kunstwerken die een hindernis opleveren de 
hindernissen voor vissen passeerbaar moeten gemaakt worden en 

• het niet meer toegestaan is dat nieuwe hindernissen zoals pompen en gemalen 
worden opgeworpen zonder dat een oplossing voorzien wordt voor de vrije 
migratie van vissen. 

In opvolging van de nieuwe Benelux-beschikking (M(2009)1) zal aan het Vlaams 
Parlement voorgesteld worden om ook het decreet Integraal Waterbeleid in die zin aan te 
passen. In de loop van 2009-2010 zal een strategische prioriteitenkaart opgesteld 
worden. In Vlaanderen heeft de Coördinatie Commissie Integraalwaterbeleid (CIW) aan 
de werkgroep Ecologisch Waterbeheer de opdracht gegeven een aangepaste 
prioriteitenkaart voor vismigratie op te maken. Als voorbereiding op de gesprekken 
binnen de werkgroep heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) aan het INBO 
gevraagd een ecologische onderbouwing voor de prioritering op te maken. 

In het wetenschappelijk rapport van het INBO worden de Hoge en de Lage watergang 
o.a. door de aanwezigheid van kleine modderkruiper (een soort van bijlage II van de 
habitatrichtlijn) in de Zuidelijke watergang aangeduid als ecologisch waardevolle 
waterlopen. De Hoge en de Lage watergang worden bijgevolg aangeduid als prioritaire 
waterlopen en zijn opgenomen in de nieuwe prioriteitenkaart (Stevens & Coeck, in druk). 

Volgens de nieuwe Benelux-beschikking (M(2009)1) moeten de pompgemalen 
Stenengoot en Watermolen dan ook visveilig en vispasseerbaar gemaakt worden. 

 

3. Vismigratie en pompgemalen 

3.1. Visschade door pompgemalen 

3.1.1. Schroefpompgemalen 

Onderzoek van het INBO heeft aangetoond dat schroefpompen zeer schadelijk zijn voor 
stroomafwaarts migrerende vissen (Buysse et al., in druk). Het schroefpompgemaal dat 
door het INBO werd onderzocht bevindt zich in de Avrijevaart in Evergem en verpompt 
water van een polderstroomgebied van ongeveer 8000 ha naar het Kanaal Gent-
Terneuzen. Er werden in een periode van ongeveer vier maanden meer dan 4000 vissen 
opgevangen in een net dat perfect aansloot op de uitstroom van één van de 
schroefpompen. Het betrof hoofdzakelijk blankvoorn, brasem (Abramis brama), kolblei 
(Blicca bjoerkna) en baars en in mindere mate paling en snoek. De mortaliteit bij 
blankvoorn, brasem en kolblei na passage door de schroefpomp bedroeg respectievelijk 
60%, 58% en 61%. Voor snoek en paling waren de sterftepercentages nog hoger. 
Tijdens de onderzoeksperiode vatten 39 palingen hun zeewaartse trektocht aan via de 
door het INBO onderzochte schroefpomp. Slechts één paling passeerde levend en zonder 
uitwendig zichtbare verwondingen de pomp. Alle andere palingen werden dood of 
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dodelijk verwond aangetroffen in het net. Ten gevolge van mogelijke inwendige schade 
(vb. bloedingen, breuken) is het niet onwaarschijnlijk dat ook deze enige overlevende 
paling de Sargassozee niet zal bereiken. De schroefpomp bleek ook voor snoek 100% 
dodelijk te zijn (Tabel 1). 

    

    

Figuur 4. Verwondingen bij v.l.nr.r. en v.b.nr.o brasem, snoek, paling en baars na 

stroomafwaartse passage door een schroefpomp (Buysse et al., in druk). 

Tabel 1. Sterftepercentage van enkele vissoorten en totaal aantal vissen in de fuik na passage 
door een gemaal met schroefpompen (Buysse et al., in druk). 

Vissoort Sterftepercentage schroefpomp Aantal 

snoek 100% 26 
paling 98% 39 
kolblei 61% 913 
blankvoorn 60% 1372 
brasem 58% 915 
baars 53% 769 

 

3.1.2. Vijzelpompgemalen 

Recent onderzoek van het INBO heeft aangetoond dat klassieke vijzels niet visveilig zijn 
(Buysse et al., in voorbereiding). Het vijzelgemaal dat door het INBO gedurende 
ongeveer drie maanden werd onderzocht bevindt zich in het Leopoldkanaal in Boekhoute 
en verpompt water van een groot polderstroomgebied naar de Westerschelde in 
Nederland. In dit onderzoek werd er gelijktijdig een kleine en grote vijzel onderzocht. 
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Onderstaande foto’s illustreren de verwondingen die vissen oplopen enerzijds doordat ze 
bekneld raken tussen de vijzel en de goot waarin de vijzel draait (Figuur 5 - brasem, 
blankvoorn en kolblei) en anderzijds door de slag die vissen krijgen van de onderste 
winding van de vijzel (Figuur 5 - paling).  

     

     

Figuur 5. Verwondingen bij v.l.nr.r. en v.b.nr.o een brasem, blankvoorn, kolblei en paling na 

stroomafwaartse passage door een vijzel (Buysse et al., in voorbereiding). 

3.2. Visveilige en passeerbare pompgemalen 

Het passeerbaar maken van een gemaal voor vissen betekent dat er zowel stroomop- als 
stroomafwaartse migratie langs het gemaal mogelijk gemaakt moet worden zonder dat 
vissen daarbij beschadigd worden. Dit betekent dat het niet alleen volstaat om vissen 
veilig mee te verpompen naar het opwaarts pand (stroomafwaartse migratie) maar dat 
er ook voorzieningen worden ontworpen die vissen toelaten om stroomopwaarts langs 
het gemaal te zwemmen (tegen de stroming in van het gemaal).  

3.2.1. Visvriendelijke alternatieven voor stroomafwaartse vismigratie? 

Door ANB werd de vraag gesteld of het volstaat het om drie vijzels in het nieuwe gemaal 
Stenengoot visveilig te maken door enkel de onderste windingen aan te passen of dat het 
volstaat om één vispasseerbare vijzel (omhulde buisvijzel met aangepaste windingen) te 
bouwen in combinatie met twee niet-passeerbare vijzels met afschrikkingsysteem? 
Onderstaande paragrafen bespreken een aantal alternatieven voor stroomafwaartse 
vismigratie langs pompgemalen die door de fabrikanten als visvriendelijk worden 
voorgesteld. 
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a) Buisvijzel 

Onder de naam FishFlow Innovations ontwikkelden Witteveen+Bos en beroepsvisser 
Gerard Manshanden een buisvijzel, waarvan wordt verondersteld dat de problemen van 
conventionele vijzels wordt voorkomen. Bij conventionele vijzels loopt de schroef over de 
volle breedte door tot aan het uiteinde van de vijzel, waardoor de eerste windingen bij 
elke draai door het water slaan. Een tik van de eerste windingen kan vissen ernstig 
verwonden. In het visveilige vijzelgemaal neemt de breedte van de vijzelbladen 
gedurende de laatste windingen af, zodat de bladen teruglopen naar de buitenkant van 
de vijzel tot ze uiteindelijk op lijken te gaan in de buis rond de vijzel. De tweede 
toepassing in het FishFlow vijzelgemaal is dat de vijzel over de gehele lengte omhuld 
wordt. Deze omhulling draait mee in de goot, waardoor er geen ruimte meer bestaat 
tussen de vijzel en de wand. De omhulling en de aangepaste vijzelbladen zorgen ervoor 
dat de vijzel niet langer door het water slaat en vis niet meer beschadigd of beklemd kan 
raken. De eerste buisvijzel moet nog worden aangelegd. Een evaluatie is dus tot nu toe 
nog niet uitgevoerd. (uit: Kunst et al., 2008) 

Ondertussen werd door het studiebureau VisAdvies, in opdracht van Fishflow Innovations 
zelf, een evaluatie uitgevoerd naar de visveiligheid van hun buisvijzel. Bij deze proef 
passeerden alle 99 vissen zonder schade door de pomp. De groep diverse karperachtigen 
bestond hierbij uit 71 exemplaren. Al deze vissen zijn zonder schade gepasseerd, 
waarmee de schade op 0% is vastgesteld. Het betrouwbaarheidsinterval loopt van 0 – 
5%. Van de vissoort paling zijn 23 exemplaren de buisvijzel gepasseerd, zonder enige 
vorm van schade. Daarmee is de schade vastgesteld op 0%. Het 
betrouwbaarheidsinterval loopt van 0 – 15%. Ook hier geldt dat wanneer meer palingen 
de buisvijzel, naar verwachting zonder schade, hadden gepasseerd, de bovengrens van 
het betrouwbaarheidsinterval nog lager was geweest. Zowel voor paling als voor 
karperachtigen kan worden geconstateerd dat de buisvijzel significant beter presteert op 
het aspect visschade dan de conventionele vijzels waarmee de vergelijking heeft 
plaatsgevonden (voor karperachtigen p < 0.01 en voor paling p < 0.01). (uit: Vriese, 
2009) 

Bijlage 1 vermeldt enkele voorbeelden van omhulde buisvijzels. 

b) De Wit-vijzel 

De “de Wit-vijzel” bestaat uit een vijzel met één, twee of drie vijzelbladen, welke aan de 
instroomzijde een gestroomlijnde voorkant heeft (hebben). Deze vorm is zodanig 
gekozen dat elk vijzelblad van boven naar beneden, in de lengterichting van de vijzel-as 
gezien, ter plaatse van het einde van de halfronde vijzeltrog, niet eindigt doch nog over 
enige afstand doorloopt. Vanaf het punt waar de vijzeltrog stopt neemt de afstand van de 
buitenrand van elk vijzelblad tot de centrale vijzel- as(balk) in schuin neerwaartse 
richting steeds verder af totdat de buitenrand van elk vijzelblad samenvalt met de 
centrale vijzel-as(balk). Deze gestroomlijnde voorzijde van elk vijzelblad bevindt zich 
aldus buiten de normale vijzeltrog.  

In het gebied van Hoogheemraadschap van Rijnland is een “de Wit-vijzel” aangelegd bij 
gemaal Halfweg. In de herfst van 2007 werd hier de natuurlijke trek door een “de Wit-
vijzel” onderzocht bij gemaal Halfweg (Kruitwagen & Klinge, 2008). In totaal werden 188 
vissen, waaronder 24 alen, gevangen. Het merendeel van de vangst bestond uit brasem 
(145 exemplaren). Er is alleen bij een snoekbaars (Sander lucioperca) van 42 cm schade 
geconstateerd. Deze leek te zijn platgedrukt door de vijzel. In hetzelfde gemaal werden 
ook een aantal vissen gedwongen blootgesteld aan de vijzel. In totaal werden tijdens 
deze proef 67 vissen gevangen. Bij geen enkele vis werd schade is vastgesteld (uit: 
Kunst et al., 2008). 
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c) Spaans Babcock vijzel 

Spaans Babcock BV (fabrikant) vermeldt dat hun vijzels door een kleine aanpassing 
visveiliger zijn dan de speciaal aangepaste buisvijzel. De aanpassing van Spaans Babcock 
bestaat erin de instroom onderaan de schroef te vergroten. Het probleem bij 
conventionele vijzels is namelijk dat vissen vaak een tik krijgen van het blad van de 
schroef of dat zij gekneld raken.  

De Spaans Babcock vijzel werd getest op een klein vijzelgemaal in een polderloop in 
Nederland. Het onderzoek en het rapport werd door Spaans Babcock BV zelf uitgevoerd 
en opgesteld (Spaans Babcock BV, 2009). In hun proefopstelling werd de 
visvriendelijkheid van een buisvijzel en een Spaans babcock vijzel vergeleken. Volgens 
Spaans Babcock zwom 95 procent van de vissen (brasem, kolblei, paling en andere 
soorten) zonder probleem door de vijzel. Het percentage beschadigde vissen bij de 
Spaans Babcock vijzel varieerde voor de verschillende lengteklassen van 3% tot 7 %. Bij 
de proeven met de buisvijzel lagen de percentages van beschadigde vissen met 9 tot 
43% aanmerkelijk hoger. 

Hun conclusie is dat de conventionele vijzel met WdW (Wim de Wit) toepassing veilig 
door vis gepasseerd kan worden. In hoeverre de “De Wit” aanpassing t.o.v. de oude 
vijzel een positieve bijdrage aan deze constatering heeft gehad kan niet vastgesteld 
worden aangezien er voorafgaand aan de aanpassing geen noemenswaardige aantallen 
gepasseerd zijn. De bereidheid van vis om het conventionele gemaal (WdW) te passeren 
lijkt groter, omdat door het aanbrengen van de parabolische beschoeping bij de inlaat 
het geluid van de vijzel aanmerkelijk gereduceerd wordt. Met de aanpassing van de vijzel 
(naar buisvijzel) zou verwacht worden dat de vis minder beschadigingen op zouden 
lopen. Uit de proeven is daarentegen gebleken dat de aantallen beschadigde en dode vis 
en de mate van beschadigingen groter zijn dan bij de conventionele vijzel.  

d) FishTrack 

In bijlage een innovatief visvriendelijk gemaalconcept van Tauw voor stroomafwaartse 
migratie: ‘FishTrack’. Een concept dat mogelijks toepassing kan vinden voor 
stroomafwaartse migratie ter hoogte van het schroefpompgemaal Watermolen. Het 
systeem wordt in 2010 geïnstalleerd op twee gemalen in Nederland, maar werd nog niet 
geëvalueerd via een onafhankelijke studie. 

3.2.2 Visvriendelijke alternatieven voor stroomopwaartse vismigratie? 

Op momenten dat het gemaal pompt ontstaat er een lokstroom ter hoogte van de 
uitstroom van de vijzels. Deze lokstroom trekt stroomopwaarts migrerende vissen aan 
die het gemaal in stroomopwaartse richting willen passeren. 

a) Opvangbak 

Voor stroomopwaartse migratie kan men bijvoorbeeld werken met een soort 
opvangruimte of opvangbak die op geregelde tijdstippen wordt afgesloten en vervolgens 
wordt leeg gelaten (met de erin aanwezige vissen) in het lager gelegen gebied (gravitaire 
lozing). Volgens Kunst (2009) werden in Nederland al bij twee gemalen (gemaal Kolhorn 
en gemaal De Kaag) een opvangbak door TAUW ontworpen, die vis aantrekt met een 
pomp en geregeld water onder vrij verval loost in de polder. We hebben geen weet van 
een onafhankelijke studie waarin het systeem geëvalueerd werd. 

b) De gemaalvispassage 

Voor de FishFlow gemaalvispassage wordt een gemaal, naast de conventionele 
gemaalpompen, voorzien van een venturi-pomp. Bij het venturi-principe worden achter 
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de pomp platen aangebracht, die een vernauwing vormen en zo een versnelling van de 
waterstroom opwekken. Door deze versnelling ontstaat naast de vernauwing een 
vacuüm, dat ook een waterverplaatsing veroorzaakt in de twee zijkanalen, die ter hoogte 
van de vernauwing op de hoofdbuis uitkomen. De zijkanalen lopen door tot in de polder 
en vormen daarmee een passage om de gemaalpompen heen. Zo ontstaat een open 
verbinding tussen polder en boezem. 

Het gemaal speelt in op het natuurlijke gedrag van de vis. Felle stroboscooplampen 
houden de vis bij de gemaalpompen weg, waardoor vissen op zoek gaan naar 
alternatieve stromingen. Deze worden geboden in de vorm van de donkere inlaten van 
de zijkanalen. De stroming in deze kanalen zal de vis aantrekken. Via de kanalen voert 
de stroming de vissen om de gemaalpompen heen, naar de boezemzijde van het gemaal. 
De FishFlow gemaalvispassage kan in ieder gemaal ingepast worden, zowel in bestaande 
gemalen als bij renovatie of nieuwbouw.  

Tabel 2. Resultaten van de gemaalpassage te Haren (Uit: H2O, nr. 9, 2006, IN: Kunst, 2008). 

Aantal gepasseerde vissen 8354 
Aantal vissoorten  10 
 (o.a. paling, baars, brasem, pos, snoek, rietvoorn, blankvoorn, rivierprik) 
Lengte range vissen 5-78 cm 
Beschadiging/sterfte vissen met zowel Venturi-pomp als stroboscoopverlichting aan  0% 
Beschadiging/sterfte vissen met de Venturi-pomp aan maar stroboscoopverlichting uit 18-23% 
Beschadiging/sterfte vissen met zowel Venturi-pomp als stroboscoopverlichting uit 100% 
 (vis > 10 cm) 
 

In Nederland is tot dusver één type bypass systeem toegepast gebaseerd op venturi 
werking. Het betreft deze gepatenteerde Manshanden gemaalvispassage. De eerste 
Manshanden gemaalvispassage werd in 2005 geïnstalleerd op een gemaal in Nederland. 
De voorziening heeft tot doel een veilige stroomafwaartse migratie van vis langs het 
bestaande gemaal, mogelijk te maken. Uit de resultaten van enkele test blijkt dat 
palingen en andere vissen het gemaal probleemloos kunnen passeren (Uit: H2O, nr. 9, 
2006, IN: Kunst, 2008 - Tabel 2). 

c) De tweezijdig passeerbare gemaalvispassage: 

De gemaalvispassage biedt vissen een veilige verbinding in de stroomafwaartse richting. 
Door de gemaalvispassage van een terugslagklep en een uitstroombak te voorzien kan 
een gemaal eveneens passeerbaar gemaakt worden voor stroomopwaartse migrerende 
vissen die op de lokstroom van het gemaal afkomen. 

Een gemaalvispassage wordt gekenmerkt door een venturi-pomp die het mogelijk maakt 
om een waterbeweging op gang te brengen in twee omloopkanalen. Bij een tweezijdig 
passeerbare gemaalvispassage stroomt het water via een uitstroombak naar de boezem. 
Zodra de pomp wordt uitgezet sluiten twee terugslagkleppen, één klep sluit de 
verbinding tussen uitstroombak en de boezem, terwijl de tweede klep de verbinding 
tussen de venturi en de gemaalpomp sluit. Het water dat zich in de uitstroombak en de 
omloopkanalen bevindt stroomt vervolgens terug tot op polderniveau. Voor 
stroomopwaarts migrerende vissen vormt het water dat door een gemaal wordt 
uitgemalen een lokstroom. Tijdens het pompen van het gemaal is de gemaalvispassage 
niet stroomopwaarts passeerbaar vanwege de hoge stroomsnelheid in de venturi. De 
vissen die door de lokstroom worden aangetrokken zullen zich daarom verzamelen in de 
uitstroombak. Zodra de gemaalpomp stopt met pompen sluit de terugslagklep achter de 
vissen, waarna deze door het terugstromende water via de omloopkanalen naar de 
polder worden gebracht. 
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3.2.3 Conclusie: visvriendelijke alternatieven 

Mede onder impuls van nieuwe internationale en Vlaamse wetgevingen krijgt het ontwerp 
van visveilige en vispasseerbare alternatieven voor pompgemalen de noodzakelijke 
aandacht. Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat er al een aantal alternatieven op de 
markt beschikbaar zijn. Voor een aantal van deze alternatieven ontbreken echter 
onafhankelijke testresultaten, waardoor we geen objectieve vergelijking van de 
verschillende systemen kunnen maken.  

Op basis van eigen onderzoek van de visschade door een vijzelgemaal (Buysse et al., in 
voorbereiding - Figuur 5) is het INBO is van mening dat vijzels die enkel onderaan zijn 
aangepast verwondingen door beknelling tussen windingen en goot niet kunnen 
voorkomen. 

 

3.3. Visafschriksystemen 

In de adviesvraag wordt melding gemaakt van één omhulde buisvijzel in combinatie met 
afscherming van de niet-visvriendelijke vijzels. Deze afscherming zal gebeuren door 
vuilroosters vermoedelijk in combinatie met licht-, geluid- en/of luchtbelschermen. 
Omdat een volledige afscherming/afschrikking van de niet-visvriendelijke vijzels 
bijzonder moeilijk te realiseren is adviseert het INBO om het nieuw te bouwen gemaal 
Stenengoot volledig visveilig te maken met drie aangepaste visveilige buisvijzels. 
Argumenten hiervoor zijn: 

• Wereldwijd en decennialang wordt reeds gezocht naar systemen die vissen uit 
niet-visvriendelijke waterkrachtcentrales en pompgemalen moet houden. Een 
systeem dat alle vissen kan afleiden werd echter nog niet gevonden (fijnmazigere 
roosters raken te snel verstopt en vragen continue reiniging, licht- of 
luchtbelschermen houden niet alle vissen tegen, …) (Schilt, 2007). 

• Afschriksystemen zoals lichtschermen e.a. verbruiken veel energie en vragen 
permanent onderhoud. Kosten die uitgespaard worden om niet-visveilig te 
bouwen wegen vermoedelijk niet op tegen de permanente kosten van onderhoud 
en operationeel houden van stroboscooplichten, luchtbel- en/of geluidschermen. 

• Afschriksystemen hebben vermoedelijk een beperktere levensduur dan visveilge 
vijzels vervaardigd uit composiet (sommige leveranciers bieden een garantie van 
50 jaar op buisvijzels vervaardigd uit composiet). 

• Vissen die over minder goede zwemcapaciteiten beschikken (vb. juveniele vissen) 
worden aangezogen naar alle vijzels van het gemaal. Ze kunnen niet door de 
afschriksystemen worden tegengehouden en worden aangezogen door de 
vuilroosters, licht-, luchtbel- en/of geluidschermen heen naar de niet-
visvriendelijke vijzels. 

 

3.4. Stroomsnelheid in de afvoerkokers 

De passeerbaarheid van het nieuwe gemaal Stenengoot en het gemaal Watermolen in 
opwaartse richting hangt in de eerste plaats af van de passeerbaarheid van de 
afvoerkokers van beide gemalen. De afvoer doorheen de kokers dient grondig bestudeerd 
te worden. Het INBO adviseert om de stroomsnelheden in de kokers te berekenen op 
basis van het debiet en de diameter van de kokers aangevuld met metingen van de 
effectieve stroomsnelheden vastgesteld in de uitstroom van de kokers. De bereikbaarheid 
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van de Lage en Hoge watergang is hoofdzakelijk belangrijk voor glasaal (alsook alle 
andere levensstadia t.e.m. gele aal) en driedoornige stekelbaars. Glasalen hebben echter 
een zwakke zwemcapaciteit (McCleave, 1980) en testen met driedoornige stekelbaarzen 
hebben aangetoond dat ze slechts gedurende beperkte tijd een zwemsnelheid van 0.36 
m/s (‘prolonged swimming speed’) kunnen aanhouden (FishXing: 
http://www.fsl.orst.edu/geowater/FX3/help/FX3_Help.html). Wanneer er gepompt wordt 
zijn de bestaande kokers met een lengte van meer dan 350 meter vermoedelijk niet 
passeerbaar voor stroomopwaarts migrerende driedoornige stekelbaars en glasaal, net 
als voor alle andere vissoorten met zwakke zwemcapaciteiten. Het INBO adviseert dat 
stroomsnelheden de zwemcapaciteiten (kruissnelheid) van de zwakste zwemmers niet 
mogen overschrijden. De stroomsnelheid in de kokers mag niet hoger zijn dan 0.3 tot 0.5 
m/s voor stroomopwaartse vismigratie. In de afvoerkokers kunnen verruwing en/of V-
vormige overlaten de stroomopwaartse vismigratie faciliteren (zie handboek vismigratie 
pag. 62 – Kroes & Monden, 2005). 

In de nota van IMDC (2010) wordt terecht gesteld dat lagere stroomsnelheden de 
mogelijkheid tot migratie in positieve mate beïnvloeden. Er wordt echter ook melding 
gemaakt van het feit dat het tijdelijk kan voorkomen dat de stroming door de drie kokers 
verschillend is of zelfs 0. Het INBO merkt op dat wanneer de stroomsnelheid in de 
afvoerkoker die in verbinding staat met de opvangbak nul is er ook geen attractieve 
lokstroom is voor stroomopwaarts migrerende vissen. In situaties waarbij er lage 
stroomsnelheden door de ‘niet-opvangbak-kokers’ optreden in combinatie met een 
stromingloze opvangbak-koker zullen vissen niet gelokt worden tot in de opvangbak en 
mogelijks de verkeerde kokers inzwemmen (ondanks afschrikkingssystemen). Een 
bijkomende vismigratiefacilteit met een permanent zoete lokstroom specifiek voor glasaal 
op een doordacht gekozen locatie is aangewezen. 

 

CONCLUSIE 

De nota over ‘Studie en begeleiding rond de verplaatsing van het pompstation 
Stenengoot in de Waaslandhaven’ betreft een goed onderbouwd document (IMDC, 2010). 
Het INBO geeft in dit advies bijkomende info en ideeën over het belang van stroomop- 
en stroomafwaartse vismigratie in het studiegebied, de wetgevingen die er van 
toepassing zijn, de schadelijkheid van schroefpomp- en vijzelgemalen en de (nieuwste) 
alternatieven om gemalen visveilig te maken (en een interpretatie ervan). 

1. Beide pompgemalen worden best visvriendelijk gemaakt 

De Lage en Hoge watergang worden in de nieuwe ‘Prioriteitenkaart Vismigratie’ 
opgenomen als prioritair conform de nieuwe Beneluxbeschikking (M(2009)1) (Stevens & 
Coeck, in druk). Dit betekent dat vrije vismigratie langs het nieuwe gemaal Stenengoot 
en langs het bestaande gemaal Watermolen in stroomop- en stroomafwaartste richting 
mogelijk moet gemaakt worden en dat de gemalen bovendien visveilig moeten zijn. In 
het huidige scenario wordt het gemaal ‘Watermolen’ niet visveilig gemaakt voor 
stroomafwaartse migratie van vissen. Er wordt een enkelzijdige passage d.m.v. het 
systeem verzamelbak en gravitaire duiker van de afvoerkokers naar de Nieuwe 
watergang voorzien (= wachtkom van pompstation Watermolen) (IMDC, 2010). Dit 
betekent dat alle schieralen die tijdens het pompen via het gemaal Watermolen de Hoge 
watergang willen uittrekken er een mortaliteit zal optreden die meer dan 95% zal 
bedragen (Buysse et al,. in druk). Er moet overwogen worden het gemaal Watermolen 
ook visveilig te maken anders vormt de gravitaire opvangbak voor de Hoge watergang 
een ecologische valkuil. 
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2. Vijzels dienen omhuld te zijn in combinatie met aangepaste onderste 

windingen om visveilig te zijn 

Onderzoek van het INBO naar de verwondingen bij vissen veroorzaakt door een gemaal 
met klassieke vijzels toont dat vissen niet enkel verwond kunnen raken door een slag van 
de onderste winding maar dat vissen ook gekneld kunnen raken tussen de ronddraaiende 
delen van de vijzel en de goot (Buysse et al., in voorbereiding). Het INBO is van mening 
dat het niet volstaat om enkel de onderste windingen van de vijzels in het nieuwe 
pompgemaal Stenengoot aan te passen. Vijzels dienen omhuld te worden in combinatie 
met aangepaste onderste windingen om visveilig te zijn.  

3. Visafschriksystemen kunnen niet verhinderen dat vissen toch in de niet-

visveilige vijzels terecht komen 

Geen enkel afschriksysteem is in staat om alle vissoorten even efficiënt van een 
pompgemaal weg te houden. Systemen die voor de ene soort als afschrikking fungeren, 
kunnen andere soorten aantrekken. 

4. De stroomsnelheid en de migratieafstand in de afvoerkokers zijn bepalend 

voor de passeerbaarheid ervan 

De passeerbaarheid van het nieuwe gemaal Stenengoot en het gemaal Watermolen in 
opwaartse richting hangt af van de passeerbaarheid van de afvoerkokers van beide 
gemalen. Het INBO adviseert dat de stroomsnelheid in de kokers niet hoger mag zijn dan 
0.3 tot 0.5 m/s voor stroomopwaartse vismigratie. Verruwing en/of V-vormige overlaten 
in de kokers kunnen de stroomopwaartse vismigratie faciliteren. In situaties met lage 
stroomsnelheden in de ‘niet-opvangbak-kokers’ en stromingloze condities in de 
opvangbak-koker, zullen vissen niet naar de opvangbak gelokt worden en mogelijks de 
verkeerde kokers inzwemmen. Een bijkomende vismigratiefacilteit met een permanent 
zoete lokstroom specifiek voor glasaal op een doordacht gekozen locatie is aangewezen. 

5. De visveilige vijzels dienen het hele jaar door in dienst te zijn 

De stelling dat het kan volstaan om de visvriendelijke vijzel aan het nieuwe pompstation 
Stenengoot enkel in het voorjaar en in de maanden september, oktober en november in 
dienst te stellen is niet correct als men de uittrek van volwassen palingexemplaren 
(schieralen) mogelijk wil maken. Ook andere vissoorten zoals karperachtigen migreren 
buiten de voorgestelde periode en kunnen in de niet-veilige vijzels terecht komen. De 
visveilige vijzel dient bijgevolg continu in dienst te zijn. Het pompbeheer moet erop 
afgesteld zijn dat steeds eerst de visveilige vijzels worden aangeschakeld van het nieuwe 
gemaal Stenengoot. Pas van zodra de visveilige vijzels het overtollige water niet meer 
tijdig kunnen evacueren zouden niet-visveilige pompen (Watermolen) in werking mogen 
gesteld worden. 

6. De opvangbakken worden best gecombineerd met een glasaalmigratie-

systeem 

Aangezien de passeerbaarheid van de kokers problematisch kan zijn voor slechte 
zwemmers kan er beter voor gekozen worden om een gravitaire opvangbak te voorzien 
in combinatie met een andere vismigratiefaciliteit die erop gericht is om hoofdzakelijk 
glasaal in de polder toe te laten: bijvoorbeeld een glasaalgoot of een aalhevel. De 
opvangbak kan de betere zwemmers in de polder toelaten terwijl glasaal via een systeem 
met glasaalgoot of aalhevel kan overgebracht/overgeheveld worden naar de Lage 
watergang. De opvangbakken zelf moeten een hoge ruwheid hebben alsook schuilzones 
of luwtes waardoor vissen kunnen rusten. Luwe donkere zones hebben vaak een grote 
attractiviteit voor vissen. Het is aangewezen om zo enkele zones (vergelijkbaar met het 
principe van diepe holle oevers) in de opvangbakken te voorzien. 
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BIJLAGE 1 

Voorbeelden van omhulde buisvijzels: 

• uit Nederland: 

� http://www.fishflowinnovations.nl  

• uit Amerika: 

� http://www.water.siemens.com/SiteCollectionDocuments/Product_Lines/Davis_ 
Products/Brochures/BC-INTERNALIFT-BR-0108.pdf 

� http://www.wateronline.com/article.mvc/Screw-pump-restores-use-of-diversion 
-dam-prot-0001?VNETCOOKIE=NO 

 

 

 

 

 


