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Samenvatting 

Tijdens dit onderzoek werd het aanbod van vissen op- en afwaarts het Spiedamgemaal 
bestudeerd en werd de schadelijkheid van het gemaal voor vissen ondezocht met bijzondere 
aandacht voor paling. 

Via het Spiedamgemaal (Rieme, O-Vl) wordt overtollig water uit de Avrijevaart en de 
Burggravenstroom overgepompt naar het Kanaal Gent-Terneuzen. Het gemaal bezit 7 
schroefpompen met een totale capaciteit van 8 m³s-1. Het toerental van de pompen bedraagt 
450 omwentelingen per minuut.  

Stroomafwaarts van het gemaal werd een lange fuik geplaatst die perfect aansloot op de 
uitstroom van één van de grote gesloten schroefpompen (1,6 m³s-1). Alle vissen die 
stroomafwaarts bewogen langs deze pomp werden opgevangen in het gemaalnet. Van alle 
verpompte vissen werd de toestand bepaald. Daarnaast werden van alle individuen de 
verwondingen genoteerd die ze mogelijks hadden opgelopen. 

De dominante soorten in de Avrijevaart en de Burggravenstroom stroomopwaarts van het 
pompgemaal (polder) zijn blankvoorn, kolblei, baars en brasem. De soortensamenstelling in 
de Avrijevaart stroomafwaarts het gemaal, die (ten dele) ook representatief is voor de 
soortensamenstelling in het Kanaal Gent-Terneuzen, toont dezelfde soorten als in de polder 
maar met een uitgesproken dominanitie van baars. Terugslagkleppen verhinderen 
stroomopwaartse migratie langs het gemaal. 

Tussen 25 juli en 20 augustus 2008, tussen 15 september en 28 novermber 2008 en 
afsluitend éénmalig op 8 december 2008 werden in totaal meer dan 4.000 vissen uit de 
polder gepompt. Het betrof hoofdzakelijk blankvoorn, brasem, kolblei en baars. Daarnaast 
werden ook een behoorlijk aantal palingen en snoeken verpompt. Globaal genomen werden 
er vijf opvallende vormen van schade of verwondingen vastgesteld bij de verpompte vissen. 
Combinaties van verschillende types verwondingen werden ook frequent waargenomen. 
Aangezien ook een deel van de verpompte vissen zonder duidelijke uitwendige verwondingen 
in het net werden aangetroffen onderscheidden we zes klassen: 

 1- vissen zonder uitwendig zichtbare verwondingen; 

 2- vissen met verwondingen aan vinnen (‘vinschade’); 

 3- vissen met duidelijk verlies van schubben (‘schubverlies’); 

 4- vissen met een zwelling, kneuzing en/of bloeding; 

 5- vissen met een snijwonde; 

 6- onthoofde vissen. 

 

De visoverleefbaarheid van het Spiedamgemaal is beperkt tot nihil al naargelang de vissoort. 
Het percentage vissen (per vissoort) dat sterft na passage door gemaal bedraagt: 

 Snoek (N=26)= 100%; 

 Paling (N=39)= 98%. 

 Kolblei (N=913)= 61%; 

 Blankvoorn (N=1372) = 60%; 
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 Brasem (N=915)= 58%; 

 Baars (N=769)= 53%; 

(N=steekproefgrootte) 

Er moet rekening gehouden worden met het feit dat een deel van de overlevende vissen pas 
later aan hun verwondingen sterven, we spreken in dit geval van ‘uitgestelde mortaliteit of 
sterfte’.  

Van de dominante soorten blankvoorn, brasem en kolblei werden zowel heel wat kleine (  
100 mm) als grotere individuen (>100 mm) verpompt. Hun sterftepercentages vallen binnen 
dezelfde grootteorde voor wat betreft de kleinere en grotere individuen. Enkel baars, in het 
bijzonder kleine baars, lijkt iets minder onderhevig aan fysieke kwetsuren. Niettegenstaande 
de vangstaantallen van snoek vrij beperkt waren tonen de resultaten dat schroefpompen 
bijzonder dodelijk zijn voor snoek.  

In totaal trokken 39 palingen zeewaarts tijdens de onderzoeksperiode. Met uitzondering van 
1 individu werden alle palingen dood of dodelijk verwond aangetroffen in het net. We kunnen 
stellen dat de totale sterfte van paling na passage door het schroefpompgemaal 98% 
bedraagt waardoor het ontsnappingspercentage bijzonder klein en vermoedelijk zelfs nihil is. 
Verhoogde pompactiviteit en dus afvoer blijkt een zeer belangrijke stimulus te zijn voor 
stroomafwaartse palingmigratie uit de Avrijvaart en Burggravenstroom. Bij verhoogde 
pompactiviteit werd er naast de bemonsterde pomp ook een tweede of derde pomp 
ingeschakeld om het overtollige water weg te pompen. Dit betekent dat er ook palingen 
langs de andere pompen gepasseerd zijn. Enkel op basis van de verpompte volumes van alle 
pompen tijdens piekdebieten die optraden tussen tussen 25 juli en 20 augustus 2008 en 
tussen 15 september en 28 novermber 2008 werd geschat dat er ongeveer 344 palingen 
zeewaarts getrokken zijn waarvan er op basis van het berekend schadepercentage van 98% 
ongeveer 337 werden gedood door de schroefpompen. Het aanwezige palingbestand in de 
Avrijevaart en Burggravenstroom is voorlopig enkel het resultaat van glasaaluitzettingen. In 
een natuurlijke situatie zou de productie van paling in deze gebieden veel hoger zijn, 
waardoor ook de mortaliteit dramatisch zou toenemen.  

Op momenten dat de pompen niet in werking zijn blijken het pomphuis en de donkere 
kelders waarin de schroefpompen zijn opgehangen een grote aantrekkingskracht te hebben. 
De vissen die hierin een schuil- of overwinteringhabitat vinden zijn niet per definitie 
gemotiveerd om te migreren, ze worden verrast als het gemaal wordt aangezet en 
vervolgens ingezogen. 

Via een bijkomende kleine steekproef werd vastgesteld dat juveniele snoek, drie- en 
tiendoornige stekelbaars, riviergrondel, blankvoorn, brasem en kolblei samen met vegetatie 
tegen de grofvuilroosters werd gezogen (‘impingement’) en vervolgens via een 
reinigingssyteem in een afvalcontainer werden afgeworpen.  
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Aanbevelingen voor beheer en/of beleid 

De onderzoeksresultaten tonen dat het schroefpompgemaal in Ertvelde bijzonder dodelijk is 
voor alle vissoorten in de Avrijevaart en de Burggravenstroom. Daarom moet er dringend 
werk gemaakt worden van “vispasseerbare” en “visveilige” pompgemalen. Er bestaan 
meerdere oplossingen om vissen veilig te laten passeren via de aanleg van visdoorgangen 
langs of door een gemaal of door schroefpompen te vervangen door visveilige pompen.  

Waterbeheerders moeten onder impuls van internationale en Vlaamse wetgevingen, zoals de 
Palingverordening, de Europese Kaderrichtlijn Water, de Benelux beschikking met betrekking 
tot vrije vismigratie en het decreet integraal waterbeleid, de uitdaging aangaan om de 
ecologische kwaliteit van onze waterlopen te herstellen. Het herstel van vrije vismigratie is 
daarbij een belangrijk aandachtspunt. Aan pompgemalen, die een belangrijk puzzelstuk 
vormen in het herstel van vrije vismigratie, werd tot nu toe weinig aandacht besteed. In 
Vlaanderen zijn er nochtans naar schatting 130 pompgemalen aanwezig (inclusief 64 
gemalen met schroefpompen).  

In de de Palingverordening worden maatregelen ter bescherming en herstel van het 
Europese palingbestand voorgesteld. Samenvattend stelt de Verordening dat de lidstaten de 
nodige maatregelen moeten treffen zodat op termijn minstens 40% van de zilverpalingen 
(ten opzichte van een referentiesituatie zonder menselijke beïnvloeding) de open zee kan 
bereiken om zich voort te planten. Met menselijke beïnvloeding worden ondermeer 
pompgemalen bedoeld. De resultaten uit dit onderzoeksrapport tonen aan dat zeewaarts 
migrerende palingen uit de Avrijevaart en Burggravenstroom het Spiedamgemaal nauwelijks 
levend kunnen passeren. Pompgemalen, en schroefpompen in het bijzonder (98% 
mortaliteit), worden daarom in het palingbeheerplan aangehaald als één van de belangrijkste 
oorzaken van mortaliteit bij zilverpaling in Vlaanderen. De impact van pompgemalen is 
momenteel echter relatief laag omdat de productie van paling in de Avrijevaart en de 
Burggravenstroom laag is. Het aanwezige palingbestand in de Avrijevaart en 
Burggravenstroom is voorlopig enkel het resultaat van glasaaluitzettingen. Om de 
palingstand in beide polderwaterlopen op een hoger peil te brengen is een migratiefaciliteit 
voor stroomopwaartse migratie van glasaal en jonge paling langs het gemaal noodzakelijk 
(vb. (glas)aalgoten). Deze ingreep heeft echter alleen maar nut als de palingen, eens ze zijn 
opgegroeid, ook het gemaal in stroomafwaartse richting veilig kunnen passeren. 

Aan de hand van de vangst van talrijke juveniele individuen werd vastgesteld dat er een 
goede reproductie van snoek is in de Avrijevaart en de Burggravenstroom. Hoofdzakelijk 
juveniele snoeken werden verpompt en gedood (100% mortaliteit). Plaatsen van visveilige 
pomen kan de stroomafwaartse verspreiding en kolonisatie van snoek in het Kanaal Gent-
Terneuzen en daarmee verbonden waterlopen gunstig beïnvloeden. In het kanaal is de 
reproductie van snoek door een gebrek aan geschikt voortplantingshabitat vermoedelijk 
beperkt. 

Toekomstig onderzoek naar de schadelijkheid van andere types pompgemalen (vb. 
vijzelgemalen) en naar het gedrag van vissen ten opzichte van verschillende types 
(visveilige) pompgemalen is noodzakelijk. 
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English abstract 

In Flanders (Belgium) polder water levels are maintained with almost 130 pumping stations. 
The longitudinally connected Rivers Avrijevaart and Burggravenstroom are typical examples 
of a polder water. During and after (heavy) rainfall the excess of water is pumped out of 
both watercourses into the Ghent-Terneuzen Canal. The pumping station has 7 propeller 
pumps which have a rotation speed of 8 rotations per second. Total discharge capacity of the 
station is 8 m³s-1. One-way valves underneath the building prevent the water from flowing 
back into the polder but also block upstream fish migration. 

The Research Institute for Nature and Forest investigated the natural downstream fish 
migration through the pumping station. A 40 m long net was mounted on the outlet of one of 
the propeller pumps (1,6 m³s-1). Objectives were to find out in what state (dead or alive) 
fish pass these fast rotating propellers and what kind of injuries they sustain. Moreover we 
were interested in the timing and magnitude of downstream migrating European eel 
(Anguilla Anguilla) and their survival rate. 

Between August and November 2008 we caught 14 species and more than 4.000 fish. 
Dominant species were roach (Rutilus rutilus), bream (Abramis brama), white bream (Blicca 
bjoerkna) and perch (Perca fluviatilis). An adequate number of European eel and pike (Esox 
lucius) was also caught. 

Mortality rates for all species were high (N=sample size): 

 Pike (N=26)= 100%; 

 European eel (N=39)= 98%. 

 White bream (N=913)= 61%; 

 Roach (N=1372) = 60%; 

 Bream (N=915)= 58%; 

 Perch (N=769)= 53%; 

A variety of injuries was recorded: 

 1- fish with no visible (external) wounds; 

 1- fin damage; 

 2- scale loss; 

 3- bruises, swelling, haemorrhages; 

 4- cuts; 

 5- decapitation. 

Despite the high mortality rates a proportion of the fish community passed the propeller 
pump with no visible (external) wounds. It should be taken into acount that some fish might 
die afterwards due to undetected (internal) injuries, i.e. delayed or latent mortality. 

A lot of small (< 100 mm) and larger (> 100 mm) individuals of roach, bream and white 
bream were pumped. No significant differences in mortality rate were detected between both 
groups. 
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Both watercourses are stagnant environments during long periods of time, i.e. periods with 
little or no rainfall and thus no pumping activity. Our results show that increased pumping 
activity and thus discharge are the main trigger for downstream eel migration in polder 
rivers. During our study period 39 adult eel migrated downstream through our pump. All eel 
were dead or deadly injured, except one. During increased pumping activity one or more 
pumps were operational, meaning eel could pass the station without being caught. Based on 
the recorded number of eel and the pumped volumes of water during peak flows a realistic 
estimation of the total eel escapement was made. We calculated that around 344 eel 
migrated downstream during peak flows within our study period. Based on our recorded 
mortality rate this means that at least 337 individuals were killed. We could conclude that eel 
escapement passed propeller pumping stations is dramatically low and probably even nil due 
to delayed mortality. At the moment the eel population in the Rivers Avrijevaart en 
Burggravenstroom are solely the result of glasseel restocking. In a natural situation the 
production of eel in these polder waters would be much higher, meaning the mortality of eel 
would drastically increase. 

At moments when the pumps were off fish were attracted towards the dark cellarages 
underneath the pumping station building. Fish find shelter or a winter habitat in these 
cellarages. They are not by definition motivated to migrate downstream but are taken by 
surprise and sucked into the pumps when they are switched on. 

A single sample of the water intake screens in front of the pumps revealed that a proportion 
of the fish community (not quantified) was trapped and killed on to the screens (= 
impingement) often entwined in torn loose (underwater) vegetation. Species impinged on 
the screens were juvenile pike, three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus), nine-
spined stickleback (Pungitius pungitius), gudgeon (Gobio gobio), roach, bream and white 
bream. 
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1 Inleiding en doelstellingen 

Polders zijn laaggelegen gebieden die slechts kunnen ontwateren door actief het water weg 
te pompen naar hoger gelegen waterlopen. Hiervoor zijn de meeste polderwaterlopen 
uitgerust met pompgemalen.  

Polderwateren zijn zeer productieve waterlopen die belangrijk zijn als opgroei- en 
leefgebieden voor veel vissoorten. Voor deze vissen is het echter ook belangrijk dat ze 
kunnen wegtrekken uit de polder. Het bekendste voorbeeld van vismigratie uit de polder 
betreft de stroomafwaartse voortplantingsmigratie van zilverpaling naar de Sargassozee. Het 
is het begin van wat een spectaculaire reis van ongeveer 6.000 kilometer zou moeten 
worden. 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 
mogelijks verwond raken wanneer ze dat wel trachten te doen.  

Waterbeheerders moeten onder impuls van internationale en Vlaamse wetgeving, zoals de 
Palingverordening, de Europese Kaderrichtlijn Water, de Benelux beschikking met betrekking 
tot vrije vismigratie en het decreet integraal waterbeleid, de uitdaging aangaan om de 
ecologische kwaliteit van onze waterlopen te herstellen. Het herstel van vrije vismigratie is 
daarbij een belangrijk aandachtspunt. Aan pompgemalen, die een belangrijk puzzelstuk 
vormen in het herstel van vrije vismigratie, werd tot nu toe weinig aandacht besteed. In 
Vlaanderen zijn er nochtans naar schatting 130 pompgemalen aanwezig, hoofdzakelijk in 
West- en Oost-Vlaanderen. Deze gemalen pompen niet alleen water weg uit laaggelegen 
poldergebieden, ook buiten de polders bevinden zich een aantal pompgemalen. 

Onderzoek naar de verwondingen bij vissen veroorzaakt door de verschillende types 
pompgemalen werd zowel in Vlaanderen als internationaal nog maar beperkt uitgevoerd. 
Ofwel betrof het experimenten met gedwongen/geforceerde doorgang van vissen ofwel was 
de onderzoeksperiode vrij kort of werd het uitgevoerd in periodes waarin er geen migratie 
van zilverpalingen naar zee was. Op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling 
Operationeel Waterbeheer voert tet Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek uitgebreid 
onderzoek uit naar schade bij vissen veroorzaakt door verschillende types pompgemalen.  
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Tijdens dit onderzoek werd enerzijds het aanbod van vissen op- en afwaarts het 
Spiedamgemaal onderzocht en anderzijds werd de schadelijkheid van één van de 
schroefpompen voor alle aanwezige vissoorten, met bijzondere aandacht voor 
stroomafwaartse palingmigratie, bestudeerd. 

 

Onderzoeksdoelstellingen: 

 

 Wat is het aanbod aan vissoorten stroomopwaarts het Spiedamgemaal? Vormt het gemaal  

   een barrière voor stroomafwaartse vismigratie? 

 

 Wat is het aanbod aan vissoorten stroomafwaarts het Spiedamgemaal? Vormt het gemaal  

   een barrière voor stroomopwaartse vismigratie? 

 

 Raken vissen verwond na hun stroomafwaartse passage door het schroefpompgemaal   

  (“visoverleefbaarheid”)? 

 

 Zijn er verschillende vormen van verwondingen te onderscheiden?  

 

 Kunnen vissen onbeschadigd door het pompgemaal migreren (‘vispasseerbaarheid’)? 

 

 Wat is de invloed van grofvuilroosters stroomopwaarts het gemaal op stroomafwaartse  

   vismigratie (‘vispasseerbaarheid’)? 

 

 Hoe kwetsbaar zijn stroomafwaarts migrerende zilverpalingen voor schroefpompen? 

 

 Wat zijn de ecologische gevolgen van schroefpompgemalen voor het palingbestand en 

   andere typische poldervissoorten? 
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2 Materiaal en methode 

2.1 Studiegebied: ‘Watering De Burggravenstroom’ 
Vlaanderen telt ongeveer 105 polders en wateringen met een totale oppervlakte van 311.731 
ha. Eén ervan betreft de ‘Watering De Burggravenstroom’, het is een groot poldergebied met 
een oppervlakte van meer dan 11.000 m² dat hoofdzakelijk binnen het bekken van de 
Gentse Kanalen gelegen is (Figuur 1). Het bevindt zich gedeeltelijk op het grondgebied van 
de gemeenten Eeklo, Ertvelde, Evergem, Gent, Kluizen, Lembeke, Lovendegem, Oosteeklo, 
Oostwinkel, Sleidinge, Waarschoot en Zomergem.  

 

 

Figuur 1. Situering van het afwateringsgebied van de ‘Watering De Burggravenstroom (~)’ in 
Vlaanderen (Uit: Stevens et al. 2009a). 

Het overtollig water uit dit stroomgebied van ca 8.000 ha wordt uit de Avrijevaart (waterpeil: 
4.30 m TAW) overgepompt naar het Kanaal Gent-Terneuzen (waterpeil: 4.50 m TAW) via het 
Spiedamgemaal in Rieme (Evergem, Oost-Vlaanderen).  

 

Figuur 2. Spiedamgemaal. 
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2.1.1 Het Spiedamgemaal 
Dit gemaal bezit 7 schroefpompen met een totale capaciteit van 8 m³s-1. Drie grote pompen 
verpompen elk respectievelijk 1,6 m³s-1 en zijn van het gesloten type met een gietijzeren 
kelk als pompschacht. De vier kleine pompen verpompen elk respectievelijk 0,8 m³s-1 en zijn 
van het open type. Het toerental van de pompen bedraagt 450 omwentelingen per minuut of 
ongeveer 8 omwentelingen per seconde (Figuur 3).  

 

 

Figuur 3. Schroefpomp (‘rechtopstaand’ tegen muur). 

   

2.1.2 Avrijevaart en Burggravenstroom 
Zowel de ‘Avrijevaart’ als de ermee in verbinding staande ‘Burggravenstroom’ (Figuur 4) zijn 
polderwaterlopen die gekenmerkt worden door een typische visgemeenschap met o.a. snoek, 
zeelt en rietvoorn (Van Thuyne et al. 2004). Het zijn zeer productieve waterlopen die 
belangrijk zijn als opgroei- en leefgebieden voor veel vissoorten (o.a. snoek, zeelt, rietvoorn, 
blankvoorn, paling).  
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Figuur 4. Avrijevaart (links) en Burggravenstroom (rechts). 

 

2.2 Visvriendelijkheid van gemalen  
De visvriendelijkheid van gemalen bestaat uit twee factoren (naar Kunst et al. 2008): 

 visoverleefbaarheid= in welke mate treedt schade en sterfte op aan vis bij pogingen om 
het gemaal te passeren. 

 vispasseerbaarheid= in welke mate is migratie van vis door het gemaal mogelijk. 

De verschillende vormen van schade/verwondingen (bepalend voor de visoverleefbaarheid) 
die samen gaan met het passeren van het gemaal, worden veroorzaakt door botsing met de 
schoepen of andere bewegende of stilstaande delen, snelle drukverschillen, turbulentie en 
stroomsnelheid (hydraulic shear) en cavitatie.  

Vispasseerbaarheid wordt bepaald door fysische factoren (grofvuil rooster en afmetingen, 
beïnvloeding van stroomsnelheden) enerzijds en gedragsfactoren (geluid, trilling, licht) 
anderzijds.  

Dit onderzoek richt zich in hoofdzaak op de hoeveelheid schade (verwondingen) aan de 
vissen die aan de uitstroomzijde van het gemaal worden gevangen. Er werd ook een kleine 
steekproef gedaan of er vissen vastgedrukt raken op de vuilroosters ter hoogte van de 
inzuigopeningen (‘impingement’).  
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2.3 Onderzoeksmethode 

2.3.1 Onderzoeksnet voor evaluatie Spiedamgemaal 
In juli 2008 werd er stroomafwaarts van het Spiedamgemaal in de Avrijevaart een lange fuik 
geplaatst die perfect aansloot op de uitstroom van één van de grote gesloten schroefpompen 
(1.6 m³s-1). Alle vissen die stroomafwaarts bewogen langs deze pomp werden opgevangen in 
de gemaalfuik (Figuur 5 en 6).  

 

Figuur 5. Onderzoeksnet. 

Het onderzoeksnet heeft een lengte van ongeveer 30 meter, is ondersteund door een aantal 
hoepels en heeft naar achteren toe één keel. Het vangstcompartiment van het net werd 
gemaakt uit visvriendelijk ‘knooploos want’ om extra verwondingen na contact (schuren) met 
het net te voorkomen.  
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Figuur 6. Schets van de werking van een gemaal met schroefpompen (pomp uit / pomp aan). 
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2.3.2 Activiteit van het pompgemaal en de onderzochte schroefpomp 
Elk van de 7 schroefpompen van het gemaal kunnen automatisch of handmatig 
aangeschakeld worden.  

2.3.2.1 Monitoring tijdens automatische instelling van de pompen 

Bij automatische instelling slaan één of meerdere pompen aan van zodra het waterpeil 
stroomopwaarts het gemaal (i.e. de polder) tot een welbepaald niveau is gestegen. De 
pompen worden vervolgens terug automatisch uitgeschakeld op het moment dat er 
voldoende water uit de polder weggepomt is en het waterniveau gezakt is tot een bepaald 
niveau.  

In functie van ons onderzoek werd de automatische instelling van de pompen zodanig 
gestuurd dat steeds de onderzochte grote pomp als eerste werd ingeschakeld. Pas van zodra 
de capaciteit van deze grote gesloten pomp (1,6 m³s-1) niet meer volstond om het 
overtollige water weg te pompen werden bijkomende pompen ingeschakeld. Tijdens de 
onderzoeksperiode hadden we te maken met meerdere periodes van (sterk) verhoogde 
afvoer en dus periodes waarbij meerdere pompen tegelijkertijd operationeel waren.   

2.3.2.2 Monitoring tijdens handmatig ingesteld pomp 

Om naast het automatisch pomen nog extra gegevens te verzamelen omtrent de 
schadelijkheid van schroefpompen werd ook een onderzoeksprotocol opgesteld waarbij de 
pomp op vaste tijdstippen handmatig werd aangeschakeld. Naargelang de beschikbaarheid 
van overtollig water uit de polder werd er systematisch op maandag, woensdag en 
vrijdagmorgen gepompt met een tijdsduur van ongeveer 10 tot 30 minuten. Na het pompen 
werden de vissen uit het onderzoeksnet onmiddellijk verwerkt.  

2.3.2.3 Registratie van de draaiuren van de verschillende schroefpompen 

De draaiuren van de vier kleine (0,8 m³s-1) en drie grote schroefpompen (1,6 m³s-1) worden 
automatisch geregistreerd en werden na afloop opgevraagd bij de afdeling Operationeel 
Waterbeheer. Op basis van het aantal pompuren en de capaciteit van de respektievelijke 
pompen kon het verpompte volume per schroefpomp berekend worden. 

2.3.3 Berekening schadelijkheid schroefpompgemaal 

2.3.3.1 Gegevensverzameling 

Van alle verpompte vissen werd de toestand bepaald, met name ‘dood’ of ‘levend’. Daarnaast 
werden van alle individuen, ongeacht hun toestand, de verwondingen genoteerd die ze 
mogelijks hadden opgelopen. Omdat we voor aanvang van deze studie nog geen inzicht 
hadden in de verwondingen die vissen kunnen oplopen na passage door een 
schroefpompgemaal werden in de loop van dit onderzoek een aantal ‘schadeklassen’ 
opgesteld. Combinaties van verschillende types verwondingen werden ook genoteerd. De 
verschillende schadeklassen worden duidelijk geïllustreerd en besproken in het hoofdstuk 
‘Resultaten’. Ook het schubverlies werd gekwantificeerd. Al naargelang het percentage 
lichaamsoppervlak dat werd ontschubd kon een vis ondergebracht worden in één van vier 
klassen:  

  schubverlies tussen 0 – 25 %. 

  schubverlies tussen 25 – 50 %. 
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  schubverlies tussen 50 – 75 %. 

  schubverlies tussen 75 – 100 %. 

2.3.3.2 Gegevensverwerking 

Verwerking van kop-, romp-, en staartfragmenten 

Doordat een aanzienlijk deel van de verpompte vissen in twee of meerdere stukken werden 
gehakt troffen we in het onderzoeksnet kop-, romp-, en staartfragmenten aan (met 
rompfragment bedoelen we dat deel van de vis waarvan kop en staart werden afgesneden). 
Alle verschillende fragmenten werden geteld. Daarbij was het aantal kop- en 
staartfragmenten niet altijd identiek. Bij de verwerking van de gegevens werd met het aantal 
kopfragmenten gewerkt.  

Uitgestelde sterfte 

Er moet rekening gehouden worden met het feit dat een deel van de levende vissen pas later 
aan hun verwondingen sterven, we spreken in dit geval van ‘uitgestelde mortaliteit of 
sterfte’. Uitgestelde sterfte kan bijvoorbeeld optreden ten gevolge van:  

 de uitwendig zichtbare verwondingen; 

 onzichtbare inwendige verwondingen: vb. breuk van de wervelkolom, kneuzingen,    
bloedingen, scheuren van darm of zwemblaas. 

of indirect door: 

 infecties: vb. door schubverlies of snijwonden; 

 verminderde zwemprestaties of zwemcapaciteiten door verwondingen: vinschade 
kan leiden tot verhoogde predatiekans door roofvissen of visetende vogels; 

 desoriëntatie: de onnatuurlijke stromingscondities zoals klein- of grootschalige 
turbulentie en keerstromen in het pomphuis leiden tot heftig ronddraaien of –tollen 
van vis waarbij vissen gedesoriënteerd kunnen raken (Figuur 7). Deze 
desoriëntatie, die niet noodzakelijk gepaard gaat met directe verwondingen, kan er 
voor zorgen dat vissen gevoeliger zijn voor predatoren (Odeh et al. 2002)). 
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Figuur 7. Verschillende niveaus van turbulentie vergeleken met de groote van de vis (uit: Odeh et al. 
2002). 

 

Gezien de ernst van de verwondingen en de gevolgen ervan sterk kunnen variëren kan het 
sterftepercentage berekend worden volgens verschillende scenario’s. 

 

Minimaal sterftescenario 

In het minimaal scenario worden de verwondingen van levende vissen niet in rekening 
gebracht, er wordt vanuit gegaan dat er geen sterfte optreedt bij levende vissen ondanks de 
aanwezigheid van al dan niet ernstige uit- of inwendige verwondingen. We houden in dit 
scenario m.a.w. geen rekening met ‘uitgestelde sterfte’. Het ‘minimaal sterftepercentage’ is 
dus absoluut een onderschatting van het werkelijke sterftepercentage dat schroefpompen 
veroorzaken. 

 Levend = Alle levende niet uitwendig verwonde vissen + Alle levende uitwendig    
verwonde vissen 

 Dood = Alle dode vissen 

 

Intermediair sterftescenario 

In tegenstelling tot het ‘minimaal scenario’ wordt er bij de levende vissen in het ‘intermediair 
scenario’ wel een beoordeling gemaakt voor wat betreft de overlevingskansen van verwonde 
vissen. Levende vissen met vinschade en/of schubverlies van minder dan 25% worden in dit 
scenario tot de overlevende vissen gerekend. Van vissen met andere verwondingen en/of 
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schubverlies van meer dan 25% wordt aangenomen dat zij uiteindelijk zullen sterven (= 
uitgestelde sterfte). 

 Levend = Alle levende niet uitwendig verwonde vissen + Alle levende vissen met 
enkel vinschade + Alle levende vissen met enkel schubverlies < 25% 

 Dood = Alle dode vissen + Vissen met ‘Uitgestelde sterfte*’  

(* ‘Uitgestelde sterfte = alle uitwendig verwonde vissen exclusief de levende vissen 
met vinschade en exclusief de levende vissen met schubverlies < 25%) 

 

Maximaal sterftescenario 

In het maximaal scenario wordt van alle levende vissen met verwondingen aangenomen dat 
zij uiteindelijk zullen sterven (= uitgestelde sterfte). Het ‘maximaal sterftepercentage’ 
volgens dit scenario is mogelijk een overschatting van het werkelijke sterftepercentage die 
schroefpompen veroorzaken. In geen enkel van deze 3 scenarios wordt rekening gehouden 
met het feit dat er bij ‘alle levende vissen die niet uitwendig verwond zijn’ ook mogelijk 
uitgestelde sterfte optreedt door o.a. inwendige bloedingen, gescheurde darm of zwemblaas, 
breuken, desoriëntatie, enz. Daarom wordt het uiteindelijk sterftepercentage dat per vissoort 
wordt gerapporteerd bepaald volgens het maximaal scenario, waarbij de ‘overschatting’ 
gecompenseerd wordt door het niet in rekening brengen van ‘uitgestelde sterfte door niet 
uitwendig zichtbare verwondingen’. 

 Levend = Alle levende niet uitwendig verwonde vissen  

 Dood = Alle dode vissen + Vissen met ‘Uitgestelde sterfte**  

(** ‘Uitgestelde sterfte’ = alle uitwendig verwonde vissen)  

2.3.4 Aanbod van vissen stroomop- en stroomafwaarts van het 
gemaal 

Om een idee te hebben over de soortensamenstelling en het aanbod aan vissoorten die zich 
in de polderwaterlopen Avrijevaart en Burggravenstroom bevinden werd er wekelijks 
gedurende 24 uur een dubbele schietfuik geplaatst in de Avrijevaart stroomopwaarts van het 
gemaal. Ook net stroomafwaarts van het gemaal werd wekelijks een fuik in de Avrijevaart 
gezet. 

Beide fuiken werden in de nabijheid van het gemaal geplaatst en boden ons naast informatie 
over de soortensamenstelling en het aanbod aan vissen ook indicaties omtrent 
respectievelijk stroomaf- en stroomopwaartse migratiebewegingen naar het gemaal toe. 
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3 Resultaten 

3.1 Soortensamenstelling in de polder 
Tussen 1 augustus en 14 augustus 2008 en tussen 19 september en 21 november 2008 werd 
er elke week gedurende 24 uur een dubbele schietfuik geplaatst in de Avrijevaart 860 m 
stroomopwaarts van het gemaal.  

In totaal werden 1190 vissen gevangen. De dominante soorten in de Avrijevaart en de 
Burggravenstroom stroomopwaarts van het pompgemaal (polder) zijn blankvoorn, kolblei, 
baars en brasem (Tabel 1 en Figuur 8 - links). 

Tabel 1. Aantal en biomassa van de vissoorten gevangen stroomopwaarts het gemaal. 

 Vissoort Aantal Biomassa (g)
1 blankvoorn 520 6895
2 kolblei 257 3874
3 baars 255 2619
4 brasem 106 2384
5 paling 18 11856
6 snoek 11 15715
7 riviergrondel 6 72
8 rietvoorn 4 53
9 karper 4 7562
10 driedoornige stekelbaars 3 4
11 zeelt 2 3500
12 giebel 2 30
13 alver 2 5
  
 Totaal 1190 54569

 

De biomassaverdeling toont dat er een aantal grote snoeken en palingen in de  Avrijevaart 
werden gevangen (Tabel 1 en Figuur 8 -  rechts). Voor paling betrof het één adult mannetje 
(Totale lengte: 430 mm) en 15 adulte vrouwtjes (Totale lengte: 550-730 mm). 
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Figuur 8. Procentuele aantal- (links) en biomassaverdeling (rechts) van de vissoorten gevangen 
stroomopwaarts het gemaal. 

3.1.1 Vangstevolutie in de polder 
Van een aantal dominante soorten (baars, blankvoorn, brasem, kolblei) wordt in ‘Bijlage 1’ 
de wekelijkse vangstevolutie (CPUE) voorgesteld ter indicatie van het aanbod aan vissen in 
de polder. 

3.2 Soortensamenstelling stroomafwaarts het pompgemaal 
Tussen 25 juli en 14 augustus 2008 en tussen 19 september en 21 november 2008 werd er 
elke week gedurende 24 uur een dubbele schietfuik geplaatst in de Avrijevaart 45 m 
stroomafwaarts van het gemaal.  

In totaal werden meer dan 18000 vissen gevangen. De soortensamenstelling, die (ten dele) 
ook representatief is voor de soortensamenstelling in het Kanaal Gent-Terneuzen, toont dat 
baars dominant aanwezig is gevolgd door blankvoorn, brasem en kolblei (Tabel 2 en Figuur 9 
- links). In tegenstelling tot de vangsten in de polder werden er stroomafwaarts van het 
gemaal een tiental juveniele palingen (1+ en 2+) gevangen met totale lengtes die 
varieerden tussen 225 en 340 mm. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
www.inbo.be Onderzoek naar de verwondingen bij vissen veroorzaakt door een gemaal 

met schroefpompen 
25

 

Tabel 2. Aantal en biomassa van de vissoorten gevangen stroomafwaarts het gemaal. 

 Vissoort Aantal Biomassa (g)
1 baars 15842 93377
2 blankvoorn 1756 16233
3 brasem 337 1279
4 kolblei 279 2340
5 pos 31 528
6 riviergrondel 20 229
7 paling 19 2373
8 bot 6 44
9 driedoornige stekelbaars 5 5
10 snoekbaars 4 37
11 zeelt 3 1868
12 rietvoorn 2 85
13 tiendoornige stekelbaars 1 1
14 snoek 1 104
15 giebel 1 578
    
 Totaal 18307 119081

 

De biomassaverdeling van de fuikvangsten stroomafwaarts het gemaal zijn een 
weerspiegeling van de aantalverdeling (Figuur 9). 
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Figuur 9. Procentuele aantal- (links) en biomassaverdeling (rechts) van de vissoorten gevangen 
stroomafwaarts het gemaal. 
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3.2.1 Vangstevolutie stroomafwaarts het pompgemaal 
Van een aantal dominante soorten (baars, blankvoorn, brasem, kolblei) wordt in ‘Bijlage 2’ 
de wekelijkse vangstevolutie voorgesteld ter indicatie van stroomowaartse vismigratie vanuit 
het Kanaal Gent-Terneuzen naar het pompgemaal. Omwille van het barrière-effect van het 
gemaal kunnen vissen zich ophopen onder (stroomafwaarts) het gemaal. 

3.3 Soortensamenstelling van de verpompte vissen 
Tussen 25 juli en 20 augustus 2008, tussen 15 september en 28 novermber 2008 en 
afsluitend éénmalig op 8 december 2008 werd de onderzochte schroefpomp (gesloten type) 
systematisch handmatig ingeschakeld op maandag, woensdag en vrijdagmorgen met een 
tijdsduur van ongeveer 10 tot 30 minuten.  

Wanneer er tijdens het onderzoek periodes waren waarbij er automatisch gepompt werd 
vanwege hevige regenval en een stijgend waterpeil in de polder werden de vissen ook buiten 
de vaste onderzoeksdagen verwerkt. 

In totaal werden meer dan 4.000 vissen uit de polder gepompt (Tabel 3). Het betreft 
hoofdzakelijk blankvoorn, brasem, kolblei en baars (Figuur 10). Zoals vermeld in paragraaf 
2.3.3.2 (pagina 21) werd bij de verwerking van gefragmenteerde vissen enkel met het aantal 
kopfragmenten gerekend.  

Tabel 3. Aantal verpompte vissen. 
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Figuur 10. Procentuele soortensamenstelling (N=4104) van de verpompte vissen. 

 

 

 Vissoort Aantal
1 blankvoorn 1372
2 brasem 915
3 kolblei 913
4 baars 769
5 paling 39
6 snoek 26
7 3D 14
8 pos 12
9 vetje 12

10 rietvoorn 11
11 10D 8
12 riviergrondel 6
13 zeelt 5
14 alver 2

   
 Totaal 4104
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3.3.1 Vangstevolutie in de pompfuik 
 

Zowel van blankvoorn, brasem als kolblei werden de meeste individuen verpompt op 8 
augustus en eind november (Figuur 11, 12 en 13).  

 

 

Figuur 11. Vangstevolutie van het aantal verpompte blankvoorn (N=1372) tijdens onderzoeksperiode 
(rode lijn = geen staalname). 

 

 

Figuur 12. Vangstevolutie van het aantal verpompte brasem (N=915) tijdens onderzoeksperiode (rode 
lijn = geen staalname). 
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Figuur 13. Vangstevolutie van het aantal verpompte kolblei (N=913) tijdens onderzoeksperiode (rode 
lijn = geen staalname). 

Het hoogste aantal baars werd begin augustus verpompt (Figuur 14). 

 

Figuur 14. Vangstevolutie van het aantal verpompte baars (N=763) tijdens onderzoeksperiode (rode lijn 
= geen staalname). 

 

Paling werd in de pompfuik aangetroffen rond 8 augustus, 15 september en 8 oktober 2008 
(Figuur 15). 
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Figuur 15. Vangstevolutie van het aantal verpompte paling (N=39) tijdens onderzoeksperiode (rode lijn 
= geen staalname). 

Met uitzondering van 1 individu werden alle snoeken begin augustus verpompt (Figuur 16). 

 

 

Figuur 16. Vangstevolutie van het aantal verpompte snoek (N=26) tijdens onderzoeksperiode (rode lijn 
= geen staalname). 

 

3.4 Schadelijkheid van de schroefpomp voor de 
poldervisgemeenschap 

3.4.1 Schadelijkheid in relatie tot de lengte van de verpompte vissen 
Van 3424 verpompte vissen konden biometrische gegevens worden opgemeten. In 
onderstaande tabel worden het aantal gemeten individuen en de lengterange per vissoort 
weergegeven. 
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Tabel 4. Aantal gemeten individuen per vissoort en hun lengterange. 

Vissoort Aantal gemeten Lengterange (mm) 

blankvoorn 1091 13 - 200 
brasem 628 32 - 240 
kolblei 796 42 - 204 
baars 762 45 - 200 
paling 39 400 - 810 
snoek 24 120 - 550 
 

In tabel 5 en 6 worden de verpompte vissen onderverdeeld in een welbepaalde lengteklasse. 
De resultaten tonen dat er van de drie meest dominante soorten, met name blankvoorn, 
brasem en kolblei zowel heel wat kleine (  100 mm) als grotere individuen werden 
verpompt. Van baars werden hoofdzakelijk kleine individuen verpompt (88%). Voor paling en 
snoek liggen de verhoudingen anders. Met uitzondering van 1 paling van 400 mm werden 
alleen grotere adulte exemplaren (97%) verpompt. Voor snoek geldt net het omgekeerde, 
van deze soort werden hoofdzakelijk juveniele individuen (  400 mm) verpompt (96%). 

 

Tabel 5. Aantal gemeten individuen per vissoort kleiner dan een welbepaalde lichaamslengte en hun 
mortaliteit (*=percentage berekend op basis van slechts 1 individu). 

Vissoort 
Aantal vissen  

 100 mm 
Vissen 

 100 mm (%) 
Mortaliteit bij vissen 

  100 mm (%) 
blankvoorn 488 45% 64% 
brasem 255 41% 56% 
kolblei 293 37% 62% 
baars 669 88% 9% 

 
Aantal vissen 

 400 mm 
Vissen 

 400 mm (%) 
Mortaliteit bij vissen 

  400 mm (%) 
paling 1 3% (100%)* 
snoek 23 96% 100% 
 

 

Tabel 6. Aantal gemeten individuen per vissoort groter dan een welbepaalde lichaamslengte en hun 
mortaliteit (*=percentage berekend op basis van slechts 1 individu). 

Vissoort 
Aantal vissen  

> 100 mm 
Vissen 

> 100 mm (%) 
Mortaliteit bij vissen 

> 100 mm (%) 
blankvoorn 603 55% 62% 
brasem 373 59% 73% 
kolblei 503 63% 63% 
baars 93 12% 32% 

 
Aantal vissen 

> 400 mm 
Vissen 

> 400 mm (%) 
Mortaliteit bij vissen 

> 400 mm (%) 
paling 38 97% 97% 
snoek 1 4% (100%)* 
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3.4.2 Aard van de verwondingen 
Alle verpompte vissen werden grondig onderzocht op aanwezigheid van uitwendig zichtbare 
verwondingen. Naargelang de aard van hun verwondingen werden vissen onderverdeeld in 
zes schadeklassen: 

 1- vissen zonder uitwendig zichtbare verwondingen; 

 2- vissen met verwondingen aan vinnen (‘vinschade’); 

 3- vissen met duidelijk verlies van schubben (‘schubverlies’); 

 4- vissen met een zwelling, kneuzing en/of bloeding; 

 5- vissen met een snijwonde; 

 6- onthoofde vissen. 

Combinaties van verschillende types verwondingen werden ook genoteerd. 

Ongeacht hun toestand, werden bij 4104 verpompte vissen in totaal 4752 uitwendig 
zichtbare verwondingen vastgesteld. Onderstaande tabel toont hoeveel procent van de in 
totaal 4104 verpompte vissen een bepaalde vorm van verwonding opliepen. 

 

Tabel 7. Percentage van de verpompte visgemeenschap met een specifieke verwonding. 

Verwondingen (N=4752) 
Percentage van de visgemeenschap 
(N=4104) met specifieke verwonding

Geen uitwendige verwondingen (N=2119) 52%
Vinschade (N=269 ) 7%
Schubverlies (N=1033) 25%
Kneuzing / Bloeding (N=303) 7%
Snijwonde (N=305) 7%
Onthoofd (N=723) 18%
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3.4.3 Sterfte per vissoort 
Gezien de ernst van de verwondingen en de interpretatie ervan (cfr. ‘Uitgestelde sterfte’) kan 
de mortaliteit of het sterftepercentage berekend worden volgens verschillende scenario’s, 
met name een minimaal-, een intermediair en maximaal sterftescenario (Tabel 8 en Figuur 
17). De respektievelijke defenities worden hier kort herhaald: 

 

Minimaal sterftepercentage 

 Levend = Alle levende niet uitwendig verwonde vissen + Alle levende uitwendig 
verwonde vissen 

 Dood = Alle dode vissen 

 

Intermediair sterftepercentage 

 Levend = Alle levende niet uitwendig verwonde vissen + Alle levende vissen met 
enkel vinschade + Alle levende vissen met enkel schubverlies < 25% 

 Dood = Alle dode vissen + Vissen met ‘Uitgestelde sterfte’  

(‘Uitgestelde sterfte = alle uitwendig verwonde vissen exclusief de levende vissen 
met vinschade en exclusief de levende vissen met schubverlies < 25%) 

 

Maximaal sterftepercentage 

 Levend = Alle levende niet uitwendig verwonde vissen  

 Dood = Alle dode vissen + Vissen met ‘Uitgestelde sterfte’  

(‘Uitgestelde sterfte’ = alle uitwendig verwonde vissen)  

 

Tabel 8. Sterftepercentages berekend voor verschillende vissoorten volgens het minimaal-, 
intermediair- en maximaal sterftescenario (* percentages tussen haakjes = ‘uitgestelde sterfte’). 

 Sterftepercentage 
Vissoort Minimaal Intermediair Maximaal 
blankvoorn 44% (+8%*) 52% (+16%*) 60% 
brasem 44% (+5%*) 49% (+14%*) 58% 
kolblei 40% (+8%*) 48% (+21%*) 61% 
baars 51% (+0%*) 51% (+2%*) 53% 
snoek 88% (+8%*) 96% (+12%*) 100% 
paling 95% (+2.5%*) 97.5%  (+2.5%*) 97.5%  
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Figuur 17. Sterftepercentages berekend voor verschillende vissoorten volgens het minimaal-, 
intermediair- en maximaal sterftescenario. 

 

3.4.3.1 Overige vissoorten 

Van de overige soorten werden te weinig exemplaren gevangen om een gegronde uitspraak 
te doen omtrent mortaliteit na passage door de schroefpomp. 
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4 Bespreking 

4.1 Soortensamenstelling 

4.1.1 Polder 
De visgemeenschap in de Avrijevaart stroomopwaarts van het pompgemaal (polder), die ook 
representatief is voor de visgemeenschap in de Burggravenstroom, wordt gedomineerd door 
blankvoorn. Beide waterlopen zijn ook heel productief voor kolblei, baars en brasem. 
Kenmerkend is ook de aanwezigheid van snoek, zeelt en rietvoorn, doch zij komen in veel 
kleinere aantallen voor.  

Paling 

In totaal werden 18* adulte palingen gevangen, inclusief een beperkt aantal hervangsten (* 
Alle palingen kregen een vinknip waardoor hervangsten herkend werden. Dit groepsmerk liet 
echter geen individuele herkenning toe). Met uitzondering van één mannetje (430 mm) 
betrof het grote vrouwelijke individuen (550-730 mm). De beperkte aanwezigheid van adulte 
mannetjes en de afwezigheid van juvenielen (1+ jaarklasse) en subadulten is opvallend (zie 
paragraaf 4.2.2).  

4.1.2 Stroomafwaarts het gemaal 
De soortensamenstelling in de Avrijevaart stroomafwaarts het pompgemaal, die ten dele ook 
representatief is voor de soortensamenstelling in het Kanaal Gent-Terneuzen, toont dat 
baars heel dominant aanwezig is. Er werd een enorme reproductie van baars vastgesteld, 
getuige daarvan de vangst van meer dan 7000 juveniele baarsjes in één dubbele schietfuik 
in 24 uur op 3/10/2008. Tijdens dit onderzoek werden er in totaal bijna 16000 baars(jes) 
gevangen. Daarnaast gedijen vooral blankvoorn, maar ook brasem en kolblei goed in dit deel 
van de Avrijevaart. In vergelijking met de vangsten in de polder valt vooral de aanwezigheid 
van pos, bot en snoekbaars op.  

Paling 

Er werden in totaal 19 palingen gevangen. In tegenstelling tot de polder werden 
stroomafwaarts van het gemaal wel een tiental jonge palingen gevangen (225-340 mm), 
alsook enkele (sub)adulte gele palingen (430-670 mm). 

4.1.3 Verpompte vissen 
De soortensamenstelling van de poldervisgemeenschap die werd bepaald aan de hand van de 
vangsten in de dubbele schietfuik vormt een goede weerspiegeling van de 
soortensamenstelling van de verpompte vissen in het gemaalnet, met name een dominantie 
van blankvoorn, brasem, kolblei en baars. Daarnaast werden ook een behoorlijk aantal 
palingen en snoeken verpompt. Er werden zowel juveniele als adulte snoeken verpompt. Via 
het gemaalnet kon tevens worden vastgesteld dat er een goede reproductie is van snoek in 
de polder.    

In de kantlijn van dit onderzoek kan bevestigd worden dat visstandbepalingen met behulp 
van dubbele schietfuiken representatief kunnnen zijn voor de werkelijke 
soortensamenstelling. De overeenkomst in soortensamenstelling tussen polder en gemaalnet 
wordt visueel voorgesteld in figuur 18.  
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Figuur 18. Vergelijking van de soortensamenstelling (%) in de polder (N=1190) met de 
soortensamenstelling van de verpompte vissen (N=4104). 

 

Paling 

In totaal werden 39 adulte palingen verpompt via de onderzochte schroefpomp. Er werd 
slechts één (vermoedelijk mannelijke) paling dood aangetroffen in het gemaalnet (400 mm). 
Niettegenstaande sommige palingen onherkenbaar verminkt waren kon aan de hand van de 
diameter van de rompstukken bepaald worden dat het allemaal grote adulte vrouwelijke 
palingen betrof. De vrouwtjes waarvan wel alle biometrische gegevens konden worden 
opgemeten hadden een lengterange van 560-810 mm.  

4.2 Vismigratie naar en uit de polderwaterlopen 

4.2.1 Stroomopwaartse vismigratie 

4.2.1.1 Diadrome vissoorten 

Paling 

De eieren van de Europese paling ontluiken in de Sargassozee 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. Deze glasalen kunnen zich vanuit de Noordzee stroomopwaarts tot 
in de Westerschelde verspreiden. De Avrijevaart is enkel bereikbaar door eerst de zeesluizen 
tussen het Kanaal Gent-Terneuzen en de Westerschelde te passeren. De zeesluizen 
bemoeilijken vrije glasaalmigratie maar toch slaagt vermoedelijk een beperkt deel van de 
glasaalpopulatie erin om het Kanaal Gent-Terneuzen te bereiken. Er werden in totaal 19 
palingen gevangen in de Avrijevaart stroomafwaarts van het gemaal die in open verbinding 
staat met het Kanaal Gent-Terneuzen. In tegenstelling tot de polder werden hier wel een 
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tiental jonge palingen gevangen (1+ en 2+ jaarklasse met lengtes die varieerden tussen 
225-340 mm), alsook enkele (sub)adulte gele palingen (430-670 mm) wat te verklaren is 
door het binnensluizen van glasaal in Terneuzen. Het afsluiten van de kleine ringvormige 
openingen in het achterste vangcompartiment van de dubbele schietfuik, normaal bedoeld 
om jonge paling te laten ontsnappen, bleek een goede maatregel om ook individuen uit de 
1+ en 2+ jaarklasse te vangen. 

Andere diadrome vissoorten 

De beperkte passeerbaarheid van de zeesluizen voor diadrome soorten wordt ook 
aangetoond door de vangst van zes juveniele botjes in de Avrijevaart stroomafwaarts van 
het gemaal tijdens dit onderzoek, de zeer beperkte vangst van rivierprik, spiering, 
driedoornige stekelbaars van het trachurus-type en een zeeforel in het Noordervak van de 
Ringvaart in 2001 (Buysse et al. 2002) en de waarnemingen van dunlipharders in het kanaal 
door Vlaamse en Nederlandse hengelaars (Hengelaarsvereniging O.N.I.). De vangst van 
juveniele botjes stroomafwaarts van het gemaal toont dat ook deze soort in de Avrijevaart 
en de Burggravenstroom stroomopwaarts het gemaal zou kunnen foerageren doch de 
bereikbaarheid van dit gebied is niet obligaat voor deze soort vermits bot zijn hele 
levenscyclus kan volbrengen in kustwateren en brakke delen van estuaria en ze slechts 
occasioneel voorbij het estuariene deel van de rivieren trekt (Stevens et al. 2009b). 

4.2.1.2 Potamodrome vissoorten 

Er werd massale reproductie van baars vastgesteld, getuige daarvan de vangst van meer dan 
7000 juveniele baarsjes in één dubbele schietfuik in 24 uur op 3/10/2008. Tijdens dit 
onderzoek werden er in totaal bijna 16000 baars(jes) gevangen. Daarnaast gedijen vooral 
blankvoorn, maar ook brasem en kolblei goed in dit deel van de Avrijevaart. De massale 
vangst van juveniele vis in dit deel van de Avrijevaart illustreert de ecologische waarde (en 
het belang van herstel) van laterale connectiviteit tussen verschillende waterlichamen 
(polderwaterlopen, zijbeken, zijrivieren, rivieren en kanalen).  

De Burggravenstroom en het opwaarts deel van de Avrijevaart zijn voor opgroeiende 
palingen, juveniele bot en alle andere vissoorten, vooralsnog onbereikbaar omdat het 
Spiedamgemaal een niet passeerbaar knelpunt vormt voor stroomopwaartse vismigratie. 

4.2.2 Actieve en passieve stroomafwaartse vismigratie 

4.2.2.1 Diadrome vissoorten 

De visgemeenschap in de Avrijevaart en Burggravenstroom bezit met de diadrome paling 
slechts één vissoort die obligaat een stroomafwaartse voortplantingsmigratie moet 
ondernemen om zijn levenscyclus te voltooien. In de fuik in de polder en in het gemaalnet 
(=vissen afkomstig uit de polder) werden in totaal respectievelijk 18* en 39 adulte palingen 
gevangen (*inclusief een beperkt aantal hervangsten). Bij paling zijn er duidelijke 
geslachtsverschillen wat grootte betreft: mannelijke palingen hebben een tragere groei en 
blijven duidelijk kleiner (lengte bij metamorfose: 32-46 cm) dan hun vrouwelijke 
soortgenoten (lengte bij metamorfose: 45-86 cm) (VØllestad 1992). Met uitzondering van 
vermoedelijk twee mannetjes (in polderfuik: 430 mm en gemaalnet: 400 mm) betrof het 
grote vrouwelijke individuen (550-730 mm). Niettegenstaande sommige palingen 
onherkenbaar verminkt waren kon aan de hand van de diameter van de rompstukken 
bepaald worden dat het allemaal grote adulte vrouwelijke palingen betrof. De vermoedelijk 
beperkte aanwezigheid van adulte mannetjes in de vangsten (±5%) en de afwezigheid van 
subadulten en 1+ en 2+ jaarklassen is opvallend. Nochtans werden de kleine ringvormige 
openingen in het achterste vangcompartiment van de dubbele schietfuik, bedoeld om jonge 
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paling te laten ontsnappen, met kurken gedicht. Dat deze methode effectief was bleek uit de 
vangst van een aantal examplaren uit de 1+ en 2+ jaarklasse in de fuik stroomafwaarts het 
gemaal. Migratieknelpunten, met name de zeesluizen in Terneuzen waardoor glasaal 
vermoedelijk maar met mondjesmaat het kanaal kan intrekken en het pompgemaal zelf dat 
een absolute barrière vormt voor stroomopwaartse vismigratie, vormen de verklaring voor 
de afwezigheid van glasaal en jonge paling in de polder en bijgevolg ook voor de beperkte 
stroomafwaartse schieraalmigratie. 

In Vlaanderen wordt glasaal uitgezet in binnenlandse wateren (Belpaire & Coussement 2000) 
die werd aangekocht in het buitenland (Verenigd Koninkrijk of Frankrijk) (Belpaire 2005). De 
palingpopulatie in de Avrijevaart en de Burggravenstroom is enkel het resultaat van deze 
glasaaluitzettingen. De laatste glasaaluitzettingen in deze polderwaterlopen dateren van 
1995, 2003 en 2006  waarbij achtereenvolgens 500, 500 en 1000 gram glasaal werden 
uitgezet (Gegevens van het Agentschap voor Natuur en Bos). Wanneer palingen geslachtsrijp 
zijn trekken ze naar hun geboortegronden. Na gemiddeld zes (voor de mannelijke palingen) 
tot negen jaar (vrouwelijke) kunnen gele palingen de gedaanteverwisseling ondergaan tot 
zilverpaling of schieraal (VØllestad 1992). Dit betekent dat er potentieel al een deel van de 
mannetjes afkomstig van de uitzettingen uit 1995 en 2003 reeds vóór aanvang van dit 
onderzoek zeewaarts zijn getrokken. 

4.2.2.2 Potamodrome vissoorten 

Zoals reeds vermeld moet enkel de diadrome paling obligaat een stroomafwaartse 
voortplantingsmigratie ondernemen om zijn levenscyclus te voltooien. Alle andere 
potamodrome vissoorten kunnen hun levenscyclus voltooien binnen het waterlopennetwerk 
van de polder. Stroomafwaartse migratie is voor deze soorten niet obligaat voor wat de 
voortplanting betreft. De onderzoeksperiode viel bovendien buiten de voortplantinsperiode, 
een periode met doorgaans sterk verhooge mobiliteit bij karperachtigen zoals blankvoorn 
(Geeraerts et al. 2007; Buysse et al. 2003) en brasem (Buysse et al. 2003). De massale 
vangst van vissen in de pompfuik toont echter aan dat heel wat soorten stroomafwaarts 
migreren/zich verspreiden, vermoedelijk op zoek naar voedsel (competitie), op de vlucht 
voor predatoren, op zoek naar schuil- en/of overwinteringhabitat (zie verder) of om 
(tijdelijk) ongunstige omstandigheden te ontvluchten. Een deel van de vangst in de pompfuik 
is ook te verklaren door stroomafwaartse drift. Vooral larvale en juveniele vissen zijn omwille 
van hun nog beperkte zwemcapaciteiten onderhevig aan drift. Dit is ondermeer aangetoond 
in grote stuwmeren in Rusland, waarbij het grootste deel van de stroomafwaartse migratie 
wordt gedaan door vislarven en juveniele vis, tot ca. 10 cm lengte en 1 jaar oud (Pavlolv et 
al. 2002 geciteerd in Kunst et al. 2008). Vislarven konden in ons onderzoek niet bemonsterd 
worden omwille van de maaswijdte van het onderzoeksnet. De resultaten uit dit onderzoek 
tonen wel aan dat er van de dominante soorten heel veel individuen  10 cm (zie Tabel 5: 
45% van alle blankvoorn, 41% van alle brasem, 37% van alle kolblei, 88% van alle baars) 
werden verpompt die vermoedelijk het resultaat waren van stroomafwaartse drift gevolgd 
door inzuigen of ‘entrainment’ in de onmiddellijke nabijheid van het gemaal. Juveniele vissen 
die stroomafwaarts zijn gedrift komen dicht bij het gemaal in een zone terecht waar de 
stroomsnelheden van het water hoger zijn dan de maximale sprintsnelheid van de juveniele 
vissen waardoor ze aangezogen worden naar de propellerpompen. 

4.2.3 Pompgemaal als dodelijk overwintering- of schuilgebied 
Op momenten dat de pompen niet in werking zijn blijken het pomphuis en de donkere 
kelders waarin de schroefpompen zijn opgehangen een grote aantrekkingskracht te hebben 
voor vissen. Ook in de wintermaanden, nochtans voor veel vissoorten een periode met 
verminderde mobiliteit, brengt het pompgemaal nog veel schade toe aan de visgemeenschap 
in de Avrijevaart. Opvallend was dat er in november een groot aantal brasem, kolblei en 
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blankvoorn samenschoolden in de beschutte donkere kelders en deze vermoedelijk 
gebruikten als schuil- of overwinteringhabitat. Deze vissen worden vervolgens verrast bij het 
plots aanslaan van de pompen. Getuige daarvan de grote vangstaantallen van deze soorten 
in de pompfuik eind november (zie figuren 11, 12 en 13). Ook Kunst et al. (2008) vermelden 
in hun rapport dat vis vanaf het najaar en in de winterperiode zich kan ophouden in de buurt 
van de inzuigopening van gemalen (overwintering- of schuilgebied). De vis die zich hier 
ophoudt is niet per definitie gemotiveerd om te migreren, ze worden verrast als het gemaal 
wordt aangezet en dientengevolge ingezogen. 

4.3 Visschade 
In een eerste onderzoek naar schadelijkheid van schroefpompen in Vlaanderen door 
Germonpré et al. (1994) was een kwantitatieve analyse van mortaliteit en schade onmogelijk 
door de heel beperkte staalname en korte duur van het onderzoek in Woumen (Diksmuide). 
Het onderzoek gaf wel een eerste indruk over de aard en ernst van de mogelijke 
verwondingen die de open propellers van het gemaal veroorzaakten, met name decapitatie, 
pletten, schaafwonden, kneuzingen, zwellingen, striemen, gebroken wervelkolom en 
bloedingen. 

Globaal genomen werden er in ons onderzoek vijf opvallende vormen van schade of 
verwondingen vastgesteld bij de verpompte vissen. Combinaties van verschillende types 
verwondingen werden ook frequent waargenomen. Aangezien ook een deel van de 
verpompte vissen zonder duidelijke uitwendige verwondingen in het net werden aangetroffen 
onderscheidden we zes klassen: 

 1- vissen zonder uitwendig zichtbare verwondingen; 

 2- vissen met verwondingen aan vinnen (‘vinschade’); 

 3- vissen met duidelijk verlies van schubben (‘schubverlies’); 

 4- vissen met een zwelling, kneuzing en/of bloeding; 

 5- vissen met een snijwonde; 

 6- onthoofde vissen. 

Deze verschillende vormen van schade kunnen veroorzaakt worden op verschillende 
manieren (Kunst et al. 2008; Germonpré et al. 1994): 

 schade bij de inzuigopening (inzuiging of ‘entrainment’); 

 schade door stroomsnelheid en turbulentie; 

 schade door drukverschil; 

 schade door aanraking met delen van de pomp; 

 schade door cavitatie*.  

 

(*cavitatie = het ontstaan van holten in snel stromende vloeistoffen) 
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4.3.1 Lichaamsgrootte en schadepercentage  
Volgens Dumont et al. (2005) wordt het grootste aandeel van stroomafwaarts migrerende 
vissen gevormd door broed en juvenielen in hun eerste levensjaar met een maximale lengte 
van 100 mm. De maaswijdte van het gemaalnet dat gebruikt werd in dit onderzoek was te 
groot om broed van de verschillende soorten weg te vangen, dit behoorde immers ook niet 
tot de doelstellingen van deze evaluatie. De resultaten tonen wel dat er van de drie meest 
dominante verpompte soorten, met name blankvoorn, brasem en kolblei zowel heel wat 
kleine (  100 mm) als grotere individuen werden verpompt (Tabel 4, 5 en 6). Van baars 
werden hoofdzakelijk kleine individuen verpompt. Voor paling en snoek liggen de 
verhoudingen anders. Met uitzondering van 1 paling van 400 mm werden alleen grotere 
adulte zeewaarts trekkende exemplaren verpompt (zie paragraaf 4.4). Voor snoek geldt net 
het omgekeerde, van deze soort werden hoofdzakelijk juveniele individuen (  400 mm) 
verpompt. Bevissingen in het verleden (Van Thuyne et al 2004) en de vangstresultaten 
tonen dat er een goede reproductie is van snoek in de Avrijevaart en de Burggravenstroom. 
De vangst van juveniele snoek is het resultaat van ofwel passieve drift of actieve 
stroomafwaartse verspreiding. 

De kans dat een vis wordt geraakt door een bewegend deel van de schroef hangt o.a. af van 
de grootte van de vis. Aangezien kleine vissen minder massa en inertie hebben ondergaan ze 
kleinere krachten waardoor ze minder onderhevig zijn aan fysieke kwetsuren (Guench et al. 
2002). Daarom werd de mortaliteit berekend bij blankvoorn, brasem, kolblei en baars  en 
> 100 mm. Voor de grotere vissoorten snoek en paling werd de mortaliteit berekend voor 
individuen  en > 400 mm. Enkel baars, in het bijzonder kleine baars (mortaliteit 9%), lijkt 
minder onderhevig aan fysieke kwetsuren. Bij blankvoorn, brasem en kolblei vallen de 
sterftepercentages binnen dezelfde grootteorde voor wat betreft kleinere ( 100 mm) en 
grotere individuen (>100 mm). Omdat er slechts 1 grotere snoek (> 400 mm) en 1 kleinere 
paling (= 400 mm) werd gevangen kan geen vergelijking worden gemaakt of grotere paling 
en snoek meer geraakt worden dan kleinere individuen (Tabel 5 en 6). Ter vergelijking 
worden de schadepercentages nogmaals voorgesteld in onderstaande tabel. 

 

Tabel 9. Mortaliteit per vissoort volgens een welbepaalde lichaamslengte (*=percentage berekend op 
basis van slechts 1 individu). 

Vissoort 
Aantal  
 100 mm 

Mortaliteit  
 100 mm (%) 

Aantal  
> 100 mm 

Mortaliteit  
> 100 mm (%) 

blankvoorn N=488 64% N=603 62% 
brasem N=255 56% N=373 73% 
kolblei N=293 62% N=503 63% 
baars N=669 9% N=93 32% 

 
Aantal  
 400 mm 

Mortaliteit  
 400 mm (%) Aantal > 400 mm 

Mortaliteit  
> 400 mm (%) 

paling N=1 (100%)* N=38 97% 
snoek N=23 100% N=1 (100%)* 
 

4.3.2 Vissen zonder uitwendig zichtbare verwondingen 
Een deel van de verpompte visgemeenschap passeerde de propellerpomp in afwaartse 
richting zonder uitwendig zichtbare verwondingen (Figuur 19). Beperkte migratie van vissen 
door het Spiedamgemaal blijkt mogelijk doch er dient ook steeds rekening gehouden te 
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worden met uitgestelde sterfte door onzichtbare inwendige verwondingen (zie paragraaf 4.5: 
Uitgestelde mortaliteit).  

 

Figuur 19.  Blankvoorn zonder uitwendig zichtbare verwondingen. 

4.3.3 Vissen met verwondingen aan vinnen 
Hoge tegengestelde stroomsnelheden in de schroefpompkelder veroorzaken sterke 
waterkrachten die op de vis worden uitgeoefend (‘shear stress’). Tegengesteld stromende 
watermassa’s werken hiermee als een schaar en kunnen daardoor vinnen 
beschadigen/knippen (Figuur 20). Deze krachten treden vooral op in de nabijheid van de 
bewegende delen van de pomp (Turnpenny et al. 1992 geciteerd in Kunst et al. 2008).  

 

Figuur 20.  Brasem met beschadigde staartvin en schubverlies op de linkerflank (0-25%).  
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4.3.4 Vissen met duidelijk verlies van schubben 
Onder het pomphuis waarin de propellerpomen zijn opgehangen zijn de stromingen turbulent 
waardoor de vissen worden rondgeslingerd en hun controle verliezen (Monten 1985 geciteerd 
in Germonpré et al. 1994). Naast de gevolgen van turbulentie leiden hoge tegengestelde 
stroomsnelheden zoals reeds gezegd tot sterke waterkrachten die op de vis worden 
uitgeoefend. Deze krachten treden vooral op in de nabijheid van de bewegende delen van de 
pomp. Aantasting van de slijmlaag en schubverlies is één van de verwondingen die als 
gevolg hiervan kunnen ontstaan (Turnpenny et al. 1992). Volgens Germonpré et al. (1994) 
kunnen schaafwonden ook ontstaan door botsing met mechanische delen van de pompen 
(Figuur 21). 

 

Figuur 21.  Blankvoorn met ernstig schubverlies op de rechterflank (25 – 50%). 

4.3.5 Vissen met een zwelling, kneuzing en/of bloeding 
Wanneer een vis wordt geraakt door een bewegend deel van de schroefpomp kan dit leiden 
tot kneuzingen (Figuur 22) en/of interne bloedingen (Figuur 23). Anderzijds kunnen de 
sterke waterkrachten die op de vis worden uitgeoefend in de nabijheid van de bewegende 
delen van de pomp op hun beurt ook leiden tot kneuzingen en inwendige bloedingen 
(Turnpenny et al. 1992). 
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Figuur 22. Kolblei met een opvallende zwelling/kneuzing tussen staartvin en rugvin. 

Bloeduitstortingen (Figuur 23) kunnen ook ontstaan door cavitatie. Door hoge snelheden kan 
op sommige locaties in de pomp de druk in de vloeistof lager worden dan de dampdruk. Als 
de druk lager is dan de dampdruk, verdampt de vloeistof daar plaatselijk en ontstaan er 
dampbellen. Het ontstaan van dergelijke dampbellen wordt cavitatie genoemd. Cavitatie-
erosie ontstaat wanneer de dampbellen terug in zones van hogere druk komen en 
imploderen. Deze implosies veroorzaken schokgolven die de materiële delen van de pomp en 
natuurlijk ook vissen kunnen beschadigen. In de vis leidt dit op lokaal niveau tot een 
gasexpansie, waardoor gevoelige weefsels, zoals bloedvaten, kunnen exploderen. Uitwendig 
is dit dan zichtbaar als bloeduitstortingen, oogletsel en verpulvering van vlees (Kunst et al. 
2008).  

Naast rechtstreeks contact met de bewegende delen van de schroefpomp, sterke 
waterkrachten in de nabijheid van de schroefpomp en cavitatie kunnen bloedingen ook 
veroorzaakt worden door drukverschillen die vissen bij passage door een 
schroefpompgemaal ondergaan. Kunst et al (2008) vermelden dat bij inname de druk wordt 
opgebouwd, waarna deze bij de schoepen weer sterk daalt. Bij het verlaten van de pomp 
wordt de druk weer opgebouwd. Snelle drukfluctuaties zijn schadelijk voor vissen. 
Drukverschillen, met name door verschil in waterdiepte, worden opgevangen door de 
zwemblaas. Als een vis te snel drukverschillen ondergaat, ontstaat er overdruk in de 
zwemblaas (de druk van buiten neemt af maar de druk van de zwemblaas blijft groot). De 
zwemblaas zet uit omdat het bloed de gassen niet snel genoeg kan opnemen. Hierdoor 
beschadigt ondermeer de zwemblaas en de omliggende organen. In het bloed gaan 
gasmoleculen uit oplossing en vormen samen gasbellen. Deze gasbellen verstoren de 
bloedcirculatie en veroorzaken schade aan bloedvaten en weefsel. In het ergste geval 
kunnen bloedvaten scheuren waardoor er inwendige bloedingen kunnen ontstaan. 
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Figuur 23. Blankvoorn met een (inwendige) bloeding ter hoogte van rugvin. 

4.3.6 Vissen met een snijwonde 
Snijwonden op het lichaam van vissen zijn meestal het gevolg van contact met onderdelen 
van de schroefpomp (Figuur 24). Germonpré et al. (1994) vermelden dat de snijwonden 
meestal loodrecht op de longitudinale as van de vis zijn.  

 

Figuur 24. Baars en kolblei met snijwonden op hun linkerflank en ter hoogte van de rugvin. 
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4.3.7 Onthoofde vissen 
Onthoofding of doorsnijden van het lichaam van vissen is vaak het gevolg van contact met 
onderdelen van de schroefpomp (Figuur 25, 26 en 27). De omvang van de schade hangt af 
van de afvoer/pompcapaciteit, stroomsnelheid, aanwezigheid/aantal schoepen en ruimte 
tussen de schoepen. De kans dat een vis wordt geraakt door een bewegend deel hangt o.a. 
af van de grootte van de vis, het aantal schoepen en de tussenruimte, de rotatiesnelheid, de 
stroomsnelheid en afvoer (Kunst et al. 2008). 

 

Figuur 25. Onthoofde snoek na rechtstreeks contact met de schroefpomp. 

 

Figuur 26. Baars in drie stukken na rechtstreeks contact met de schroefpomp. 
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Figuur 27. Onthoofde juveniele blankvoorntjes en baarsjes. 

Na grondig bestuderen van de verwonde vissen blijkt dat onthoofding van vissen niet steeds 
enkel het gevolg is van van contact met onderdelen van de schroefpomp. Heel wat vissen 
werden in twee of meerdere stukken in het net aangetroffen. Daarbij viel op dat vissen die 
langs de schroefpomp passeren op twee manieren onthoofd kunnen worden, enerzijds 
doordat de kop van de vis letterlijk wordt afgehakt door rechtstreeks kontakt met de 
schoepen maar anderzijds kan de kop ook afgerukt worden vermoedelijk door 
drukverschillen tijdens het verpompen. In dit laatste geval wordt de kop afgerukt net achter 
de kieuwdeksels en net voor de borstvinnen. Bij vissen met een afgerukte kop is de 
kieuwbooglijn nog duidelijk te zien. Bij onthoofding door rechtstreeks contact met de schroef 
is de snijwonde een min of meer rechte snede. Beide types onthoofding worden geïllustreerd 
in figuur 28. Hoge tegengestelde stroomsnelheden in de nabijheid van de bewegende delen 
van de propellerpompen leiden tot sterke waterkrachten die op de vis worden uitgeoefend 
(‘shear stress’) (Kunst et al. 2008). Germonpré et al. (1994) vermelden dat als twee 
watermassa’s met een verschillende snelheid voortbewegen (‘shearing’) dit kan leiden tot 
inversie van de kieuwbogen. Als kieuwbogen open staan kan de kracht hierop voldoende zijn 
om de kop van het lijf te rukken (Dadswell et al. 1986 en Davies 1988 geciteerd in 
Germonpré et al. 1994). 
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Figuur 28. Een aantal brasems onthoofd door rechtstreeks contact met de schroefpomp (S), door 
drukverschillen (D) of mogelijks door beiden (D/S?). 

 

 

4.3.8 Vissterfte door vuilroosters (‘impingement’) 
Hydraulische omstandigheden voor de inzuigopeningen en roosters zijn bepalend of vissen 
ook daadwerkelijk kunnen ontsnappen. De gemiddelde stroomsnelheid voor het inzuigpunt of 
het rooster is bij voorkeur niet groter dan 0,5 m/s. Kunst et al. (2008) melden dat in geval 
van een rooster een te hoge stroomsnelheid zou kunnen leiden tot extra schade. Vissen die 
niet in staat zijn om te ontsnappen raken vastgedrukt op het rooster. In wetenschappelijke 
literatuur benoemt men dit als ‘impingement’. 

Tijdens dit onderzoek konden we vaststellen dat bij langdurig pompen niet alleen vissen 
maar ook een deel van de watervegetatie wordt aangezogen naar het gemaal. Dichte pakken 
waterplanten kunnen zich ophopen tegen de vuilroosters voor het gemaal. De roosters 
worden vrijgemaakt door ronddraaiende grijpers die de vegetatie op een transportband 
afgooien (Figuur 29).  
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Figuur 29. Vuilroosters met grijpers voor de aanzuigopeningen van de schroefpompen 

Op 8 augustus 2008 werd een steekproef uitgevoerd naar de aanwezigheid van vissen tussen 
de vegetatie op de transportband. Een moeilijk te quantificeren aantal dode vissen werden 
aangetroffen, zoals juveniele snoek, drie- en tiendoornige stekelbaars, riviergrondel, 
blankvoorn, brasem en kolblei (Figuur 30 en 31). Ook Larinier et al. (2002) vermelden 
verplettering, uitputting en/of fysieke beschadiging of verwijdering van vissen bij reiniging 
van roosters (geciteerd in Kunst et al. 2008). 
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Figuur 30. Resultaat van ‘impingement’: dode riviergrondel, blankvoorn, stekelbaars, snoek, brasem en 
kolblei tussen de vegetatie op de transportband van de vuilroosters. 

 

 

Figuur 31. Resultaat van ‘impingement’: talrijke juveniele snoekjes raken verstrengeld in de vegetatie 
die zich ophoopt tegen de vuilroosters.  
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4.4 Stroomafwaartse palingmigratie 
De polderwaterlopen zijn geschikt opgroeigebied voor de uitgezette glasalen (zie paragraaf 
4.2.2.1). Eens volwassen wordt de trek van zilverpaling naar zee in het najaar gestimuleerd 
door een verhoogde rivierafvoer (Durif & Elie 2008). Periodes met een verhoogde afvoer 
gaan in polderwaterlopen uiteraard gepaard met een verhoogde pompwerking, waardoor 
palingen mede door hun grote lichaamslengte een grote kans hebben om verwond te raken 
tijdens hun passage langs een pompgemaal.  

4.4.1 Mortaliteit 
Via de door het INBO onderzochte schroefpomp trokken 39 palingen zeewaarts (Tabel 10). 
Slechts 1 ervan passeerde levend en zonder uitwendig zichtbare schade deze pomp. Alle 
andere palingen werden dood of dodelijk verwond aangetroffen in het net. Het lot van het 
ene individu dat levend de pomp is gepasseerd is onbekend. Ten gevolge van mogelijke 
inwendige schade (vb. bloedingen & breuken) is het niet onwaarschijnlijk dat ook dit dier de 
Sargassozee niet kan bereiken. Een hypothese die ondersteund wordt door het feit dat er in 
het gemaalnet ook een uitwendig onbeschadigd maar dood exemplaar werd aangetroffen. 
We kunnen stellen dat de totale (directe en uitgestelde) sterfte van paling na passage door 
het schroefpompgemaal 98% bedraagt waardoor het ontsnappingspercentage uit de 
polderwaterlopen bijzonder klein en vermoedelijk zelfs nihil is.  

 

Tabel 10. Timing van het aantal zeewaarts trekkende palingen en hun sterftepercentage en het 
verpompte volume water van de bemonsterde schroefpomp (m³) gedurende de drie periodes tijdens dit 
onderzoek waarin zeewaarts migrerende paling werd gevangen. 

Stroomafwaartse palingmigratie door bemonsterde schroefpomp en mortaliteit 

Stroomafwaartse 
palingmigratie 
(periode/duur) 

Verpompt volume bemonsterde pomp 
(m³) Aantal gevangen paling Aantal gedode paling 

07 - 11 aug 08 101766 13 12 
12 - 17 sep 08 81128 3 3 
03 - 08 okt 08 187442 23 23 

Totaal 370336 39 38 
Sterftepercentage  98% 

 

4.4.2 Omvang van de palinguittrek in relatie tot afvoer 

4.4.2.1 Bemonsterde uittrek 

De meerderheid van de stroomafwaartse migratiebewegingen van paling langs een 
welbepaald punt, in dit onderzoek het Spiedamgemaal, kunnen plaatsgrijpen gedurende een 
beperkt aantal uren tijdens een relatief beperkt aantal nachten, die wellicht vrij betrouwbaar 
in verband kunnen gebracht worden met maancycli, afvoer, bewolkingsgraad enz. (Solomon 
& Beach 2004). Dat afvoer één van de bepalende factoren is voor stimulatie van 
stroomafwaartse palingmigratie wordt in dit onderzoek geïllustreerd door de vangst van 39 
palingen bij verhoogde afvoer tussen 7 en 11 augustus, tussen 3 en 8 oktober 2008 en in 
mindere mate tussen 12 en 17 september 2008 (Figuur 32). In een vergelijkbare 
evaluatiestudie van het Isabellagemaal (vijzelgemaal op het Leopoldkanaal) werden bij 
verhoogde afvoer op 24 november 2009 in minder dan 24 uur 149 stroomafwaarts 
migrerende palingen geteld langs 2 van in totaal 5 vijzels van het gemaal (Buysse et al. in 
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voorbereiding). Het aantal palingen dat via het gemaal Ijmuiden passeerde leek toe te 
nemen met toenemend debiet van het gemaal, al was het verband statistisch niet sterk 
(Kruitwagen & Klinge 2008). 

 

Figuur 32. Aantal paling gepasseerd via de bemonsterde pomp (N=39) en het dagelijks totaal verpompt 
volume water (m³) door het Spiedamgemaal (horizontale rode lijn = geen staalname; vertikale rode lijn 
= vanaf begin november 2008 kon de potentiële zeewaartse palingmigratie bij verhoogde pompactiviteit 
niet bemonsterd wegens inschakelen van andere pompen). 

4.4.2.2 Geschatte totale palinguittrek en mortaliteit 

Bij verhoogde afvoer werd er naast de bemonsterde pomp ook vaak een tweede grote pomp 
(1.6 m³s-1) ingeschakeld om het overtollige water weg te pompen. Zelden werd er een derde 
pomp geactiveerd, nooit werden er vier pompen tegelijkertijd ingeschakeld. Dit betekent dat 
er ook palingen langs de andere pompen gepasseerd zijn.  

Opmerking: De afspraken omtrent het afgesproken pompregime konden vanaf november 
niet steeds nageleefd worden. Uit analyse van het aantal ‘draaiuren’ blijkt dat er ook 
frequent andere pompen werden ingezet tijdens de onderzoeksperiode op momenten dat de 
bemonsterde pomp inactief was. Vanaf begin november werd stelselmatig met twee andere 
grote pompen gepompt waardoor de potentiële zeewaartse palingmigratie tijdens drie 
periodes van sterk verhoogde afvoer tussen november en begin december niet konden 
worden gemonitord (Figuur 32). Dit had te maken met een defect reinigingssysteem van het 
krooshekken van de bemonsterde pomp waardoor men verplicht was om handmatig de 
roosters te reinigen met een hark. Bij de berekeningen en quantificatie van de schieraal-
uittrek dient hier rekening mee gehouden te worden aangezien op dat moment schieralen via 
de andere pomp zeewaarts konden migreren. 

Niettegenstaande er meerdere stimuli zijn voor stroomafwaartse palingmigratie staat het 
vast dat verhoogde afvoer één van de belangrijkste stimuli is (Durif & Elie 2008). Om een 
inschatting te maken over de totale omvang van de stroomafwaartse palingmigratie uit het 
bemalen gebied van de Arvijevaart en de Burggravenstroom brengen we in dit onderzoek 
enkel ‘verhoogde afvoer als stimulans voor stroomafwaartse palingmigratie’  in rekening.  

In tabel 11 wordt het geschat aantal uittrekkende palingen weergegeven in de periode van 
25 juli tot en met 8 december 2008. Deze realistische schatting is gebaseerd op het aantal 
gevangen zeewaarts trekkende palingen in relatie tot het verpompte volume van de 
bemonsterde schroefpomp tijdens de piekdebieten van 7 tot 11 augustus, 12 tot 17 
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september en 3 tot 8 oktober. Deze resultaten werden vervolgens geëxtrapoleerd naar alle 
piekdebieten die tijdens de totale onderzoeksperiode optraden omdat we er van uitgaan dat 
palingmigratie in de polder vermoedelijk enkel op gang wordt gebracht door verhoogde 
afvoer.  

Tabel 11. Geschat aantal zeewaarts trekkende palingen en hun sterftepercentage in relatie tot het 
totale verpompte volume water (m³) gedurende de verschillende periodes met sterk verhoogde afvoer. 

Potentiêle stroomafwaartse palingmigratie door schroefpompgemaal tijdens onderzoeksperiode 
Stroomafwaartse 

palingmigratie 
(periode/duur) 

Verpompt volume 
van alle pompen 

(m³) 
Geschat totaal aantal 

zeewaarts trekkende paling 
Geschat aantal gedode paling op basis van 

schadepercentage van 98% 
07 - 11 aug 08 312170 40 39 
12 - 17 sep 08 140476 5 5 
03 - 08 okt 08 347829 43 42 
10 - 12 nov 08 289175 45 44 
23 - 28 nov 08 558830 88 86 
03 - 08 dec 08 784669 123 121 

Totaal 2433149 344 337 
 

Enkel op basis van de verpompte volumes van alle pompen tijdens de piekdebieten van 
respektievelijk 7 tot 11 augustus, 12 tot 17 september (in mindere mate), 3 tot 8 oktober, 
10 tot 12 november, 23 tot 28 november en 3 tot 8 december 2008 werd geschat dat er 
ongeveer 344 palingen zeewaarts getrokken zijn waarvan er op basis van het berekend 
schadepercentage van 98% ongeveer 337 werden gedood in het Spiedamgemaal enkel en 
alleen al tijdens de onderzoeksperiode tussen 25 juli en 20 augustus 2008 en tussen 15 
september en 28 novermber 2008 (Tabel 11 en Figuur 33). 

 

Figuur 33. Aantal paling gepasseerd via de bemonsterde pomp (N=39), het geschat aantal paling 
gepasseerd langs alle pompen van het gemaal bij verhoogde afvoer (N=344) en het dagelijks totaal 
verpompt volume water (m³) door het Spiedamgemaal (horizontale rode lijn = geen staalname; vertikale 
rode lijn = vanaf begin november 2008 kon de potentiële zeewaartse palingmigratie bij verhoogde 
pompactiviteit niet bemonsterd wegens inschakelen van andere pompen). 
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In het onderzoek naar sterfte van schieraal door het gemaal Ijmuiden werd op basis van het 
bemonsterde watervolume en het totale geloosde watervolume per dag een realistische 
inschatting gemaakt van het totaal aantal palingen dat het gemaal is gepasseerd tijdens de 
onderzoeksperiode. Er werd geschat dat er van 10 oktober tot en met 13 december 2007 
ongeveer 2000 palingen via het gemaal weggetrokken zijn (Kruitwagen & Klinge 2008). Het 
gemaal en de spuisluizen verzorgen de afvoer van overtollig water uit het Noordzeekanaal, 
het Amsterdam-Rijnkanaal en de boezem van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. 
Het kanaal is ten westen van Amsterdam 270 meter breed en 16 meter diep. De totale 
capaciteit van het gemaal IJmuiden bedraagt 260 m³/s, waarmee gemaal IJmuiden het 
grootste gemaal van Europa is. De bemalen waterlopen en het maalvolume van dit gemaal is 
dus vele malen groten dan dat van het Spiedamgemaal. Dit is slechts één van de redenen 
van het verschil in omvang van de geschatte uittrek van palingen in beide studies. 

4.4.3 Verwondingen 
Onderstaande foto’s illustreren dat palingen die de gesloten schroefpomp passeren 
verschillende vormen van lethale verwondingen kunnen oplopen. Ook in het kader van het 
onderzoek naar de migratie van palingen in het Ijzerbekken werden ter hoogte van het 
schroefpompgemaal op de Stenensluisvaart in Woumen een aantal palingen gevangen met 
schaafwonden, zwellingen en striemen op het lichaam (Germonpré et al. 1994).  

Figuur 34 toont een aantal palingen met zware kneuzingen op het lichaam en verwondingen 
aan de kop en borstvin. Van elk van de beschadigde palingen was duidelijk zichtbaar dat ze 
lateraal geraakt waren door de draaiende delen van de schroefpomp. 

 

Figuur 34. Stervende (top 3) en dode palingen ten gevolge ernstige uitwendige en vermoedelijk ook 
inwendige verwondingen. 
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Figuur 35 toont in detail een zware kneuzing met verkleuring op de flank van een paling. Dit 
type verwonding werd ook frequent vastgesteld in het onderzoek van Kruitwagen & Klinge 
(2008) naar de stroomafwaartse migratie van paling door een gemaal met bulbpompen 
(grote schroefpompen).  

 

Figuur 35. Paling met ernstige kneuzing 

Figuur 36 toont een paling met een diepe ventrale snijwonde net achter de kop. Bovendien 
wijzen de bloedrode verkleuring van de borstvinnen en de borstvinbasissen op bloedingen 
(haemorragie). Ook Kruitwagen & Klinge (2008) troffen palingen aan die geraakt waren net 
achter de kop. Germonpré et al. (1994) stelden bloedingen vast aan de borstvinbasis bij 
blankvoorn.  
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Figuur 36. Paling met diepe snijwonde onder de kop en bloedingen van de borstvin(basis). 

Een aantal palingen werden zwaar geraakt aan de kop. In sommige gevallen leidde dit tot 
verbrijzeling (Figuur 37). 

 

Figuur 37. Paling met verbrijzelde kop 
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In het gemaalnet troffen we een aantal sterk verminkte palingen aan. Het betrof vaak 
volledig gestroopte exemplaren waarvan enkel een rompstuk met stukken huid overbleven. 
De rompstukken vertonen allemaal een opvallende indeuking (Figuur 38). De ernstige 
verminking van deze palingen tonen dat ze verstrikt of klem raken tussen de mechanische 
delen van de gesloten schroefpomp en gestroopt worden door de schoepen van de pomp. In 
de relatief korte periodes van verhoogde afvoer via het Spiedamgemaal werden tijdens de 
eerste bemonsteringsdag palingen gevangen die, zij het verwond, wel in één geheel door de 
pomp raakten zoals geïllustreerd wordt in figuren 34 t.e.m. 37. Op het einde of vlak na de 
periodes met verhoogde afvoer werden pas de verhakkelde palingen in het gemaalnet 
aangetroffen. Deze bevindingen tonen dat een deel van de palingen (tijdelijk) achterblijven 
in de propellerpompen. Kruitwagen & Klinge (2008) beschrijven in hun onderzoek naar de 
stroomafwaartse migratie van paling door een gemaal met bulbpompen (grote 
schroefpompen) exact hetzelfde fenomeen. Bij de palingen waarvan ze slechts een fragment 
teruggevonden bevonden zich aan de uiteinden gedraaide stukken vel en was een indeuking 
aanwezig. Opvallend was dat deze indeuking vrij hoekig van vorm was en een breedte van 
ongeveer 5 centimeter had. Het uiterlijk van het vlees en beperkte hoeveelheid slijm op de 
huid wekte bij hen de indruk dat deze alen enige tijd in de gemaalpomp rondgedraaid 
hadden. Ook in het kader van het onderzoek naar de migratie van palingen in het 
Ijzerbekken werden ter hoogte van het schroefpompgemaal op de Stenensluisvaart in 
Woumen restanten gevonden van een palinghuid (Germonpré et al. 1994). 
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Figuur 38. Verhakkelde palingen. 

 

4.4.4 Pompgemalen vs. Palingbeheerplannen voor Vlaanderen 
In de de Palingverordening worden maatregelen ter bescherming en herstel van het 
Europese palingbestand voorgesteld. Samenvattend stelt de Verordening dat de lidstaten de 
nodige maatregelen moeten treffen zodat op termijn minstens 40% van de zilverpalingen 
(ten opzichte van een referentiesituatie zonder menselijke beïnvloeding) de open zee kan 
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bereiken om zich voort te planten. Met menselijke beïnvloeding wordt ondermeer 
pompgemalen bedoeld. In Vlaanderen bevinden zich 64 gemalen met schroefpompen en 29 
vijzelgemalen (Tabel 12). Sommige pompgemalen worden enkel ingezet als noodgemaal en 
werken enkel bij zeer hoge debieten. Andere pompgemalen staan in voor het verpompen van 
alle water. 

Tabel 12. Overzicht van de pompgemalen in Vlaanderen per provincie (Germonpré et al. 1994). 

Type W-VL O-VL ANT BRA LIM TOTAAL 

Vijzel 17 9 3 0 0 29 

Schroef 14 37 11 1 1 64 

Centrifugaal 4 5 3 0 0 12 

Dompel 4 3 5 0 0 12 

Hevel 0 0 1 0 0 1 

Onbekend 3 3 1 2 3 12 

TOTAAL 42 51 24 3 4 130 

 

De resultaten uit dit onderzoeksrapport tonen aan dat pompgemalen in het palingbeheerplan 
terecht aangehaald worden als één van de belangrijkste oorzaken van mortaliteit bij 
zilverpaling in Vlaanderen. De impact van pompgemalen is momenteel echter relatief laag 
omdat de productie van paling in de polderwaterlopen zo laag is (het aanwezige 
palingbestand in de Avrijevaart en Burggravenstroom is enkel het resultaat van 
glasaaluitzettingen). In een natuurlijke situatie zou de productie van paling in deze gebieden 
veel hoger zijn, waardoor ook de mortaliteit dramatisch zou toenemen (Stevens et al. 
2009a).  

 

4.5 Uitgestelde mortaliteit 
Er moet rekening gehouden worden met het feit dat een deel van de levende vissen pas later 
aan hun verwondingen sterven, we spreken in dit geval van ‘uitgestelde mortaliteit of 
sterfte’. Uitgestelde sterfte kan optreden ten gevolge van:  

 de opgelopen uitwendige verwondingen (zie paragraaf 4.3); 

Gezien de ernst van de verwondingen en de gevolgen ervan sterk kunnen variëren kan het 
sterftepercentage berekend worden volgens verschillende scenario’s. In dit onderzoek werd 
de uitgestelde mortaliteit gedeeltelijk in rekening gebracht in een intermediair en maximaal 
sterftepercentage berekend per vissoort rekening houdend met de visueel zichtbaar 
uitwendige verwondingen. Het was echter onmogelijk om in de gegevensverwerking ook 
volgende zaken die tot uitgestelde sterfte kunnen leiden in rekening te brengen: 

 onzichtbare inwendige verwondingen (vb. breuk van de wervelkolom, kneuzingen,         
bloedingen, scheuren van darm of zwemblaas); 

 verminderde zwemprestaties of zwemcapaciteiten door onzichtbare inwendige 
verwondingen met verhoogde predatiekans tot gevolg; 

 desoriëntatie: de onnatuurlijke stromingscondities in het pomphuis leiden tot heftig    
ronddraaien of –tollen van vissen waarbij ze gedesoriënteerd kunnen raken.  
Langdurige en hoge mate van desoriëntatie kan het natuurlijk gedrag van vissen 
t.o.v. hun predatoren verstoren (‘startle response time’) (Kibel 2007). Kleinere 
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vissen (vb. 0+) zijn gewoonlijk meer onderhevig aan gedragsstoornissen zoals 
desoriëntatie aangezien ze minder massa hebben en grotere versnellingen 
ondergaan. Desoriëntatie leidt tot een grotere kans op predatie door o.a. roofvissen 
of visetende vogels (Kunst et al. 2008). 

Propellerpompgemalen veroorzaken dus ook ‘uitgestelde mortaliteit’ door verhoogde predatie 
(Figuur  39). 

    

Figuur 39. Visetende vogels, waargenomen ter hoogte van de uitstroom van het pompgemaal 
(respektievelijk aalscholver en kokmeeuw), kunnen prederen op gedesoriënteerde vissen of vissen met 
verminderde zwemcapaciteiten door in- of uitwendige verwondingen. 
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5 Besluit   

Er is maar weinig geweten omtrent de werkelijke omvang van de schade die pompgemalen 
aan visgemeenschappen toebrengen. Pompgemalen, die een belangrijk puzzelstuk vormen in 
het herstel van vrije vismigratie in Vlaanderen, werden tot voor deze evaluatiestudie niet in 
detail bestudeerd. In Vlaanderen zijn er nochtans naar schatting 130 pompgemalen 
aanwezig, inclusief 64 gemalen met schroefpompen.  

 

1. Wat is het aanbod aan vissoorten stroomafwaarts het schroefpompgemaal?  

De visgemeenschap in de Avrijevaart stroomafwaarts het pompgemaal, die ten dele ook 
representatief is voor de soortensamenstelling in het Kanaal Gent-Terneuzen, wordt 
gedomineerd door baars. Daarnaast zijn ook blankvoorn, brasem en kolblei goed 
vertegenwoordigd. De aanwezigheid van pos, bot en snoekbaars valt op in vergelijking met 
de vangsten in de polder. In tegenstelling tot de polder werden stroomafwaarts van het 
gemaal wel een tiental jonge palingen gevangen, alsook enkele (sub)adulte gele palingen. 

 

2. Vormt het gemaal een barrière voor stroomopwaartse vismigratie? 

Wanneer er niet gepompt wordt verhinderen terugslagkleppen onder het pomphuis 
stroomopwaartse vismigratie. Tijdens het pompen zijn de stromingen turbulent en de 
stroomsnelheden te hoog voor stroomopwaartse migratie van alle vissoorten. Het 
Spiedamgemaal vormt onder alle omstandigheden dus een absolute barrière voor 
stroomopwaartse vismigratie. 

Bereikbaarheid van de Avrijevaart en Buggravenstroom vanuit het Kanaal Gent-Terneuzen is 
in de eerste plaats belangrijk voor paling. De Avrijevaart en de Burggravenstroom werden 
opgenomen in het palingbeheerplan omdat ze dicht bij de zee liggen en bijgevolg relatief 
gemakkelijk koloniseerbaar zouden moeten zijn (Stevens et al. 2009a). In mindere mate kan 
ook voor de driedoornige stekelbaars van het trachurus-type de bereikbaarheid van deze 
polderwateren waardevol zijn.  

 

3. Wat is het aanbod aan vissoorten stroomopwaarts het gemaal?  

De visgemeenschap in de Avrijevaart stroomopwaarts van het pompgemaal (polder), die ook 
representatief is voor de visgemeenschap in de Burggravenstroom, wordt gedomineerd door 
blankvoorn. Beide waterlopen zijn ook heel productief voor kolblei, baars en brasem. 
Kenmerkend is ook de aanwezigheid van snoek, zeelt en rietvoorn, doch zij komen in veel 
kleinere aantallen voor. Paling komt in beperkte mate voor en is enkel het resultaat van 
glasaalbepotingen.  

 

4. Visoverleefbaarheid en vispasseerbaarheid van het gemaal 

Een deel van de verpompte visgemeenschap passeerde de propellerpomp in afwaartse 
richting zonder uitwendig zichtbare verwondingen. Beperkte migratie van vissen door het 
Spiedamgemaal blijkt mogelijk doch er dient ook steeds rekening gehouden te worden met 
uitgestelde sterfte door onzichtbare inwendige verwondingen. 



 

 
60 Onderzoek naar de verwondingen bij vissen veroorzaakt door een gemaal 

met schroefpompen 
www.inbo.be

 

Mortaliteit 

De visoverleefbaarheid van het Spiedamgemaal is beperkt tot nihil al naargelang de vissoort. 
Het percentage vissen (per vissoort) dat sterft na passage door gemaal bedraagt: 

 Snoek (N=26)= 100%; 

 Paling (N=39)= 98%. 

 Kolblei (N=913)= 61%; 

 Blankvoorn (N=1372) = 60%; 

 Brasem (N=915)= 58%; 

 Baars (N=769)= 53%; 

(N=steekproefgrootte) 

Er moet rekening gehouden worden met het feit dat een deel van de overlevende vissen pas 
later aan hun verwondingen sterven, we spreken in dit geval van ‘uitgestelde mortaliteit of 
sterfte’.  

Vastgestelde verwondingen 

Er werden vijf verschillende vormen van uitwendige zichtbare verwondingen of schade aan 
vissen geïdentificeerd, met name: 

 1- vissen met verwondingen aan vinnen (‘vinschade’); 

 2- vissen met duidelijk verlies van schubben (‘schubverlies’); 

 3- vissen met een zwelling, kneuzing en/of bloeding; 

 4- vissen met een snijwonde; 

 5- onthoofde vissen. 

Lengte van de verpompte vissen 

De resultaten tonen dat er van de drie meest dominante verpompte soorten, met name 
blankvoorn, brasem en kolblei zowel heel wat kleine (  100 mm) als grotere individuen 
(>100 mm) werden verpompt. Bij blankvoorn, brasem en kolblei vallen de 
sterftepercentages binnen dezelfde grootteorde voor wat betreft de kleinere en grotere 
individuen. Enkel baars, in het bijzonder kleine baars, lijkt iets minder onderhevig aan 
fysieke kwetsuren. 

Vispasseerbaarheid van de grofvuilroosters 

Via een steekproef werd vastgesteld dat een deel van de visgemeenschap, vaak samen met 
vegetatie, vastgedrukt wordt op de roosters (= impingement) en vervolgens via een 
reinigingsysteem met transportband in een afvalcontainer wordt afgeworpen. Vissoorten die 
slachtoffer werden van impingement waren o.a. snoek, drie- en tiendoornige stekelbaars, 
riviergrondel, blankvoorn, brasem en kolblei.  

Anderzijds tonen de resultaten dat de grofvuilroosters met een spijlbreedte van 10 cm geen 
barrière vormen voor alle aangetroffen vissoorten (#14) en in het bijzonder ook niet voor 
stroomafwaarts migrerende grote vrouwelijke palingen (400-810 mm). Ook een middelgrote 
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snoek (550 mm) passeerde de roosters. De grofvuilroosters vormen uiteraard wel een 
fysieke barrière voor brede vissen (> 10 cm) zoals grote karper en snoek. 

Pompgemaal als schuil- of overwinteringhabitat 

Op momenten dat de pompen niet in werking zijn blijken het pomphuis en de donkere 
kelders waarin de schroefpompen zijn opgehangen een grote aantrekkingskracht te hebben 
voor vissen. Brasem, kolblei en blankvoorn gebruiken de beschutte donkere kelders 
vermoedelijk als schuil- of overwinteringhabitat. Deze vissen worden vervolgens verrast bij 
het plots aanslaan van de pompen. De vis die zich hier ophoudt is niet per definitie 
gemotiveerd om te migreren, ze worden verrast als het gemaal wordt aangezet en 
dientengevolge ingezogen. 

Stroomafwaartse vismigratie langs het schroefpompgemaal 

Paling 

De visgemeenschap in de Avrijevaart en Burggravenstroom bezit met de diadrome paling 
een vissoort die obligaat een stroomafwaartse voortplantingsmigratie moet ondernemen 
langs het Spiedamgemaal om zijn levenscyclus te voltooien. De totale (directe en 
uitgestelde) sterfte van paling na passage door het Spiedamgemaal bedraagt 98%. Het 
ontsnappingspercentage uit de polderwaterlopen de Burggravenstroom en Avrijevaart is dus 
bijzonder klein en vermoedelijk zelfs nihil. Via de door het INBO onderzochte schroefpomp 
trokken 39 palingen zeewaarts. Slechts 1 ervan passeerde levend en zonder uitwendig 
zichtbare schade deze pomp. Alle andere palingen werden dood of dodelijk verwond 
aangetroffen in het net. Het lot van het ene individu dat levend de pomp is gepasseerd is 
onbekend. Ten gevolge van mogelijke inwendige schade (vb. bloedingen & breuken) is het 
niet onwaarschijnlijk dat ook dit dier de Sargassozee niet kan bereiken.  

Andere soorten 

In tegenstelling tot paling kunnen alle potamodrome vissoorten hun levenscyclus voltooien 
binnen het waterlopennetwerk van de polder. Stroomafwaartse migratie is voor deze soorten 
niet obligaat voor wat de voortplanting betreft. De massale vangst van vissen in de pompfuik 
toont echter aan dat heel wat soorten stroomafwaarts migreren/zich verspreiden. Een deel 
van de vangst in de pompfuik is ook te verklaren door stroomafwaartse drift. De resultaten 
tonen dat er van de dominante soorten heel veel individuen  10 cm (45% van alle 
blankvoorn, 41% van alle brasem, 37% van alle kolblei, 88% van alle baars) werden 
verpompt die vermoedelijk het resultaat waren van stroomafwaartse drift gevolgd door 
inzuigen of ‘entrainment’ in de onmiddellijke nabijheid van het gemaal. Juveniele vissen die 
stroomafwaarts zijn gedrift komen dicht bij het gemaal in een zone terecht waar de 
stroomsnelheden van het water hoger zijn dan hun maximale sprintsnelheid waardoor ze 
aangezogen worden naar de propellerpompen. 

 

6. Wat zijn de ecologische gevolgen van schroefpompgemalen voor het 
palingbestand en andere typische poldervissoorten? 

In dit onderzoek wordt een realistische schatting gedaan over het aantal uittrekkende 
palingen in de periode van 25 juli tot en met 8 december 2008. Deze schatting is gebaseerd 
op het aantal gevangen zeewaarts trekkende palingen in relatie tot het verpompte volume 
van de bemonsterde schroefpomp tijdens piekdebieten. Deze resultaten werden vervolgens 
geëxtrapoleerd naar alle piekdebieten die tijdens de totale onderzoeksperiode optraden 
omdat we er van uitgaan dat palingmigratie in de polder vermoedelijk enkel op gang wordt 
gebracht door verhoogde afvoer. Op basis van de verpompte volumes werd geschat dat er 
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ongeveer 344 palingen zeewaarts getrokken zijn waarvan er rekening houdend met het 
berekend sterftepercentage van 98% ongeveer 337 werden gedood in het Spiedamgemaal 
enkel en alleen al tijdens de onderzoeksperiode tussen 25 juli en 20 augustus 2008 en 
tussen 15 september en 28 novermber 2008. In de de Palingverordening worden 
maatregelen ter bescherming en herstel van het Europese palingbestand voorgesteld. 
Samenvattend stelt de Verordening dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten treffen 
zodat op termijn minstens 40% van de zilverpalingen (ten opzichte van een referentiesituatie 
zonder menselijke beïnvloeding) de open zee kan bereiken om zich voort te planten. Met 
menselijke beïnvloeding worden ondermeer pompgemalen bedoeld. De resultaten uit dit 
onderzoeksrapport tonen aan dat zeewaarts migrerende palingen uit de Avrijevaart en 
Burggravenstroom het Spiedamgemaal nauwelijks levend kunnen passeren. Pompgemalen, 
en schroefpompen in het bijzonder, worden daarom in het palingbeheerplan aangehaald als 
één van de belangrijkste oorzaken van mortaliteit bij zilverpaling in Vlaanderen. De impact 
van pompgemalen is momenteel echter relatief laag omdat de productie van paling in de 
polderwaterlopen zo laag is (Stevens et al. 2009a). Het aanwezige palingbestand in de 
Avrijevaart en Burggravenstroom is voorlopig enkel het resultaat van glasaaluitzettingen. In 
een natuurlijke situatie zou de productie van paling in deze gebieden veel hoger zijn, 
waardoor ook de mortaliteit dramatisch zou toenemen.  

Aan de hand van de vangst van talrijke juveniele individuen werd vastgesteld dat er een 
goede reproductie van snoek is in de Avrijevaart en de Burggravenstroom. Het zijn 
hoofzakelijk juveniele snoeken die werden verpompt en gedood (100% mortaliteit). Het 
Spiedamgemaal verhindert bijgevolg de stroomafwaartse verspreiding en kolonisatie van 
snoek in het Kanaal Gent-Terneuzen.  
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Bijlage 1: Vangstevolutie in de polder 

Van een aantal dominante soorten wordt de wekelijkse vangstevolutie (CPUE) voorgesteld 
(tussen 1  en 14 aug en tussen 19 sept en 21 nov 2008) ter indicatie van het aanbod aan 
vissen in de polder. 

Catch per unit effort (CPUE): aantallen per fuik per 24u 

Baars 

 

Figuur 40. Aantal baars (N=255) per fuik per 24u in de Avrijevaart stroomopwaarts van het 
pompgemaal (rode lijn = geen staalname) (CPUE). 

De CPUE van baars in de polder was steeds lager dan 50 individuen per 24u met 
uitzondering van de vangst van meer dan 150 baarsjes/24u op 6 augustus.  

Blankvoorn 

 

Figuur 41. Aantal blankvoorn (N=520) per fuik per 24u in de Avrijevaart stroomopwaarts van het 
pompgemaal (rode lijn = geen staalname) (CPUE). 

De CPUE van blankvoorn was begin augustus beduidend hoger (102 en 284 ind/24u op 
respectievelijk 1 en 8 aug) dan tijdens de rest van de studieperiode waarbij de CPUE steeds 
< 50 ind/24u was. 

 



 

 
64 Onderzoek naar de verwondingen bij vissen veroorzaakt door een gemaal 

met schroefpompen 
www.inbo.be

 

Brasem 

 

Figuur 42. Aantal brasem (N=106) per fuik per 24u in de Avrijevaart stroomopwaarts van het 
pompgemaal (rode lijn = geen staalname) (CPUE). 

De CPUE van brasem was steeds < 40 ind/24u gedurende de volledige studieperiode. Op 8 
aug en 31 oktober werden respectievelijk 34 en 38 ind/24u gevangen. 

 

Kolblei 

 

Figuur 43. Aantal kolblei (N=257) per fuik per 24u in de Avrijevaart stroomopwaarts van het 
pompgemaal (rode lijn = geen staalname) (CPUE). 

Op 1 en 8 augustus en op 3 oktober bedroeg de CPUE meer dan 50 ind/24u. 

 

Bijlage 2: Vangstevolutie stroomafwaarts het 
pompgemaal 

Van een aantal dominante soorten wordt de wekelijkse vangstevolutie (CPUE) voorgesteld 
(tussen 25 juli en 14 aug en tussen 19 sept en 21 nov 2008) ter indicatie van 
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stroomowaartse vismigratie vanuit het Kanaal Gent-Terneuzen naar het pompgemaal. 
Omwille van het barrière-effect van het gemaal kunnen vissen zich ophopen onder 
(stroomafwaarts) het gemaal. 

Catch per unit effort (CPUE): aantallen per fuik per 24u 

Baars 

 

Figuur 44. Aantal baars (N=15842) per fuik per 24u in de Avrijevaart stroomopwaarts van het 
pompgemaal (rode lijn = geen staalname) (CPUE). 

Vanaf het hernemen van de staalnames in september t.e.m. het einde van de 
onderzoeksperiode in november was de CPUE voor baars zeer hoog, er werden geregeld 
honderden tot duizenden juveniele baarsjes per 24 u gevangen stroomafwaarts van het 
gemaal. De hoogste CPUE werd genoteerd  op 3 oktober 2008 met een CPUE > 7000 
ind/24u. 

 

Blankvoorn 

 

Figuur 45. Aantal blankvoorn (N=1756) per fuik per 24u in de Avrijevaart stroomopwaarts van het 
pompgemaal (rode lijn = geen staalname) (CPUE). 
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Vanaf het hernemen van de staalnames in september t.e.m. het einde van de 
onderzoeksperiode in november was de CPUE voor blankvoorn hoog variërend van > 50 
ind/24u tot > 300 ind/24u. Het betrof hoofdzakelijk juveniele individuen. 

 

Brasem 

 

Figuur 46. Aantal brasem (N=337) per fuik per 24u in de Avrijevaart stroomopwaarts van het 
pompgemaal (rode lijn = geen staalname) (CPUE). 

De CPUE voor brasem was het hoogst in oktober, met name ongeveer 100 ind/24u op 10; 24 
en 31 oktober. Net als voor baars en blankvoorn betrof het ook hier hoofdzakelijk juvneniele 
exemplaren. 

 

Kolblei 

 

Figuur 47. Aantal kolblei (N=279) per fuik per 24u in de Avrijevaart stroomopwaarts van het 
pompgemaal (rode lijn = geen staalname) (CPUE). 

Gedurende de staalnameperiode was de CPUE voor kolblei < 10 ind/24u. Opvallend is echter 
de vangst van meer dan 200 kolbleis/24u op 24 oktober.  
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