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0 SAMENVATTING 

De studie "Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie" kadert in de 
realisatie van een Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economi
sche Unie (2~04-1996), waarin de deelnemende landen zich ertoe verbinden om tegen 
1 januari 201 0 vismigratieknelpunten van eender welke aard voor alle vissoorten op te 
heffen. In voorliggende studie wordt via concreet onderzoek nagegaan of en in welke 
mate duikers en sifons een belemmering vormen voor de vrije vismigratie. Onderzoek 
naar de vismigratie doorheen sluizen zal beperkt worden tot een literatuurstudie. 

In het kader van het onderzoek wordt een literatuurstudie uitgevoerd over vismigratie 
doorheen duikers, sifons en sluizen. Via deze literatuurstudie wordt voor een groot aantal 
vissoorten informatie verzameld over de zwemcapaciteiten. Daarnaast wordt in de lite
ratuur als belangrijkste knelpunt van duikers en sifons de vaak extreem hoge stroom
snelheden vermeld. Wat betreft de vismigratie doorheen sluizen wordt slechts weinig 
informatie gevonden. Het betreft voornamelijk migratie van glasaal doorheen spuisluizen. 
Veralgemenen van de gevonden gegevens naar andere soorten is moeilijk. Migratie van 
andere soorten wordt ook vastgesteld, maar het is niet duidelijk in welke omstandighe
den dit juist kan gebeuren. 

Het eerste onderzoeksluik wordt op het Waterbouwkundig Laboratorium uitgevoerd in 
een stroomgoot waarin de debieten en stroomsnelheden controleerbaar zijn. Voor een 
aantal vissoorten wordt onder experimentele omstandigheden nagegaan tegen welke 
stroomsnelheden de vissen nog kunnen opzwemmen. Daarna wordt ook de bereidheid 
onderzocht om een donkere buis in te zwemmen waarin 'haalbare' snelheden heersen. 
In een eerste onderzoeksperiade worden blankvoorn\ rietvoorn, kopvoorn, riviergrondel, 
winde en zeelt onderzocht. Tijdens een tweede onderzoeksperiade worden dezelfde 
soorten gebruikt (met uitzondering van blankvoorn en kopvoorn), aangevuld met ·baars 
en beekforeL 

Voor het tweede luik van het onderzoek wordt door de Afdeling Bos en Groen een vijver 
ter beschikking gesteld in de viskwekerij "De Volharding" te Rijkevorsel. In deze vijver 
worden een duiker en een sifon aangelegd. Voor het eigenlijke experiment wordt de mi
gratie van de stroomafwaarts uitgezette vissen doorheen de buizen gevolgd aan de hand 

· van wekelijkse afvissingen. Per constructie worden drie stroomsnelheden ingesteld 
(0,42, 0,37 en 0,17m/s voor de duiker en 0,35, 0,18 en 0,09m/s voor de sifon). Deze af
vissingen worden gezamelijk uitgevoerd door medewerkers van het Instituut voor Bos
bouw en Wildbeheer, de Afdeling Bos en Groen en het Waterbouwkundig Laboratorium. 
De vissoorten die bij de onderzoeksperiade in het voorjaar '98 gebruikt worden, zijn ri-

1 Alle vissoorten die in deze studie aan bod komen, zijn terug te vinden in tabel 2. 
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viergrondel, rietvoorn, zeelt, kolblei, kopvoorn, beekforel en winde. In het najaar '98 wor
den in een tweede onderzoeksperiade beekforel en snoek gebruikt. Deze laatste soort 
werd ook nog eens gebruikt in het voorjaar '99. 

Het derde luik van het onderzoek wordt uitgevoerd in reële situaties. Het bestaat er in 
twee sifons, gelegen op de Abeek en de Bosbeek, te evalueren op hun passeerbaarheid 
voor vissen. In het geval de vissen in experimentele condities onvoldoende migratiege
drag zouden vertonen, kunnen op het terrein alsnog een aantal interessante gegevens 
worden verzameld. Indien de experimenten een vlot verloop kennen, kunnen de resulta
ten verkregen in het laboratorium en onder gecontroleerde omstandigheden in de proef
vijver, getoetst worden aan vastgestelde feiten onder natuurlijke omstandigheden. Voor 
dit onderzoeksluik wordt in hoofdzaak gebruik gemaakt van de van nature aanwezige 
vispopulatie, op de Bosbeek aangevuld met het uitzetten van 1 00 rietvoorns en 1 00 ri
viergrondels. Er wordt gebruik gemaakt van de merk-en-terugvangstmethode, en elk 
knelpunt wordt 9 maal bemonsterd (in de periode van 3 maart tot 23 juni 1998). 

Uit de experimenten op het Waterbouwkundig Laboratorium kunnen wat betreft de 'haal
bare snelheden' de' volgende besluiten getrokken worden (tussen haakjes wordt telkens 
de gemiddelde lengte van de gebruikte vissen vermeld): kopvoorn (12,9cm) en zeelt 
(24, 1 cm) kunnen vlot stroomopwaarts zwemmen tegen stroomsnelheden tot 0,37m/s; 
riviergrondel (9,8-11 ,Scm) kan stroomopwaarts zwemmen tegen een stroomsnelheid van 
0,43m/s; rietvoorn (14,6-15,9cm), baars (18,4cm), beekforel (28,8cm) en winde (20,7cm) 
zwemmen vlot stroomopwaarts tegen stroomsnelheden tot 0,52m/s. Kleinere winde 
(11 ,Scm) is in staat om tegen stroomsnelheden tot 0,48m/s op te zwemmen. Migratie in 
een donkere buis blijkt geen probleem te vormen voor riviergrondel, kopvoorn, winde, 
baars en rietvoorn. Voor beekforel daarentegen wordt vastgesteld dat deze soort een 
donkere buis niet binnenzwemt, en enkel gaat schuilen aan de ingang. Voor zeelt wordt 
slechts in beperkte mate migratie vastgesteld. 

Het experimenteel onderzoek in de vijver te Rijkevorsel geeft aan dat verschillende vis
soorten doorheen een duiker of een sifon migreren. Alle uitgezette vissoorten van de 
eerste onderzoeksperiade (kopvoorn, riviergrondel, winde, beekforel, zeelt, blankvoorn, 
rietvoorn, kolblei) zwemmen doorheen de duiker. De sifon vormt geen barrière voor de 
meeste vissoorten, behalve voor de beekforeL Ook kleinere individuen vinden hun weg 
stroomopwaarts doorheen duiker en sifon. In de tweede onderzoeksperiade met beekfo
rel en snoek wordt vastgesteld dat snoek vlot en beekforel moeilijk migreert door de dui
ker (bij een stroomsnelheid van 0,42m/s). En ook nu blijkt de migratie van beekforel 
doorheen de sifon een probleem te zijn (stroomsnelheid 0,35m/s). In de derde onder
zoeksperiade kan aangetoond worden dat snoek ook migreert doorheen een sifon. 

Alhoewel men reeds lange tijd veronderstelt dat duikers en sifons onoverkomelijke hin
dernissen vormen voor vismigratie, toont het onderzoek op de Bosbeek en de Abeek aan 
dat sifons tot ?Om lengte geen echte migratiebarriére vormen. Onder de gegeven om
standigheden blijken heel wat soorten in staat er doorheen te migreren. Of dit voor alle 
vissoorten het geval is, kan hier niet worden achterhaald. Een opvallend verschijnsel dat 
wordt vastgesteld, is de neiging van vissen om zich te concentreren aan de in- en uit
gang van een sifon. Waarschijnlijk spelen factoren als het zoeken naar een geschikte 
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schuilplaats in de nabijheid, en het elders ontbreken hiervan in de vaak rechtgetrokken 
en geruimde waterlopen, hierin een belangrijke rol. 

Als mogelijke oplossingen voor de belangrijkste migratieproblemen worden in hoofdstuk 
6 een aantal richtlijnen gegeven waarmee rekening dient gehouden te worden bij de 
aanleg van duikers en sifons. Er worden ook aanbevelingen gedaan voor verder onder
zoek. 

Tot slot worden in hoofdstuk 7 de algemene besluiten van dit onderzoek gegroepeerd. 
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1 INLEIDING 

Deze studie met als titel "Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vis
migratie" kadert in de realisatie van een Beschikking van het Comité van Ministers van 
de Benelux Economische Unie (26-04-1996), waarin het volgende gesteld wordt

1
: 

(Artikel 2:) De regeringen verzekeren de vrije migratie van de vissoorten in alle hydro
grafische stroomgebieden op de onderstaande wijze: 

- door bij voorrang de migratie van de grote anadrome en katadrome trekvissoorten 
van en naar de paai- en opgroeigebieden mogelijk te maken; 

- door dit trekkeo vóór 1 januari 2010 mogelijk te maken voor alle soorten vis in alle 
hydrografische stroomgebiede.n, ongeacht de beheerder hiervan. 

Voor deze beschikking moet dringend een uitvoeringsplan opgemaakt worden. Daarvoor 
werd in opdracht van Afdeling Bos en Gro~n van AMINAL reeds een voorlopige inventa
ris opgesteld van prioritair te saneren knelpunten voor vismigratie (Taillieu et al., 1997). 
Dit onderzoek spitste zich voornamelijk toe op de grote migratieassen in Vlaanderen. 
Wegens het veelvuldig voorkomen van duikers, sifons en sluizen op de Vlaamse water
lopen, en de beperkte kennis over de invloed van dergelijke kunstwerken op de vrije 
vismigratie, is onderzoek naar deze specifieke knelpunten voor vismigratie noodzakelijk. 
Voorliggend rapport is het eindverslag van dit onderzoek. De concrete resultaten van 
deze studie kunnen gebruikt worden bij een gestructureerde aanpak van migratieknel
punten op de Vlaamse waterlopen. 

De praktische opdeling van het . experimentele onderzoek is weergegeven in tabel 1 a. 
Het experimentele onderzoek omvat 3 onderzoeksluiken, elk uitgevoerd in één of meer
dere onderzoeksperiodes. Per onderzoeksperiade worden 1 of 2 scenario's uitgevoerd 
aan de hand van een proef- of afvissingsreeks. 

GelijkiC?pend met het experimentele onderzoek wordt ook literatuuronderzoek verricht 
(hoofdstuk 2). Naast geg~vens over het migratiegedrag en de zwemcapaciteiten wordt 
informatie verzameld over migratie doorheen duikers, sifons en sluizen. 

Een eerste luik, dat wordt uitgevoerd aan het Waterbouwkundig Laboratorium (WL), om
vat een aantal proeven onder gecontroleerde omstandigheden. De bedoeling is enerzijds 
om te bepalen bij welke stroomsnelheden een aantal viss9orten nog vlot stroomopwaarts 

1 
De volledige tekst van deze Beschikking van de Benelux Economische Unie is terug te vinden in 

bijlage A. 



Mod. 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie 5 

kunnen zwemmen, en anderzijds om na te gaan of die soorten ook stroomopwaarts wil
len zwemmen in een donkere buis. Dit onderzoeksluik wordt besproken in hoofdstuk 3: 
Experimenteel onderzoek onder gecontroleerde omstandigheden. 

Het tweede deel van het onderzoek wordt uitgevoerd in open lucht, in de viskwekerij "De 
Volharding", eigendom van Afdeling Bos en Groen van AMINAL. Daar worden in een 
vijver een duiker en een sifon geconstrueerd, waarbij het debiet en de snelheid van het 
doorstromende water kan geregeld worden. Op die manier kan worden nagegaan of en 
bij welke snelheden vissen doorheen dergelijke constructies zwemmen. In dit luik wordt 
nauw samengewerkt door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW), de Afdeling 
Bos en Groen en het WL. De bespreking van dit onderzoeksluik is terug te vinden in 
hoofdstuk 4: Experimenteel onderzoek in veldsituatie. 

Het derde en laatste luik van het onderzoek wordt uitgevoerd in een reële situatie. Gedu
rende een aantal maanden zullen door het IBW wekelijks afvissingen uitgevoerd worden 
aan twee bestaande vermoedelijke knelpunten voor vismigratie. Beide punten bevinden 
zich op een onderdoorgang van een waterloop onder de Zuidwillemsvaart. Het betreft de 
Abeek te Bocholt en de Bosbeek te Neeroeteren. Voor de bespreking van dit onderzoek
sluik wordt verwezen naar hoofdstuk 5: Onderzoek in reële situaties. 

Op basis van de literatuurgegevens en de eigen bevindingen zijn in hoofdstuk 6 een 
aantal raadgevingen te vinden voor de aanleg van duikers en sifons. 
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2 LITERATUURSTUDIE 

2.1 Algemeen 

2. 1. 1 Definitie migratie 

Migratie is een verschijnsel dat van nature voorkomt bij verschillende dierengroepen. 
Vissen vormen hierop geen uitzondering. Vismigratie wordt door Raat (1994) gedefini-

eerd als: 

de verplaatsing van vissen die een groot deel van de populatie enlof leeftijdsklassen 
betreft. De verplaatsingen komen voor met een voorspelbare periodiciteit gedurende de 
levenscyclus van eén soort. Het is een gedrag dat ontwikkeld is om de soort betere 
overlevingskansen te bieden. De verplaatsingen zijn dus functioneel voor de overleving 
van de soort. 

Volgens deze auteur behoren 'toevallige verplaatsingen' strikt genomen niet tot het ver
schijnsel 'migratie'. Andere auteurs daarentegen rekenen ook toevallige, onvoorspelbare 
bewegingen onder migratie. Er is o.a. sprake van "Katastrophendriff' (Anon., 1996), 
waarbij vissen (maar o.a. ook bentische invertebraten) vluchten voor allerlei vormen van 
watervervuiling (Cowx en Welcomme, 1998). Na het herstel van de waterkwaliteit is dus 
ook migratie nodig om het oorspronkelijke gebied te 'herkoloniseren'. Paaimigratie is 
misschien wel de bekendste vorm van migratie, maar onder de strikte definitie van vis
migratie worden echter alle onderlinge bewegingen gerekend tussen voedselgebieden, 
paaigebieden, opgroeigebieden, en foerageer- of overwinteringsgebieden (Buskens en 
Nijhof, 1990; in: Verdonschot, 1996). De reden voor deze verplaatsingen is dat een vis, 

. afhankelijk van ·het levensstadium waarin hij zich bevinet, verschillende eisen stelt aan 
z'n omgeving. Aangezien al de vereisten meestal niet vervuld kunnen worden op één en 
dezelfde plaats, is verplaatsing tussen verschillende habitats noodzakelijk. 

Migrerende vissoorten kunnen onderverdeeld worden in enerzijds diadrome soorten die 
migreren tussen zoet- en zoutwatersystemen, met als bekendste vertegenwoordigers 
anadrome soorten als zalm en steur en de katadrome soort aal, en anderzijds de QQ!g: 
modrome soorten die migreren binnen het zoetwatersysteem (Dumont, 1982, Semme
krot, 1994; in: Verdonschot, 1996). Voorbeelden van deze laatste groep zijn bijvoorbeeld 
snoek en winde. Naast de migrerende soorten zijn er soorten die zich kunnen handha
ven zonder vismigratie. Als voorbeeld van deze 'standvissen' kunnen karper, zeelt en 
blankvoorn aangehaald worden (Verdonschot, 1996). In tabel 3 is een overzicht gegeven 
van de vissoorten die een (uitgesproken) migratiegedrag vertonen en voorkomen binnen 
het Vlaamse Gewest. 
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Wanneer we de migratie na een zogenaamde "Katastrophendrift'' even buiten beschou
wing laten, kunnen we stellen dat er heel wat stimuli zijn die bij vissen een migratieb& 
weging op gang kunnen brengen. De belangrijkste hiervan zijn temperatuur, licht, geluid, 
zuurstofconcentratie en stroming (Gross, 1987; in: Raat, 1994). Voor elke vissoort, en 
ook voor elk afzonderlijk levensstadium binnen een soort, bestaat er een optimale com
binatie van omgevingsfactoren die bepaalt wanneer de migratiebeweging op gang komt. 
Eens deze combinatie aanwezig is, ontstaat er bij de vissen een trekdrang. 

2. 1. 2 Problemen langs de migratieroute 

Eenmaal de migratiebeweging op gang gebracht is, wordt een bepaalde migratieroute 
afgelegd. In onze waterlopen, die (meestal) sterk beïnvloed zijn door menselijk ingrijpen, 
is de kans reëel dat de vrije beweging langs de migratieroute belemmerd wordt. Hoe 
langer de migratieroute is, hoe groter de kans wordt dat een knelpunt zich voordoet. Een 
knelpunt ontstaat wanneer de constructie niet voldoet aan bepaalde eisen die de migr& 
rende vissen stellen tijdens de periode dat een trekdrang aanwezig is (Riemersma, 
1994). Volgende constructies worden doorgaans als knelpunt bestempeld: stuwen, slui
zen, duikers en sifons, turbines, pompgemalen, .... Enkele belangrijke (fysische) facto
ren die het passeren van dergelijke constructies kunnen bemoeilijken zijn: sterk lokaal 
verval (stuwen, duikers en sifons), peridiek afsluiten van de migratieroute (sluizen, stu
wen), ontbreken van licht (duikers en sifons), gevaar voor lichamelijke letsels, eventueel 
met dodelijke gevolgen (turbines, pompgemalen), hoge stroomsnelheden (duikers en 
sifons, stuwen, ... ). Het effect van deze laatste factor staat in nauw verband met de 
zwemcapaciteiten en fysische conditie van een bepaalde vissoort en van het levenssta
dium waarin een individu zich bevindt. Daarom wordt in volgende paragraaf verder ing& 
gaan op de zwemcapaciteiten van vissen. 

2.1.3 Zwemcapaciteit 

In de literatuur worden bij vissen doorgaans drie verschillende soorten zwemsnelheden 
onderscheiden (Videler, 1993; Riemersma, 1994; Verdonschot, 1996): 

- de sprintsnelheid (burst speed): dit is de snelheid die een vis minder dan 20 secon
den kan volhouden. Ze wordt vnl. gebruikt bij het bemachtigen van prooien, het ont
vluchten van predatoren en het overwinnen van hoogteverschillen via sprongen; 

- de verhoogde snelheid (prolonged speed, sustained speed): dit is de snelheid die 
een vis kan volhouden gedurende een periode van 20 seconden tot 180 à 200 mi
nuten. Deze snelheid leidt algauw ~ot uitputting. Ze wordt vnl. aangewend om moeilij
ke trajecten te overwinnen (Riemersma, 1990); 

- de kruissnelheid (cruising speed, soms ook sustained speed genoemd): dit is de 
snelheid die een vis langer dan 200 minuten kan volhouden zonder uitgeput te gera
ken. Volgens Bell (1973; in: Riemersma, 1990) gebruiken vissen de kruissnelheid tij
dens normale verplaatsingen en waarschijnlijk ook tijdens de paaitrek. 



Mod. 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie 8 

Deze drie type-snelheden verschillen natuurlijk van soort tot soort, en ze zijn binnen elke 
soort ook nog eens afhankelijk van het levensstadium. Riemersma (1994) vermeldt vol

gende factoren die de zwemsnelheid kunnen beïnvloeden: 

- vissoort: (cfr. intra) 

- lichaamslengte: hoe groter de lichaamslengte, hoe groter. de verplaatsing die per 
golfbeweging vim het lichaam wordt afgelegd. Bij een bepaalde frequentie van die 
golfbeweging neemt de afgelegde weg per tijdseenheid dus toe met de lichaams-

lengte; 

- watertemperatuur: deze is zowel van invloed op de maximum zwemsnelheid (positief 
gecorreleerd) als op het uithoudingsvermogen (negatief gecorreleerd); 

- fysieke conditie: vooral het uithoudingsvermogen wordt door deze factor beïnvloed. 
· De conditie zelf hangt o.a. af van de waterkwaliteit. Van migrerende zalmachtigen is 
ook geweten dat hun fysieke conditie afneemt naarmate ze meer stroomopwaarts 
geraken. Voor tret beoordelen van de fysieke conditie bestaat er een zogenaamde 
conditiefactor K die als volgt gedefinieerd wordt: 

K= GxlOO 
L3 

G : lichaamsgewicht (g) 

L : totale lichaamslengte (cm) 

Volgens Jones et al. (197 4; in: Stahlberg en Peckmann, 1987) kunnen goede zwem
prestaties verwacht worden wanneer K :::: 1 ; 

- stromingstype: turbulent stromend water bevat meer ingesloten lucht, zodat de slag
kracht van het vislichaam niet volledig benut kan worden. Ook kunnen er voor de vis
sen problemen ontstaan om zich op de stroming te oriënteren; 

- waterdiepte: om de zwemkracht volledig te kunnen benutten, dient er voldoende 
water boven de vis aanwezig zijn. 

Bij verschillende auteurs worden experimenteel vastgestelde waarden voor zwemsnel
heden teruggevonden (Stahlberg en Peckmann, 1987; Baker en Votapka; 1990; Rie
mersma en Quak, 1991; Videler, 1993; Riemersma, 1994; Verdonschot, 1996; Cowx en 
Welcomme, 1998). Een ov~rzicht hiervan wordt gegeven in tabel 4. De bespreking van 
de verschillende auteurs volgt hieronder. 

Stahlberg en Peckmann (1987) hebben de zwemcapaciteit van vier kleinere vissoorten 
onderzocht: driedoornige stekelbaars, bermpje, vetje en riviergrondel. Het onderzoek 
heeft zich toegespitst op het bepalen van twee snelheden: 

- de kritische zwemsnelheid CSS (critica! swimming speed): dit is de maximale snel
heid die aangehouden kan worden over een bepaalde tijdsperiode. In de experi
menten wordt gewerkt over een periode van 15 min. Op die manier valt de (hier ge
bruikte) CSS onder de definitie van "verhoogde snelheid'' (cfr. supra); 
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- de gecorrigeerde kritische zwemsnelheid CCSS (corrected critica! swimming speed): 
deze snelheid komt overeen met de CSS uitgedrukt in lichaamslengte per seconde. 
Door de zwemsnelheid uit te drukken als CCSS wordt het mogelijk om de zwem
prestaties van verschillende vissoorten en lengteklassen te vergelijken 1• 

Uit het onderzoek kunnen een aantal zaken besloten worden. Algemeen wordt aange
nomen dat voor de vier onderzochte soorten samen een maximale css-waarde van 
0,40m/s geldt. Deze stroomsnelheid dient gerespecteerd te worden bij alle aanpassingen 
aan waterlopen. Er valt ook op te merken dat de CSS voor de twee bodemvissen (rivier
grondel en bermpje) hoger ligt dan voor de twee minder bodemgebonden soorten (vetje 
en driedoornige stekelbaars), respectievelijk 0.55 - 0.61 m/s en 0.39 - 0.37m/s. Bij rivier
grondel (bodemvis) wordt een rechtlijnig verband vastgesteld tussen de CSS en de bo
demruwheid. Voor het vetje wordt ook gevonden dat de CSS hoger ligt wanneer de vis
sen in scholen zwemmen. 

In het werk van Baker en Votapka (1990) worden tabellen voorzien met kruissnelheden, 
verhoogde snelheden en sprintsnelheden voor adulte exemplaren van de volgende 
soorten: karper, beekforel, (arctische) vlagzalm en prikken (gegevens afkomstig uit Bell, 
1973). Daarnaast worden ook sprintsnelheden gegeven voor volwassen beekforel, kar
per, prikken, snoek en zeelt (gebaseerd op Watts, 1974). 

Riemersma en Quak (1 991) geven'Waarden voor de maximale snelheden (sprintsnel
heid) van een aantal vissoorten. De gegevens zijn afkomstig uit Jens (1982) en Beamish 
(1978). Interessant hier is dat er ook waarden worden gegeven voor cypriniden als 
blankvoorn, rietvoorn, zeelt, brasem en giebel, terwijl de meeste auteurs zich voorname
lijk beperken tot salmoniden. 

Bij Videier (1993) zijn twee groepen gegevens terug te vinden. In de eerste groep (in 
tabel 4 aangegeven met (*))gaat het om zwemsnelheden die een vis kan halen ten ge
volge van de golvende beweging van het lichaam, zonder de (borst-)vinnen te gebruiken. 
Deze snelheden liggen lager dan de snelheden ten gevolge van "zwemmen met vinnen". 
Het zwemmen zonder gebruik te maken van de vinnen komt in de natuur weinig tot nooit 
voor. Dit geeft een verklaring voor het feit dat de eerste groep gegevens uitsluitend snel
heden uit de range van de "kruissnelheid'' bevat. Als vissen sneller moeten zwemmen, 

1 Bij deze bewering kunnen toch enkele opmerkingen gemaakt worden. Wanneer men in tabel 4 
de gegevens over serpeling (gemarkeerd met (**)) bekijkt, ziet men dat bij een toenemende li

chaamslengte ook de zwemsnelheid toeneemt, maar dat bij de gecorrigeerde zwemsnelheid geen 
echt verband met de lichaamslengte teruggevonden wordt. In de gegevens over regenboogforel 
(gemarkeerd met (*)) is ook te zien dat bij een toenemende lichaamslengte de zwemsnelheid 

toeneemt, maar dat de gecorrigeerde zwemsnelheid blijkbaar niet meer volledig onafhankelijk 
verloopt van de lichaamslengte. Hieruit blijkt dat de bewering over de vergelijkbaarheid van de 
gecorrigeerde kritische zwemsnelheden niet altijd opgaat. Vergelijking van zwemcapaciteiten ge
beurt dus blijkbaar nog best op basis van gegevens over zowel de lichaamslengte als de zwem

snelheid. 
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gebruiken ze automatisch hun vinnen. De vinnen zijn trouwens oo~. nodig bij het ver~~
deren van richting e.d .. De zwemsnelheden uit de tweede groep ZtJn dus me~r realisti
sche waarden. Een vergelijking met andere auteurs wordt best gemaakt op bas1s van de 
gegevens uit deze laatste groep (in tabel 4 aangegeven met (**)). 

Riemersma (1994) geeft een minder gedetailleerd overzicht van zwemsnelheden. Als 
maximale zwemsnelheid voor "goede zwemmers" (o.a. forel, winde, snoek) geeft de au
teur 1 ,0 - 1 ,5m/s op voor lange trajecten ( > 1 m) en 2,0 - 2,5m/s voor korte trajecten ( < 
1 m). Voor slechte zwemmers (o.a. de meeste witvis) wordt 0,5- 1 ,Om/s opgegeven voor 
lange trajecten en 1,0 - 1 ,5m/s voor korte trajecten. Voor witvis wordt hetzelfde snel
heidsbereik vermeld in Jens (1982). Semmekrot (1994) vermeld voor langzame zwem
mers (lengte 1 Ocm) een zwemsnelheid van 0,2 - 0,5m/s over een afstand van meer dan 
1 m, en voor snelle zwemmers een zwemsnelheid van 1 ,0- 2,0m/s. 

In Verdonschot (1996) is volgende vuistregel terug te vinden voor de relatie tussen de 
zwemcapaciteit en de lichaamslengte (gebaseerd op Watts, 1974): 

- sprintsnelheid: 8-- 12 x lichaamslengte/seconde 

- verhoogde snelheid: 4-7 x lichaamslengte/seconde 

- kruissnelheid: 2 - 4 x lichaamslengte/seconde 

Voor adulte vissen kunnen de belangrijkste literatuurgegevens als volgt worden samen
gevat (cfr. tabel4): 

salmoniden: voor beekforel en vlagzalm wordt een kruissnelheid gegeven van 0,80m/s. 
De verhoogde snelheid varieert tussen 0,80 en 1 ,86m/s, en de maximale sprintsnelheid 
kan oplopen tot 3,0 à 4,0m/s; 

cypriniden: voor brasem, giebel, kroeskarper, serpeling en vetje varieert de kruissnelheid 
tussen 0,35 en 0,40m/s. De verhoogde snelheid schommelt tussen 0,40 en 1 ,20m/s. 
Voor giebel, karper, serpeling en blankvoorn varieert de sprintsnelheid tussen 1,10 en 
2,50m/s, terwijl ze voor rietvoorn en brasem varieert tussen 0, 75 en 1 ,Om/s. Sommige 
soorten kunnen een dergelijke sprint slechts aanhouden voor (minder dan) 1 seconde (in 
tabel4 gemerkt met(+)); 

voor de overige soorten wordt het volgende gevonden: snoek heeft een sprintsnelheid 
die varieert tussen 2,60 en 7,30m/s; voor de-baarsachtigen pos, baars en snoekbaars 

- varieert de sprintsnelheid tussen 1 ,0 en 1 ,80m/s; paling vertoont een sprintsnelheid van 
minstens 1 ,50m/s. 

Wat betreft juveniele vissen is de literatuur over zwemcapaciteiten schaars. In Cowx en 
Welcomme (1998) zijn voor een aantal cyprinide soorten (serpeling, blankvoorn, barbeel, 
gestippelde alver en riviergrondel), met een lengte tussen 0,6 en 12,0cm, stroomsnel
heidsgrenzen gegeven. In tabel 5 zijn de waarden gegeven onder verschillende vormen: 
CV50 (kritische snelheid die 50% van de larven wegspoelt na 3 minuten), TOL (tolereer-
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bare snelheid, bovengrens) en PREF (voorkeurssnelheid). Bij een studie over de intrek 
van vis in het (spui)sluizencomplex t.h. v. Nijkerk (Nederland) stelde men vast dat intrek 
van paling door de spuisluizen zeker gebeurde bij snelheden tot 0,6m/s. Het grootste 
deel van de gevangen palingen had een lengte tussen 0,20 en 0,30m (Kiinge en Sem
mekrot, 1993). De minimale lengte van de gevangen alen was 0, 14m, dus over de intrek 
van glasaal kan in deze studie niets gezegd worden. 

2.2 Duikers en sifons 

2. 2. 1 Definitie 

Een duiker en een sifon worden door Colijn en Van Der Hooft (1 968) gedefinieerd als 
volgt: 

- een duiker is een koker, aangebracht onder een weg , een dijk, een kanaal, een wa
tergang, e.d., die tot doel heeft om de verbinding tussen wateren in stand te houden 
of te herstellen en de afwatering van aangrenzende landerijen mogelijk te maken; 

- een sifon (of grondduiker) verschilt van een duiker doordat hij niet volledig recht is, 
maar twee of meer knikken vertoont. 

Daar kan aan toegevoegd worden dat een sifon doorgaans volledig verdronken is, terwijl 
het waterpeil in een duiker sterk kan variëren. De meeste duikers en sifons worden ge
maakt uit beton, met relatief gladde wanden. De doorsnede van de buizen kan gaan van 
vierkant of rechthoekig tot rond en 'druppelvormig'. De buizen kunnen (bij duikers) ofwel 
QQ de bodem gelegd worden, ofwel gedeeltelijk ingegraven worden, zodanig dat er in de 
buizen een substraat aanwezig is. In sommige gevallen wordt ook gewerkt met halfopen 
buizen (zgn. bodemloze duikers). In dergelijke constructies blijft het oorspronkelijk sub
straat van de waterloop bewaard. Een aantal voorbeelden zijn te zien in figuur 12. 

2.2.2 Belangrijkste knelpunten 

Algemeen wordt aangenomen dat duikers en sifons min of meer een belemmering vor
men voor de vrije migratie van vissen. In de literatuur worden een · aantal factoren aan
gegeven die voor deze migratiebelemmering zouden zorgen (Baker en Votapka, 1990; 
Verdonschot, 1996; Kemper, 1998; Poulin en Argent, 1998). 

Als één van de belangrijkste factoren wordt de stroomsnelheid vermeld. Vaak ligt deze te 
hoog in de duikers of sifons. Dit kan enerzijds veroorzaakt worden door het gebruik van 
relatief gladde buizen, waardoor de wrijvingsweerstand van de buiswand heel laag ligt. 
Anderzijds kunnen de hoge snelheden ook het gevolg zijn van een smallere doorstroom
sectie van de buizen ten opzichte van de sectie van de waterloop stroomopwaarts van 
de constructie. hogere snelheden gaan vaak gepaard met een verhoogde turbulentie, 
wat de zwemcapaciteit van de vissen nadelig kan beïnvloeden (verminderd oriëntatie
vermogen, meer ingesloten lucht in het water (cfr. supra)). Een veel voorkomend pro
bleem bij duikers en sifons is dat ze niet ontworpen zijn om piekdebielen met een be
paalde terugkeertijd te verwerken zonder extreme stroomsnelheden te veroorzaken. 
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Wanneer deze piekafvoeren samenvallen met de migratieperiodes wordt de migratie dus 
belemmerd. Bif extreem lage afvoerdebieten kan vaak een ander probleem ontstaan, nl. 
een tekort aan waterdiepte. Dit probleem komt vaak voor bij duikers met een brede, 

vlakke bodem. 

Een andere factor die van belang wordt geacht is de lengte van de duiker of sifon. Deze 
factor is echter niet rechtstreeks van invloed. Het is vooral de lengte waarover een vis 
een bepaalde snelheid moet aanhouden die van belang is (Baker en Votapka, 1990). 
Wanneer de vissen bijvoorbeeld door de buis moeten zwemmen aan verhoogde snel
heidof zelfs sprintsnelheid (twee snelheden waarbij uitputting optreedt; cfr. supra) is het 
nodig dat de vis de uitgang van de duiker of sifon bereikt vóór hij uitgeput is. 

Een factor die vaak in verband wordt gebracht met de buislengte is het licht. Volgens 
. bepaalde auteurs zou de afwezigheid van licht een barrièrewerking hebben (Baker en 
Votapka, 1990) en moet er bij duikers licht te zien zijn aan de andere kant (Anon., 1990). 
Uit ander onderzoek blijkt dat vissen weinig tot geen effect ondervinden van de afwezig
heid van licht in een duiker of sifon (o.a. Kay en Lewis, 1970; in: Verdonschot, 1996; 
Kemper, 1998). Bij forellen zou zelfs een beter migratie mogelijk zijn doorheen donkere 
buizen (Ebel, 1985; in: Verdonschot-1996). 

Naast problemen in de duiker of sifon kunnen ook problemen optreden aan de in- en 
uitgang van de buizen. Zowel aan de in- als uitstroomopening kan een verval ontstaan, 
eventueel met een stroomversnelling als gevolg (Baker en Votapka, 1990; Verdonschot, 
1996; Poulin en Argent, 1998). 

2. 2. 3 En toch is er hoop ... 

Ondanks deze problemen werd door verschillende auteurs vismigratie doorheen duikers 
of sifons vastgesteld. Verbiest et al. (1997) maken melding van migratie van vissen 
doorheen twee verbindingsbuizen (0 1 m, lengte: 11 m) tussen het Netskanaal (te Duffel) 
en een paaivijver. Het betreft hier weliswaar buizen met weinig tot geen stroming. Toch 
werd migratie vastgesteld van 13 soorten: rietvoorn, snoek, brasem, zeelt, kolblei, baars, 
karper, giebel, blankvoorn, vetje, zonnebaars, pos en paling. 

Vandelannoote et al. (1998) maakt melding van zowel juveniele als adulte exemplaren 
van bot op de Kleine Nete te Grobbendonk. Aangezien bot een vissoort is die paait in de 
kustwateren, mag er verondersteld worden dat de gevonden juvenielen bij het stroom
opwaarts zwemmen de sifofl van de Kleine Neteonder het Netskanaal te Lier kunnen 
passeren. 

In een literatuurstudie van Verdonschot (1996) is bij verscheidene auteurs melding g& 
maakt van gevallen van vismigratie doorheen duikers. Een korte samenvatting van deze 
gegevens is terug te vinden in tabel 6. 

Door Kernper (1998) werd onderzoek verricht naar de passeerbaarheid van sifons voor 
vissen. Het studieterrein voor het onderzoek omvatte drie sifons. Technische gegevens 
over de sifons zijn terug te vinden in tabel 7. Op deze drie plaatsen werden in de periode 
september-oktober 1997 afvissingen uitgevoerd. Daarbij werden de opwaarts en af-
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waarts gevangen vissen verschillend gemerkt. Daarna werden alle vissen stroomaf
waarts de sifon teruggezet. Na ongeveer twee weken werden alle plaatsen opnieuw be
vist stroomopwaarts de sifon. Uit het onderzoek konden een aantal besluiten getrokken 
worden: 

- er kan geen belangrijk verschil aangetoond worden tussen de soortensamenstelling 
stroomopwaarts en stroomafwaarts van de sifon. Indien de sifon een migratieknel
punt is, dan blijkt dit niet uit de soortensamenstelling; 

- er is zeker migratie mogelijk voor baars, blankvoorn, brasem, kolblei, riviergrondel, 
rietvoorn, snoek en zeelt. Alver, winde, bermpje en karper waren in te geringe aan
tallen aanwezig om besluiten te trekken. Alle waarnemingen werden gedaan bij 
stroomsnelheden van maximaal 0, 15m/s; 

- de gemiddelde lengte van de vissen stroomopwaarts de sifon ligt hoger dan die van 
de vissen stroomafwaarts de sifon. Hieruit valt af te leiden dat de lengte van de vis
sen positief gecorreleerd is met de mogelijkheid om een bepaalde stroomsnelheid te 
overwinnen en dus een sifon te passeren. De kleinste gemerkte vis die door een si
fon passeerde, was een blankvoorn van Bern. 

Als voornaamste knelpunt voor een sifon werd niet zozeer de buisconstructie op zich 
aangegeven, maar wel de soms extreme stroomsnelheden die kunnen optreden bij 
piekdebieten. Dergelijke piekdebieten kunnen uitspoeling van vissen veroorzaken. Het 
ontbreken van licht wordt in dit onderzoek dus niet als een knelpunt aangevoeld. 

Via sonar-onderzoek werd aan de Haringvlietdam (Nederland) onderzoek verricht naar 
vismigratie (Kemper, 1996). Het sluizencomplex is opgebouwd uit 17 spuisluizen die zich 
in de dam bevinden (Kemper, 1997). Er is ook een schutsluis aanwezig. In een aantal 
peilers van de dam bevinden zich visrjolen/vissluizen. In deze vissluizen werd met be
hulp van sonar-apparatuur nagegaan of vissen wel degelijk migreerden doorheen de 
constructies. Het sonaronderzoek liet enkel een kwantitatieve bepaling van de migratie 
toe. Het was niet mogelijk om te achterhalen om welke soorten het ging. Volgende be
sluiten kunnen getrokken worden: 

- stroomopwaartse migratie (vanuit zee naar rivier) is mogelijk en treedt vooral op in 
periodes van hoge afvoer. Deze afvoer fungeert dan als lokstroom voor anadrome 
soorten; 

- de stroomsnelheid in de vissluis bedraagt maximaal 0,20m/s. Deze snelheid is dus 
· aangepast aan het zwemvermogen van de optrekkende vis. 

Uit de literatuur blijkt dus dat stroomsnelheid een van de belangrijkste migratiebelemme
rende factoren is. In hoofdstuk 6 worden een aantal maatregelen voorgesteld die de 
aanleg van duikers en sifons beter kunnen afstemmen op hun migreerbaarheid voor vis
sen. Stroomsnelheid zal daarbij een bijzonder aandachtspunt zijn. 
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2.3 Sluizen 

Over de migreerbaarheid van sluizen is weinig literatuur terug te vinden. Zoals hoger al 
vermeld werd in Nederland onderzoek verricht naar de intrek van paling en andere vis
soorten in het sluizencomplex van Nijkerk (Kiinge en Semmekrot, 1993). Daar wordt 
vastgesteld dat paling (met gemiddelde lengte tussen 0,20 en 0,30m) zowel de spuisluis 
als de schutsluis binnenzwemt In het onderzoek blijkt de intrek via de spuisluis wel het 
grootst te zijn. De intrek gebeurt voornamelijk 's nachts en voor een deel ook tijdens de 
avond. Ook andere vissoorten zwemmen de sluizen binnen. Dit is het geval bij blank
voorn, snoekbaars, brasem en baars. De hoeveelheden van deze soorten zijn veel min
der dan bij paling. Daarnaast wordt ook vastgesteld dat de intrek van blankvoorn, bra
sem, baars en snoekbaars voornamelijk gebeurt doorheen de spuisluizen; de intrek in de 
schutsluis is verwaarloosbaar en wordt buiten beschouwing gelaten. Ook hier wordt ge-

. vonden dat de intrekbeweging vnl. 's avonds en 's nachts gebeurt. 

Bij een onderzoek naar de bijdrage die herbepoting kan leveren aan de visstand van een 
kanaal (Yseboodt et al., 1991) wordt vastgesteld dat blankvoorn migratie vertoont door
heen een schutsluis-tussen twee kanaalpanden. Het onderzoek wordt uitgevoerd op ba
sis van terugvangst van gemerkte blankvoorn.Van de autochtone blankvoornpopulatie 
blijkt 1 tot 5% afkomstig te zijn van het kanaalpand aan de andere kant van de sluis. Van 
de uitgezette vissen blijkt een groter percentage doorheen de sluis te migreren (17 tot 
20%) (enkel in stroomopwaartse richting). Als verklaring voor het verschil in migratiege
drag tussen autochtone en uitgezette blankvoorns wordt gesteld dat uitgezette vis de 
neiging heeft om in scholen te zwemmen/migreren. Migratie bij een aantal uitgezette 
individuen impliceert dan automatisch migratie van een hele groep. · 

In de MER-studie over het beheer van de Nederlandse Haringvlietsluizen (Paalvast et 
al., 1998) worden een aantal alternatieve beheersvormen voor het sluizencomplex geë
valueerd. Het belangrijkste verschilpunt tussen de alternatieven is de periode waarover 
de spuisluizen opengesteld worden. Verwacht wordt dat de alternatieven met de langst
durende periode van openstaande sluizen het meeste kansen zal bieden voor trekvis
soorten die de sluizen willen passeren. Dit zal des te meer het geval zijn naarmate de 
openingstijden beter samenvallen met de trekperiodes. Nu reeds worden stroomafwaarts 
de sluizen volgende trekvissoorten aangetroffen: zeeforel, fint, rivierprik, zeeprik, bot, 
paling en in mindere mate driedoornige stekelbaars, spiering, diklipharder en dunliphar
der. Maar bij het openen van de spuisluizen treden stroomsnelheden van 6 tot 7m/s op. 
Dit zijn stroomsnelheden die door geen enkele vissoort overwonnen kunnen worden. Wel 
wordt nu migratie vastgeste.ld van prikken en paling, maar deze verplaatsingen gebeuren 
voor de prikken waarschijnlijk doorheen de visriolen en voor de paling doorheen de 

- schutsluis. Migratie doorheen de spuisluizen wordt nu dus nog niet waargenomen (mi
gratie doorheen de vissluizen: zie Kemper, 1997 (cfr. supra)). Bij het langduriger open
stellen van de spuisluizen zal het waterpeil stroomopwaarts en stroomafwaarts de sluis 
minder verschillen, met lagere stroomsnelheden als gevolg. 

In het najaar van 1999 zal door het Instituut voor Natuurbehoud een onderzoek worden 
uitgevoerd naar vismigratie doorheen sluizen. Dit onderzoek kadert binnen de studie 
over de aanleg van een · nieuwe sluis op de Ringvaart te Evergem, en gebeurt in op
dracht van de afdeling Boven-Schelde van AWZ. Bij dit onderzoek zal bij een aantal vis-
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sen van diverse soorten een zender worden ingeplant. Via telametrie zullen dan de ber 
wegingen van deze vissen gevolgd worden. Het is de bedoeling om via dit onderzoek 
aan te tonen of vissen al of niet migreren doorheen (druk bevaren) scheepvaartsluizen. 
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3 EXPERIMENTEEL ONDERZOEK OP HET 
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM 

3.1 Inleiding 

In dit luik van het onderzoek worden onder gecontroleerde omstandigheden twee zaken 
nagegaan. Ten eerste wordt geprobeerd om voor een aantal vissoorten te bepalen welke 
stroomsnelheid vlot gehaald kan worden. Deze kennis wordt gebruikt bij een volgend 

· scenario om het zwemgedrag van de vissoorten na te gaan bij het stroomopwaarts 
zwemmen in een donkere buis (duiker, sifon). De "haalbare" snelheden uit het eerste 
scenario worden gebruikt als bovenlimiet voor het tweede scenario. 

Dit eerste onderzoeKsluik omvat twee onderzoeksperiodes (zie tabel1 b): de eerste peri
ode loopt van 23 april tot 19 mei 1998, de tweede van 27 oktober tot 5 november 1998. 
In elke onderzoeksperiade worden twee proefreeksen uitgevoerd. Tijdens de tweede 
onderzoeksperiade worden de proefreeksen A 1 en A2 herhaald, wat resulteert in proef
reeksen A3 en A4. De bedoeling van deze · herhaling is om de proefreeksen A 1 en A2 
aan te vullen met gegevens over grotere individuen van dezelfde soorten en om gege
vens te verzamelen over bijkomende soorten (nl. baars en beekforel). 

3.2 Materiaal en Methoden 

3.2.1 Gebruikte vissoorten 

Bij de proefreeksen A 1 en A2 worden zes verschillende vissoorten gebruikt. In de groep 
van de rheofiele ("stroomminnende") vissoorten worden kopvoorn, winde en riviergrondel 
gebruikt. Als limnofiele ("stroomvrezende") soorten worden rietvoorn en zeelt gebruikt. 
Tot slot wordt ook nog blankvoorn gebruikt, een eurytope soort (zonder bijzondere stro
mingsvoorkeur). Bij de proefr~eks A3 worden de experimenten met rietvoorn en zeelt 
uitgevoerd met individuen die vergelijkbaar zijn met deze uit proefreeks A 1, voor winde 
worden meer adulte exemplaren gebruikt (voor een vergelijking zie tabel 8). Met rivier
grondel wordt een identiek experiment uitgevoerd als in proefreeksen A 1 en A2, maar 
met snelheden gebaseerd op literatuurgegevens (Stahlberg en Peckmann, 1987). Er 

- wordt ook een nieuwe, eurytope soort gebruikt, nl. baars. In proefreeks A4 wordt een 
bijkomende rheofiele soort gebruikt, nl. beekforeL Alle gegevens over aantallen, lengte 
en gewicht van de gebruikte vissen zijn terug te vinden in tabel Ba en 8b. Waar mogelijk 
wordt ook de conditiefactor K berekend (volgens Jones et al., 1974). 

Tijdens het verloop van het onderzoek worden de vissen per soort opgeslagen in bakken 
met stilstaand water. Via kleine pompen wordt continu lucht in het water geblazen door
heen zogenaamde zuurstofsteentjes. Het water in de bakken wordt ook twee maal per 
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week gedeeltelijk ververst. Enkel de beekforellen worden omwille van de hogere zuur
stofbehoefte in het kanaal zelf opgeslagen. Op die manier zitten ze continu in stromend 
water. 

In de periode van 23 april tot 19 mei {proefreeks A 1 en A2) is een groot deel van de vis
sen gestorven. Van de oorspronkelijk 81 vissen bleven er voor het laatste experiment 
nog 22 over. Verdere experimenten waren niet meer mogelijk om dat op de eerstvolgen
de werkdag nog slechts 4 van de 22 vissen overbleven. De blankvoorn was reeds aan 
het begin van de experimenten in een slechte conditie, met open wonden op de rug en 
schimmelaantasting. Ook bij de riviergrondels verdwenen al snel een aantal exemplaren. 
Na de eerste warme dagen in mei zijn er nog een groot aantal vissen gestorven, waar
schijnlijk ten gevolge van acuut zuurstofgebrek in het water. Tijdens de periode van 27 
oktober tot 5 november 1998 zijn geen vissen afgevallen, deels door hun betere conditie, 
deels door het koelere weer en een snellere opeenvolging van de verschillende experi
menten. 

3.2.2 Opstelling 

a) Algemeen 

De stroomgoot waarin de verschillende proefreeksen worden uitgevoerd, heeft een 
lengte van (ongeveer) 2m en een oorspronkelijke breedte van 3m (figuur 1 ). In deze 
stroomgoot wordt, met behulp van verzwaarde houten panelen, een kanaaltje gecon
strueerd met een breedte van 1 m. In een kanaal met een kleinere dwarssectie is het 
namelijk mogelijk om voldoende hoge stroomsnelheden te bekomen bij de experimen
ten. De voeding van het kanaal gebeurt door middel van 2 pompen die gezamenlijk een 
maximaal debiet van ongeveer 0,253m3/s kunnen leveren. Aan het afwaartse uiteinde 
van het kanaal bevindt zich een klep waarmee de waterstand geregeld kan worden. De
ze klep wordt aan het begin van de proefreeksen zo ingesteld, dat de waterdiepte in het 
kanaal altijd minstens 25cm bedraagt. Het debiet dat door de pompen geleverd wordt, 
passeert niet volledig door het kanaal. Een deel van het water stroomt via een opening 
aan de stroomopwaartse kant van de houten wand doorheen de stroomgootsectie van 
2m breed. Dit is nodig om aan beide zijden van de houten wand vergelijkbare waterdruk
ken te krijgen, anders wordt de houten wand weggespoeld. Tijdens de experimenten is 
het dus niet mogelijk om exact te bepalen welk gedeelte van het ingestelde debiet door
heen het kanaal stroomt. Dit is echter niet zo belangrijk voor de experimenten, aange
zien het vooral de stroomsnelheid is die ons interesseert. 

b) Proefreeks A 1 

Het afwaartse uiteinde van het kanaal wordt begrensd door een kooi. Deze kooi bestaat 
uit twee vaste, volle zijwanden (de wanden van het kanaal) , een vastzittend rooster aan 
de afwaartse kant en een beweegbaar rooster aan de opwaartse kant. Aan het opwaart
se uiteinde van het kanaal bevindt zich een fuik. De afwaartse kant van de fuik heeft een 
rechthoekige inzwemopening van 1 Ocm breed, over de volledige hoogte van de fuik. De 
opwaartse wand en één van de zijwanden wordt gevormd door een rooster. Aan de 
achterwand is ook een houten plank bevestigd (over een gedeelte van de breedte) om 
de vissen die de fuik binnenzwemmen wat rustmogelijkheden te bieden. 



Moel. 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie 18 

c) Proefreeks A2 

Voor deze proefreeks wordt de opstelling gewijzigd. Het kanaal, de fuik en het gedeelte 
opwaarts van de fuik worden met een zwarte plastiekfolie afgedekt. Op deze manier 
wordt een tunnel geconstrueerd waarvan aan het uiteinde geen licht te zien is. Door het 
afdekken van het kanaal is het echter niet meer mogelijk om het zwemgedrag van de 
vissen te volgen. Daarom worden in het kanaal ook om de drie en een halve meter tus
senschotten geplaatst, bestaande uit een wegneembaar kader met gaas op bevestigd. 
Op deze manier worden in het kanaal vijf compartimenten gevormd (figuur 2). De tus
senschotten worden aan het begin van het experiment opgehaald, zodat de vissen vrij 
het kanaal kunnen opzwemmen. 

Door het lage aantal vissen dat overblijft om deze proefreeks uit te voeren, worden alle 
vissen samen gebruikt (en niet meer per soort). Per experiment wordt een tijdsduur van 
20 minuten gebruikt. Daarna worden de vier tussenschotten gelijktijdig neergelaten, de 
plastiekfolie wordt verwijderd en per compartiment wordt het aantal en de soort vissen 
genoteerd. Op deze manier krijgt men een idee of en hoever de vissen de tunnel in
zwemmen. 

d) Proefreeks A3 

Om praktische redenen worden bij de "herh?ling" zowel aan het op- als afwaarts uiteinde 
van het kanaal enkele wijzigingen aangebracht. Afwaarts wordt een rustplaats voorzien 
waar de vissen zich kunnen ophouden als de stroming te sterk is om het kanaal op te 
zwemmen. Ook opwaarts wordt zo'n rustplaats aangebracht, waar de vissen na de gele
verdeinspanning kunnen schuilen tegen de stroming. De fuik wordt vervangen door een 
ophaalbaar tussenschot (zie figuur 3), dat bij deze proefreeks echter niet gebruikt wordt. 

e) Proefreeks A4 

De opstelling bij deze proefreeks is identiek aan de opstelling bij proefreeks A3. Het ka
naal wordt volledig afgedekt met zwarte folie, en de tussenschotten worden gebruikt om 
de spreiding van de vissen over het kanaal te kennen (figuur 4). 

3. 2. 3 IJking van de opstelling 

De stroomsnelheid is bij het onderzoek de belangrijkste parameter. De opstelling wordt 
geijkt om een relatie te vinden tussen het ingestelde debiet en de lokale stroomsnelhe
den. Daarvoor wordt bij 5 verschillende debieten de snelheid gemeten op een aantal 

_ vaste plaatsen in het kanaal. De ingestelde debieten en de opgemeten snelheden bij de 
ijking van de proefreeksen A 1 en A2 zijn weergegeven in tabel 9, samen met geïnterpo
leerde debieten en snelheden. Van de meetpunten zijn er 9 gelegen in het kanaal, een 
tiende punt ligt in de uitstroomopening van de fuik. In figuur 5 zijn deze punten aangege
ven. De resultaten van de ijking voor de proefreeksen A3 en A4 zijn weergegeven in ta
bel 1 0 en figuur 6. In de figuren is te zien dat de snelheid niet overal dezelfde waarde 
heeft. Globaal kan gesteld worden dat het verschil in stroomsnelheid tussen punten in 
het midden en aan de rand van het kanaal groter wordt naarmate het debiet hoger wordt. 
Bij de proefreeksen A 1 en A2 valt het asymmetrische snelheidsprotiel aan de instroom-
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opening op, waarbij de gemeten snelheden aan de linkeroever systematisch lager liggen 
dan deze aan de rechteroever. Dit kan eventueel verklaard worden door het feit dat het 
water het kanaal instroomt onder een scherpe hoek in plaats van in het verlengde van de 
middellijn van het kanaal (zie figuur 1 ). De asymmetrie in het stromingspatroon is minder 
aanwezig bij de opstelling gebruikt bij de proefreeksen A3 en A4. 

In tabel 9 en tabel 1 0 zijn twee verschillende debieten weergegeven. De debietsturing 
van het model waarin de proeven uitgevoerd worden, is ontworpen voor een schaalmo
del. Alledebieten dienen in de computer te worden ingegeven op schaal 1/316. In de 
tweede kolom van de tabellen 9 en 1 0 is dan de omgerekende (werkelijke) debietswaar
devermeld. 

De aanwezigheid van plaatsen met relatief lagere stroomsnelheden is merkbaar aan het 
zwemgedrag van de vissen. Ze zoeken meestal deze plaatsen op om stroomopwaarts te 
zwemmen. Wel moet gezegd worden dat er, naast de aanwezigheid van lagere snelhe
den, nog een andere motivatie kan zijn voor de vissen om de wanden op te zoeken. 
Langs de wand voelen ze zich waarschijnlijk iets meer beschut dan in het midden van 
een kanaal. Bij het zoeken naar haalbare snelheden (proefreeksen A 1 en A3) moet dus 
voornamelijk gelet worden op de snelheden langs de wanden van het kanaal. In de 
besprekin.g van de experimenten hieronder worden telkens de stroomsnelheden vermeld 
die optreden aan de linkeroever van het kanaal, omdat de vissen hoofdzakelijk langs 
deze· oever stroomopwaarts zwemmen. 

3.2.4 Scenario voor de proeven 

Het scenario voor de proefreeksen A 1 en A3 ziet er als volgt uit. In het kanaal wordt een 
bepaald debiet ingesteld, waarna een tiental minuten wordt gewacht om de regimetoe
stand te bereiken. Opwaarts van de kooi wordt een demping aangebracht, die ervoor 
zorgt dat de vissen wat beschutting vinden eenmaal ze in de kooi worden geplaatst. 
Daarna worden de vissen van een bepaalde soort naar de kooi overgebracht. Ook hier 
wordt een rusttijd ingelast opdat de vissen zich kunnen aanpassen aan het water. Het 
stromende water is namelijk afkomstig uit ondergrondse opslagruimtes en is dus een 
paar graden koeler dan het water in de bakken waarin de vissen zijn opgeslagen. Na de 
aanpassingsperiode worden de demping en het opwaartse rooster van de kooi wegge
nomen, waardoor de vissen het kanaal kunnen opzwemmen. Gedurende 20 minuten 
worden de vissen gevolgd en hun gedrag genoteerd. Daarna wordt hun "eindpositie" 
opgeschreven en wordt het debiet in het kanaal verminderd. De vissen worden gevan
gen en teruggeplaatst in de bakken. Indien tijdens de proef blijkt dat de vissen de 
stroomsnelheid niet aankunnen, wordt de proef vroeger afgebroken om de vissen niet 
onnodig te vermoeien. 

Voor de proefreeksen A2 en A4 wordt voor elke soort de gevonden haalbare snelheid 
ingesteld. De vissen worden in de kooi gebracht en het rooster wordt weggenomen. Vis
sen die blijven schuilen in de kooi worden een beetje opgejaagd om de tunnel binnen te 
zwemmen. Na 20' worden de tussenschotten neergelaten, de stroming verminderd en de 
plastiek weggenomen. De positie van de vissen in het kanaal wordt genoteerd. 
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3.3 Resultaten 

3. 3. 1 Proefreeks A 1 

Hieronder volgt een bondige bespreking van de resultaten van de proefreeks in het open 
kanaal. In tabel11 zijn de zwemprestaties van de verschillende vissoorten samengevat. 

In een eerste proef werd een debiet ingesteld waarbij de snelheden varieerden van 
0,37m/s (stroomafwaarts uiteinde) tot 0,21 rn/s (stroomopwaarts uiteinde). Omwille van 
hun slechte conditie werden de blankvoorns na de eerste proef niet meer gebruikt in dit 
experiment. De riviergrondels zochten bij deze snelheden zo veel mogelijk beschutting 
achter kleine uitsteeksels langs de wanden en aan de onderkant van het afwaartse 
rooster. Er werd geen zwemgedrag vastgesteld. Oe overige soorten zwommen min of 
meer vlot tot aan de fuik. 

In de tweede proef werd enkel gewerkt met rietvoorn, winde, kopvoorn en zeelt. De snel
heden varieerden van 0,48m/s (stroomafwaarts uiteinde) tot 0,25m/s (stroomopwaarts 
uiteinde). Rietvoorn en win'de vertoonden weinig tot geen problemen bij het stroomop
waarts zwemmen. Bij kopvoorn en _zeelt daarentegen ging het zwemmen slechts moei
zaam. 

De derde proef werd uitgevoerd om een haalbare snelheid te bepalen voor de riviergron
dels. Eerst werd een debiet ingesteld waarbij de snelheden varieerden van 0,21 m/s 
(stroomafwaarts uiteinde) tot 0, 12rn/s (stroomopwaarts uiteinde). De riviergrondels ver
toonden bij deze snelheden geen zwemgedrag. Daarna werd het debiet verlaagd, met 
snelheden tussen 0, 15m/s (stroomafwaarts uiteinde) en 0,08m/s (stroomopwaarts uitein
de), maar ook nu bleven de riviergrondels schuilen in de kooi. Aangezien de vissen zon
der al te veel moeite ter plaatse konden blijven, werd aangenomen dat de riviergrondels 
de snelheid wel aankonden, maar geen zin hadden om opwaarts te zwemmen. Deze 
veronderstelling is aanvaardbaar omdat riviergrondel in de literatuur (Vandelannoote et 
al., 1998) omschreven staat als een soort die o.a. ook voorkomt in rivieren en snelstro
mende beekjes (weliswaar als bodemvis, maar dit sluit niet uit dat de soort niet bestand 
is tegen stroming). 

Uit deze proeven kunnen de volgende zaken besloten worden: voor kopvoorn en zeelt 
ligt de gevonden minimaal haalbare snelheid rond 0,37m/s. Rietvoorn en winde kunnen 
vlot stroomopwaarts zwemmen tegen stroomsnelheden van 0,48m/s. De resultaten voor 
de blankvoorn zijn onbetrouwbaar wegens de slechte fysieke conditie van de vissen. 
Ook voor riviergrondel is hefmoeilijk om besluiten te trekken. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat de gevonden snelheidsgrenzen waarschijnlijk niet 
veralgemeend mogen worden voor een vissoort. De gebruikte vissen zijn afkomstig uit 
(kweek)vijvers, waar het water weinig tot niet stroomt. Voor echte riviervissen zullen deze 
minimaal haalbare zwemsnelheden vermoedelijk hoger liggen. Het spierstelsel van deze 
vissen is beter aangepast aan het bewegen in stromend water. 
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3.3.2 Proefreeks A2 

In deze paragraaf worden de resultaten van de proefreeks met tunnelopstelling kort be
sproken. De stroomsnelheden worden progressief verhoogd. De resultaten zijn samen
gevat in tabel 12. 

In een eerste proef werden snelheden ingesteld van 0, 16m/s (stroomafwaarts uiteinde) 
tot 0,08m/s (stroomopwaarts uiteinde). De helft van de 26 vissen die voor deze proef nog 
gebruikt konden worden, bevond zich in compartiment B, aan het begin van de tunnel. 9 
vissen bevonden zich in de compartimenten E en F, net vóór de fuik. 

De tweede proef werd uitgevoerd met snelheden van 0,25m/s (stroomafwaarts uiteinde) 
tot 0, 14m/s (stroomopwaarts uiteinde). 1 0 van de 22 vissen (vnl. kopvoorn en winde) 
bevonden zich in de fuik. De overige vissen waren verspreid over de andere comparti
menten van de tunnel (B-E). • 
Bij de derde proef, met snelheden van 0,29m/s (stroomafwaarts uiteinde) tot 0, 17m/s 
(stroomopwaarts uiteinde) werden slechts 4 van de 22 vissen in de fuik aangetroffen 
(vnl. winde). Het grootste deel bevond zich in compartimentBen in de kooi. 

In de vierde en laatste proef bevond 2/3 (14) van de vissen zich in de kooi, 4 vissen 
zwommen tot in het eerste tunnelcompartiment (8). De snelheden bij deze proef varieer
den van 0,33m/s (stroomafwaarts uiteinde) tot 0, 19m/s (stroomopwaarts uiteinde). 

Wat betreft blankvoorn, rietvoorn en zeelt kunnen uit -de resultaten weinig besluiten ge
trokken worden omwille van de lage aantallen die van deze soorten overbleven (telkens 
één exemplaar). Ook voor de riviergrondel is het moeilijk om iets te besluiten. Wel blijkt 
uit de proefreeks in de tunnelopstelling dat de riviergrondels een snelheid van 0,30m/s 
aankunnen. Dit bleek niet uit de proefreeks in het open kanaal. Het is mogelijk dat de 
beschutting die de tunnel biedt hierbij een rol kan spelen. Voor winde en kopvoorn is er 
een kleine evolutie te zien van proef 2 naar proef 4. Hieruit valt af te leiden dat hoe hoger 
de stroomsnelheid in het kanaal wordt, hoe minder ver de vissen de tunnel inzwemmen. 
De eerste proef wordt hier buiten beschouwing gelaten omdat de tussenschotten niet 
allemaal tegelijkertijd werden neergelaten. De vissen, die sowieso opgeschrikt worden bij 
het neerlaten van de schotten, kregen dus nog de kans om één of meerdere comparti
menten verder te zwemmen. Daardoor geven de resultaten van de eerste proef waar
schijnlijk een vertekend beeld. 

3.3.3 Proefreeks A3 

De resultaten die in deze paragraaf besproken worden, zijn in tabel13 samengevat. 

De baarzen zwommen in 30 seconden stroomopwaarts, bij een ingesteld debiet van 
0,221 m3/s. De groep zwom stroomopwaarts langs de linkeroever, waar snelheden 
heersten tussen 0,52m/s (stroomafwaarts uiteinde) en 0,39m/s (stroomopwaarts uitein
de). 
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Voor de zeelten moest het oorspronkelijk ingestelde debiet van 0,221 m3/s verminderd 
worden naar een debiét van 0,111 m3/s. Bij dit debiet varieerde de snelheid langs de lin
kerkant van het kanaal tussen 0,31 m/s (stroomafwaarts uiteinde) en 0,22m/s (stroomo~ 
waarts uiteinde). Daarbij was het nodig om de vissen weg te jagen uit de kooi en ze te 
dwingen om het kanaal in te zwemmen. 8 van de 30 zeelten zwommen stroomopwaarts 
(2 exemplaren uit de lengteklasse van ±30cm, 6 exemplaren met een gemiddelde lengte 
tussen 12 en 15cm). Na het verder verlagen van het debiet tot 0,063m3/s, met snelheden 
aan de linkerkant van 0,21 m/s (stroomafwaarts uiteinde) tot 0, 14m/s (stroomopwaarts 
uiteinde), zwom ook de rest van de zeelten naar de stroomopwaartse kant. 

De rietvoorns vertonen geen problemen met een ingesteld debiet van 0,220m3/s, waarbij 
de snelheden aan de linkerkant variëren tussen 0,52m/s (stroomafwaarts uiteinde) en 
0,39m/s (stroomopwaarts uiteinde). Na 5' zijn alle vissen ter hoogte van meetpunt 9 (zie 
figuur 6), waar ze blijven hangen. Ze zwemmen de rustplaats niet binnen. Het debiet 
wordt een beetje verminderd tot 0,206m3/s, waardoor de snelheid op meetpunt 9 0,37m/s 
bedraagt. Aangezien de vissen nu echter in volle stroming bleven zwemmen voor het 
stroomopwaartse rooster in plaats van te schuilen in de rustplaats, wordt verondersteld 
dat deze dabietsverJaging niet noodzakelijk was om de vissen aan de overkant te krijgen. 
Verder stroomopwaarts zwemmen. is blijkbaar nog mogelijk bij dit debiet. 

Voor riviergrondel wordt een debiet ingesteld van 0, 158m3/s. Aan de linkerkant van het 
kanaal komen dan snelheden voor van 0,~3m/s (stroomafwaarts uiteinde) tot 0,30m/s 
(stroomopwaarts uiteinde). Een kleine stimulans is nodig om de vissen aan het zwem
men te krijgen. Daarna zwemmen ze in een school van ongeveer 20 stuks stroomo~ 
waarts, zonder dat verder opjagen nodig is. Bovengekomen gaan ze schuilen in de rust
plaats. 

De windes vertonen geen problemen bij een debiet van 0,220m3/s, waarbij de snelheid 
aan de linkerkant van het kanaal varieert van 0,52m/s (stroomafwaarts uiteinde) tot 
0,39m/s (stroomopwaarts uiteinde). De vissen bleven voor het stroomopw?artse rooster 
hangen, en wilden nog verder stroomopwaarts zwemmen. 

3. 3. 4 Proefreeks A4 

De ingestelde debieten en bijhorende snelheden zijn deze die als "haalbaar'' uit de eer
ste proefreeks kwamen. In tabel14 worden per soort de verdeling van de vissen over de 
verschillende tunnelcompartimenten gegeven. 

75% van de baarzen zwom· on middelijk de tunnel in. Na 15' bevonden 20 van de 21 vis
sen (95%) zich aan het stroomopwaartse uiteinde van de tunnel. 

De zeelten hadden een stimulans nodig om de tunnel binnen te zwemmen. 5' na het 
begin van de proef zijn alle vissen in de tunnel gezwommen. Na 15' bevindt het grootste 

· deel (±60%) van de vissen zich in de drie meest stroomafwaartse compartimenten van 
de tunnel. Slechts drie zeelten zijn de tunnel helemaal doorgezwommen. 

Bij het experiment met de rietvoorns was het nodig om het debiet te verlagen van 
0,220m3/s (uit de proefreeks in open kanaal bleek deze snelheid haalbaar) tot 0,174m3/s, 
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waarbij de snelheid aan de linkerkant van het kanaal varieerde van 0,48m/s (stroomaf
waarts uiteinde) tot 0,33m/s (stroomopwaarts uiteinde). Ook was het nodig om de vissen 
een beetje op te jagen. Na 15' bleek het grootste deel van de vissen (± 80%) zich in het 
meest stroomopwaartse compartiment te bevinden. 

De riviergrondels bevonden zich na 15' grotendeels aan het stroomopwaartse uiteinde 
van de tunnel: ±66% in het meest stroomopwaartse en 87% in de drie meest stroomop
waartse compartimenten. 

De windes zaten na 15' verspreid over de verschillende compartimenten. 65% van de 
vissen bevonden zich halfweg de tunnel (compartimenten 2, 3 en 4). Bijna 30% bevondt 
zich in het meest stroomopwaartse compartiment. 

Om niet te veel stress te veroorzaken, werd met de beekforel het experiment in het open 
kanaal overgestaan, en werd onmiddelijk begonnen met het tunnelexperiment Het de
biet werd ingesteld op 0,220m3/s, met aan de linkerkant van het kanaal snelheden varie
rend van 0,52 (stroomafwaarts uiteinde) tot 0,39 (stroomopwaarts uiteinde)m/s. 1 0 van 
de 15 vissen zwom onmiddellijk de tunnel binnen, de 5 overige deden dat 2' later ook. 
Na 15' werd vastgesteld dat bijna 75% van de vissen zich in de drie meest stroomaf
waartse compartimenten bevond. Slechts 3 beekforellen waren aan het stroomopwaart
se uiteinde van de tunnel geraakt. 

Als besluit van deze proefreeks kan gesteld worden dat voor baars, rietvoorn en winde 
het binnenzwemmen in een donkere buis geen probleem oplevert bij stroomsnelheden 
die variëren tussen 0,52m/s en 0,29m/s. Voor riviergrondel lukt dat ook, maar bij een iets 
lagere stroomsnelheid, nl. 0,43m/s tot 0,30m/s. Zeelt blijkt moeilijker een donkere buis 
binnen te zwemmen, en ook beekforel houdt zich voornamelijk op aan de ingang van de 
buis, zonder verder te zwemmen. Nochtans wordt in de literatuur ·gesteld dat forellen 
donkere vispassages beter"zouden passeren (Ebel, 1985; in: Verdonschot, 1996). 

3.3.5 Vergelijking proefreeksen A 1-A3 en A2-A4 

In tabel 15 wordt een overzicht gegeven van de 'haalbare snelheden' die gevonden wer
den. De haalbare stroomsnelheden van soorten die twee maal onderzocht werden, zijn 
vergelijkbaar. Ook bij de proefreeksen A2 en A4 zijn de resultaten vergelijkbaar. 

3.4 Besluiten 

Uit het experimenteel onderzoek op het WL kunnen een aantal besluiten getrokken wor
den. Wat betreft de 'haalbare stroomsnelheid' is het volgende te zeggen: 

- voor kopvoorn en zeelt ligt de gevonden minimaal haalbare snelheid rond 0,37m/s; 

- rietvoorn, baars, beekforel en winde kunnen vlot stroomopwaarts zwemmen tegen 
stroomsnelheden tot 0,52m/s; 

- riviergrondel kan stroomopwaarts zwemmen tegen een stroomsnelheid van 0,43m/s; 
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- de resultaten voor de blankvoorn zijn onbetrouwbaar wegens de slechte fysieke con
ditie van de vissen. 

De conclusies uit het onderzoek naar de bereidheid om een donkere buis binnen te 
zwemmen zijn de volgende: 

- migratie in een donkere buis blijkt voor riviergrondel, kopvoorn, winde, baars en riet
voorn geen probleem te zijn; 

- bij zeelt kon slechts bij een beperkt aantal individuen aangetoond worden dat deze 
soort stroomopwaarts zwemt in een donkere buis; 

- in ~egenstelling met literatuurgegevens (Ebel, 1985) blijkt beekforel een donkere buis 
niet binnen te zwemmen. 

Voor een vergelijking met de gegevens uit de twee andere onderzoeksluiken wordt ver
wezen naar Hoofdstuk 7. 
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ONDERZOEK 

25 

IN EEN 

Voor het tweede luik van het onderzoek naar vismigratie doorheen duikers en sifons 
wordt door de Afdeling Bos en Groen een vijver ter beschikking gesteld in de viskwekerij 
"De Volharding" te Rijkevorsel. In deze vijver worden, door een aannemer, een duiker en 
een sifon aangelegd. Voor het eigenlijke experiment word de migratie van de stroomaf
waarts uitgezette vissen doorheen de buizen gevolgd aan de hand van wekelijkse afvis
singen. Deze afvissingen worden gezamelijk uitgevoerd door medewerkers van het In
stituut voor Bosbouw en Wildbeheer, de Afdeling Bos en Groen en het Waterbouwkundig 
laboratorium. 

4.2 Materiaal en methoden 

4.2.1 De opstelling 

De vijver die voor dit onderzoeksluik gebruikt wordt, heeft een lengte van SOm en een 
breedte van 8m. De vijver kan, via een afsluitbare hevel (0 150mm) aan de stroomop
waartse zijde, gevoed worden met water uit een toevoerkanaal. Dit toevoerkanaal staat 
op zijn beurt in verbinding met het kanaal Dessei-Schoten, meer bepaald met het pand 
tussen de sluizen Rijkevorsel en Brecht. De waterafvoer uit de vijver wordt geregeld met 
een "monnik". Dit is een constructie waarmee via houten schotten het waterpeil in de 
vijver bepaald wordt. Verder stroomafwaats wordt het water afgevoerd naar enkele klei
winningsputten. Figuur 7 geeft een overzicht van de oorspronkelijke terreinsituatie (zoals 
opgemeten door het WL op 16 maart 1998). 

Voor de aanleg van de buizenconstructie worden twee dijklichamen aangebracht, zodat 
de vijver opgesplitst wordt in drie panden. In de verschillende panden wordt plaatselijk 
ook grond weggegraven ter hoogte van de sifon. In figuur 8 is de plaatsing van de duiker 
en de sifon weergegeven. De buizen bestaan uit harde PVC en hebben beide een dia
meter van 300mm. De sifon is 40m lang, waarbij het middelste deel van de buis 62cm 
lager ligt dan de in- en uitgang van de sifon. De duiker heeft een lengte van 39m, met 
een lichte helling naar het onderpand toe (0,64%o). De duiker is zodanig geplaatst dat bij 
het hoogste waterpeil in de vijver de buis net niet volledig verdronken is. Er blijft dus altijd 
een vrij wateroppervlak bestaan in de duiker. Bij de sifon is het mogelijk dat de in- en 
uitgang wat boven water komen bij een lage waterstand in de vijver, maar het middelste 
deel van de buis blijft altijd volledig verdronken. Bijlage C bevat een aantal foto's die een 
overzicht geven van de aangelegde situatie. 
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Tijdens de proefreeksen k~m telkens één van de buizen afgesloten worden, zowel aan de 
in- als de uitstroomopéning. Daarvoor worden deksels voorzien. De andere buis wordt 
tijdens de proevenreeks aan de opwaartse zijde voorzien van een trechtervormig einde, 
met een lengte van ongeveer 1 m en een opening met een diameter van 1 OOmm. Hier
door kunnen de vissen die doorheen de buis naar het bovenpand migreren niet terug
zwemmen naar het stroomafwaartse pand. 

Om voldoende debiet doorheen de buizen te kunnen laten stromen, is de originele vul
buis van de vijver met een diameter van 150mm niet voldoende. Deze buis wordt dan 
ook niet gebruikt. In plaats daarvan wordt een nieuwe vulbuis geplaatst met een diame
ter van 200mm die wel een voldoende debiet kan doorlaten. 

De snelheden doorheen de buizen worden geregeld door de stand van de monnik. Door 
een aantal plankjes uit de monnik weg te nemen, verlaagt het waterpeil in het onder
pand. Daardoor ontstaat een groter verval tussen dit pand en het bovenpand, waardoor 
de stroomsnelheid van het water gaat toenemen. 

Zowel aan de in- als de uitstroomopening van de vijver zijn voorzieningen getroffen om 
het ontsnappen van vissen te voorkomen. Over de vulbuis wordt een fijnmazige stalen 
kous geschoven, terwijl in de monnik ook een rooster in draadgaas geplaatst wordt. In 
een straal zo'n 50cm rond de monnik wordt dan ook nog een gaas geplaatst dat verhin
dert dat veel drijvend materiaal (zoals gr~s. zaadpluis van populier, bladeren, ... ) het 
rooster verstopt. Tijdens de experimenten werd vastgesteld dat er toch verstopping van 
het rooster optrad. Regelmatig moest het rooster schoongeveegd worden. 

De kwaliteit (gezondheidstoestand) van de vissen uit de eerste proevenreeks was voor 
een aantal soorten slecht. Figuur 9 laat één van de geleverde blankvoorns zien die door 
verschillende vormen van manipulatie (bevissing, stockage op stockeernetten en derge
lijke) aan schubverlies en uitwendige bloedingen lijdt. Ook de kwaliteit van de rietvoorns 
laat te wensen over. De kopvoorns afkomstig van een vijver in Rijkevorsel zelf waren 
mager en klein gezien hun leeftijd. De windes, riviergrondels, snoeken en beekforellen 
waren van goede kwaliteit. 

4.2.2 Het proefopzet 

De bedoeling van dit proefopzet is om de passeerbaarheid van de duiker en de sifon 
voor een aantal vissoorten na te gaan en dit bij verschillende stroomsnelheden. Zowel 
voor de duiker als voor de s~fon werden drie stroomsnelheden ingesteld en uitgetest. 

_ In de eerste vier weken van de eerste onderzoeksperiade wordt de migratie doorheen de 
duiker onderzocht (proefreeks 81 ), na de vierde week de migratie doorheen de sifon 
(proefreeks 82) (zie tabel 1 c). Hierbij varieert de stroomsnelheid. In de duiker worden 
0,42m/s, 0,37m/s en 0,17m/s aangehouden. De stroomsnelheden door de sifon zijn 
0,35m/s, 0,18m/s en 0,09m/s. Tijdens de tweede onderzoeksperiade wordt de stroom
snelheid constant gehouden. Uitsluitend de hoogst mogelijke stroomsnelheid wordt aan-
gehouden: 0,42m/s voor de duiker en 0,35m/s voor de sifon. · 
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Op 20 april 1998 worden voor de proefreeksen 81 en 82 een aantal vissen in het 
stroomafWaarts pand van de vijver geplaatst. In totaal worden 557 vissen uitgezet in de 
proefopstelling: 30 beekforellen afkomstig uit de viskwekerij te Linkebeek, 142 riviergron
dels, 122 rietvoorns, 36 zeelten en 3 kolbleiën afkomstig uit het Provinciedomein te Bok
rijk en 1 01 kopvoorns en 11 0 windes die reeds in Rijkevorsel gestockeerd zaten. Op 18 
mei 1998 worden bijkomend 50 windes uitgezet in het stroomafwaarts pand. Voor het 
onderzoek werd de voorkeur gegeven aan grotere vissen die paaimigratie vertonen en 
waarbij de kans op terugvangst het grootst is. Toch worden eveneens enkele kleinere 
individuen uitgezet. De gemiddelde, de maximale en de minimale lengte per soort wordt 
weergegeven in tabel 16a. 

Op 16 november 1998 wordt een tweede onderzoeksperiade opgestart, waarbij 25 
beekforellen en 30 snoeken afkomstig van de viskwekerij te Linkebeek in het stroomaf
waartse pand van de vijver geplaatst worden. De gemiddelde, de maximale en de mini
male lengte per soort wordt weergegeven in tabel 16b. De migratie doorheen de duiker 
en de sifon wordt voor beide vissoorten afzonderlijk onderzocht. De experimenten met 
de beekforellen worden hernomen in proefreeks 84, omdat de resultaten voor deze vis
soort bij de eerste onderzoeksperiade niet bevredigend zijn. Proeven met snoeken kun
nen in de eerste onderzoeksperiade niet uitgevoerd worden omdat deze roofvissoort 
beter niet samen met de andere vissen in het kleine benedenpand van de vijver ge
plaatst wordt. Daarom wordt nu proefreeks 83 uitgevoerd. 

Van 2 tot 4 maart 1999 wordt een derde onderzoeksperiade ingelast. Hierin is het louter 
de bedoeling om voor snoek de experimenten te herhalen op een fysiologisch geschikter 
moment. De paaitrek van deze soort begint namelijk al in februari (Vandelannootte et al., 
1998). Er wordt enkel .gekeken naar het migratiegedrag van snoek doorheen een sifon, 
waarbij de stroomsnelheid oorspronkelijk 0,39m/s bedraagt. Wateroverlast op het terrein 
zorgt echter voor een vertraging van de afvoer, waardoor de stroomsnelheid afneemt tot 
bijna nul aan het einde van de onderzoeksperiode. De gemiddelde, minimale en maxi
male lengtegegevens van de 73 gebruikte snoeken zijn te vinden in tabel 16c. 

Telkens wordt het stroomopwaarts pand met een electravisserijtoestel afgevist om na te 
gaan welke soorten en hoeveel individuen doorheen de opstelling zijn gezwommen. De
ze exemplaren worden op soort gebracht en individueel gemeten en gewogen. 

4.3 Resultaten en bespreking 

De gegevens betreffende de vissen die in het stroomopwaartse pand werden gevangen 
tijdens de twee onderzoeksperied es, worden in tabellen 17 a, 17b en 17 c weergegeven. 

4.3. 1 Proefreeksen 81 en 82 

a) Resultaten 

De eerste reeks wekelijkse bemonsteringen vond plaats van 20 mei tot 5 juni 1998. Uit 
de resultaten van deze staalnamen bleek dat bijna alle uitgezette vissoorten doorheen 
de buizen zwommen en dit bij de drie verschillende stroomsnelheden die werden uitge-
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test. Toch werden sommige vissoorten (zoals blankvoorn, kopvoorn, riviergrondel en 
beekforel) slechts in reiatief lage aantallen teruggevangen in verhouding tot het uitge
zette aantal. 

Tijdens de eerste twee bemonsteringsweken (proefreeks B1) (op 24 en 30 april 1998) 
werd per week bijna 40% van het totaal aantal uitgezette vissen stroomopwaarts terug
gevangen. Voornamelijk voor rietvoorn en winde waren de resultaten positief. Van de 
rietvoorn werd bij de eerste staalname, op 24 april, maar liefst 70% teruggevangen, van 
de winde werd 55% van het uitgezette aantal aangetroffen in het bovenstroomse pand. 
De teruggevangen aantallen voor de andere soorten lagen iets lager: zeelt 36%, kop
voorn 26%, riviergrondel 13% en blankvoorn 12%. 

Bij de laatste bevissing van het bovenpand op 5 juni 1998, waarbij de stroomopwaartse 
. migratie doorheen de sifon werd onderzocht, zwommen nog 73 proefdieren doorheen de 
sifon. Bij de sindatvissing op 16.06, waarbij zowel het bovenstrooms als het beneden
strooms pand werd afgevist, was het aantal proefdieren teruggelopen tot slechts 67 indi
viduen. Dit is nog slechts 12% van de bij de aanvang van het experiment in totaal 557 
uitgezette vissen. Per soort kwam dit neer op: winde 33%, zeelt 22,2%, kopvoorn 8,9%, 
riviergrondel 7, 7%, beekforel 3,3%,. blankvoorn 0% en rietvoorn 0% van het totaal aantal 
van de bij de aanvang van het experiment uitgezette vissen. 

De kleinste teruggevangen vis mat 7,2cm (r.iviergrondel). Van de rietvoorn, de winde en 
de kolblei werd telkens het kleinste uitgezette individu teruggevangen (respectievelijk 
1 0,1, 9,4 en 13,5cm). Van .de kopvoorn en de zeelt waren de kleinste teruggevangen 
vissen respectievelijk 10,5 en 9,7cm lang. 

b) Bespreking 

Alle uitgezette vissoorten van de eerste onderzoeksperiade zwommen doorheen de dui
ker. Bij de migratie doorheen de sifon waren de resultaten eveneens positief voor de 
meeste vissoorten. Ook kleinere individuen vonden hun weg stroomopwaarts doorheen 
duiker en sifon. De drie verschillende stroomsnelheden die werden uitgetest bleken geen 
opvallende migratieproblemen te veroorzaken bij de verschillende vissoorten in deze 
proefreeksen. Dit was een opmerkelijk gunstig resultaat. 

In de eerste twee weken na de uitzetting zwommen van de vissen in het stroomafwaart
se pand bijna de helft van de individuen stroomopwaarts doorheen de duiker naar het 
bovenpand. Vooral de rietvoorn en de winde migreerden, bij de verschillende stroom
snelheden, gemakkelijk naar het bovenstroomse vijverdeeL Ook de blankvoorn, de kop-

- voorn, de zeelt en de riviergrondel ondervonden geen echte problemen bij de verschil
lende stroomsnelheden. De beekforel werd alleen bij de hoogste (0,42m/s) en bij de 
laagste (0, 17m/s) stroomsnelheid teruggevangen en in zeer lage aantallen. Ook hier 
speelde waarschijhlijk de stroomsnelheid geen bepalende rol. 

Ook bij proefreeks B2 waren het voornamelijk de winde en de rietvoorn die succesvol de 
sifon in stroomopwaartse richting doorzwommen. De kolblei, de kopvoorn, de zeelt en de · 
riviergrondel konden eveneens doorheen de sifon het bovenstroomse pand bereiken bij 
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de verschillende stroomsnelheden (van 0,09m/s tot 0,35m/s). De beekforel migreerde als 
enige soort niet doorheen de sifon. 

Het aantal teruggevangen individuen in het bovenstroomse pand van de vijver daalde 
wekelijks bij elke staalname. De voornaamste reden van deze verlaagde terugvangst 
bleek achteraf sterfte van de proefdieren te zijn, mee veroorzaakt door de regelmatige 
manipulaties van de vissen tijdens de periode van het onderzoek die leidden tot schub
verlies en infecties. Ook de slechte gezondheidstoestand van een aantal vissoorten bij 
de aanvang van het experiment en mogelijk ook predatie door visetende vogels leidden 
tot verlies van een groot aantal individuen. De totale mortaliteit lag procentueel bijzonder 
hoog: 87,5% van het totale aantal uitgezette vissen verdween uit het proefopzet Er 
wordt verondersteld dat de daling in de vangsten te wijten was aan de hoge mortaliteit 
van de vissen. Door het ontbreken van de wekelijkse totale aantalsgegevens van de 
proefdieren (i.e. zowel in het boven- als het benedenpand) kan dit statistisch echter niet 
bevestigd worden. 

De slechte conditie van de vissen heeft in de eerste week na uitzetting waarschijnlijk al 
het aantal proefdieren drastisch teruggeschroefd. Verwacht wordt dat, indien sterfte niet 
had opgetreden, de resultaten van de migratie doorheen duiker en sifon nog gunstiger 
waren geweest. Deze veronderstelling werd gesterkt door het feit dat op de laatste be
monsteringsdag (5 juni 1998) nog 73 individuen in het stroomopwaartse pand aange
troffen werden, terwijl bij de sindatvissing van de volledige vijver (16 juni 1998) nog 
slechts 67 proefdieren teruggevangen werden. Een groot percentage van de resterende 
vissen passeerde dus succesvol de sifon. 

Uit het onderzoek blijkt dat voor de verschillende vissoorten geen duidelijke voorkeur 
bestaat voor de vorm van de buis (duiker of sifon). Alle uitgezette vissoorten, behalve de 
beekforel, zwemmen stroomopwaarts zowel door de duiker als door de sifon. Opmerke
lijk is hierbij dat beide buizen een kleine diameter hebben (slechts 30cm) die het stroom
opwaarts zwemmen voor de meeste vissoorten niet verhindert. Verder kan, aangezien 
migratie doorheen de sifon succesvol verloopt voor de meeste vissoorten, ook het be
lang van de factor licht, die dikwijls wordt beschreven als een migratiebeperkende factor, 
in dit specifieke geval geminimaliseerd worden. Tenslotte kan uit dit onderzoek afgeleid 
worden dat een hoogstand van de buis ten opzichte van de bodem ( 45cm voor de duiker 
en 35cm voor de sifon) de migratie van de vissen in deze specifieke omstandigheden 
niet belemmert. · 

Opvallend is wel dat de beekforel niet doorheen de sifon zwemt, maar wel doorheen de 
duiker gaat. Uit literatuurgegevens kon ook alleen migratie doorheen duikers gevonden 
worden (Verdonschot, 1996). Gegevens van migratie doorheen sifons zijn moeilijk te 
vinden. Er werd geen specifiek onderzoek gedaan naar eventuele oorzaken. 

4.3.2 Proevenreeksen 83 en 84 

a) Resultaten 

De tweede onderzoeksperiade was beduidend korter dan de eerste en liep van 16 tot 27 
november 1998. De bemonsteringen tijdens de tweede onderzoeksperiade waren inten-
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siever dan tijdens de eerste periode: om de twee of drie dagen werd een staalname uit
gevoerd. Bij de proef werden slechts twee soorten gebruikt: beekforel (omdat de resul
taten tijdens de eerste onderzoeksperiade tegenvielen) en snoek (een soort die moeilijk 
samen met andere vissoorten in een klein pand kan gezet worden, gezien zijn predatie

gedrag). 

Slechts een beperkt aantal van de uitgezette vissen kon in het stroomopwaarts pand 
teruggevangen worden. Door de duiker konden 18 snoeken stroomopwaarts migreren, 
door de sifon één. De migratie van de beekforel doorheen duiker en sifon verliep minder 
vlot: slechts één enkele beekforel migreerde doorheen de duiker, geen enkele vond zijn 
weg stroomopwaàrts via de sifon. 

b) Bespreking 

Tijdens de tweede onderzoeksperiade was alleen de migratie van de snoeken doorheen 
de duiker succesvol: 60% van de uitgezette vissen (18 individuen) konden het stroom
opwaartse pand bereiken en dit bij een stroomsnelheid van 0,42m/s. Slechts 1 beekforel 
(4%) zwom stroomopwaarts doorheen de duiker. De migratie doorheen de sifon verliep 
nog minder vlot. Eén enkele snoek zwom stroomopwaarts doorheen de sifon, de beekfo
rellen bleven in het stroomafwaartse pand en migreerden niet stroomopwaarts. 

Mogelijk zijn deze minder goede resultaten yoor zowel de snoek als de beekforel te wij
ten aan: 

- het seizoen waarin de proeven met snoek en beekforel plaatsvonden: in de maand 
november komt de paaimigratie van de beekforel pas op gang (begin november tot 
half januari) en is de paaimigratie van de snoek nog niet begonnen (eind februari tot 
begin mei). 

- de in deze onderzoeksperiade extreme parameter watertemperatuur. Daags voor het 
begin van de tweede onderzoeksperiade zakte de temperatuur zeer sterk. Normaal 
leveren zulke temperaturen niet echt een probleem op voor deze soorten, maar het 
plotse karakter ervan speelt waarschijnlijk wel een rol. 

- het feit dat de experimentele vijver het enige niet dichtgevroren water op de kwekerij 
was. Visetende vogels als reigers en aalschavers kwamen dan ook aan deze vijver 
voedsel zoeken, waardoor een aantal vissen uit het experiment werden weggeplukt 
en een aantal werden b~schadigd en verstoord. Vooral bij de beekforel is het verlies 
groot: ruim 50% van de forellen verdween uit het proefopzet 

- parameters als diameter, vorm en lengte van de buis, stroomsnelheid, zuurstofge
halte, lichtinval in de buis, de stand van de buizen ten opzichte van de bodem, enz. 
kunnen in combinatie met elkaar in de gegeven omstandigheden mogelijk voor mi
gratieproblemen zorgen voor de snoek en de beekforeL 

Het was aan de hand van de resultaten van de proefreeksen B3 en B4 moeilijk om na te 
gaan of de snoeken of beekforellen een voorkeur voor de vorm van de buis hebben (dui-
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ker of sifon). De resu~aten van de tweede onderzoeksperiade lieten niet echt een be
sluitvorming in deze zin toe. Het was opvallend hoe de migratie doorheen de sifon moei
zaam verloopt. 

De beekforel slaagde er in de tweede onderzoeksperiode, evenals in de eerste, niet in 
de sifon te passeren. Of een sifon nu voor de forel passeerbaar is of niet en waarom, zal 
nog nader onderzocht moeten worden. 

4.3.3 Proefreeks 85 

In de derde onderzoeksperiade werd vastgesteld dat ruim 30% van de snoeken door
heen de sifon migreerde. Zoals reeds werd opgemerkt verminderde de oorspronkelijke 
stroomsnelheid van 0,39m/s in de loop van het experiment tot ongeveer nul. Het was niet 
mogelijk om het exacte verloop van deze daling te bepalen (was het een geleidelijke 
daling over een periode van 2 dagen of een onmiddelijke sterke daling in stroomsnelheid 
gedurende de eerste uren?). Besluiten over de haalbare stroomsnelheden waren dus 
moeilijk te trekken. Wel kon met redelijke zekerheid gesteld worden dat een bepaald 
gedeelte van de snoek effectief kan migreren doorheen donker buizen. 

4.3.4 Vergelijking van de terreingegevens met literatuurgegevens 

Literatuurgegevens melden migratie van snoeken in donkere buizen van 58-96m lang, bij 
een stroomsnelheid van 0,15m/s. De afwezigheid van licht in de buizen leidt dus voor de 
snoeken niet tot een migratiebarrière, zoals aangenomen werd (de la Haye en Kemper, 
1998). Snoeken van 30-40cm lengte passeren echter nog wel bij stroomsnelheden van 
0,60-0,?0rn/s. Voor kleinere individuen mag de stroomsnelheid niet hoger liggen dan 
0,25m/s. Is de snelheid echter hoger dan 1,37-2,04m/s, dan is de duiker niet meer pas
seerbaar voor snoek (Verdonschot, 1996). 

Wat betreft de beekforel meldt Verdonschot (1996) migratie van forellen doorheen een 
duiker van 2,2km lang. Ze passeren ook probleemloos duikers waarin snelheden van 
0,3-0,6m/s optreden. Bij snelheden hoger dan 1,22m/s treedt geen passage door salmo
niden meer op. 

Verdonschot (1996) concludeert verder dat de lengte van de duiker en de stroomsnel
heid samen de migreerbaarheid van een duiker of sifon bepalen. Zo mag voor een lengte 
van 30m de stroomsnelheid van het water voor een forel niet hoger zijn dan 0,80m/s. 
Ook is de soortspecifieke zwemcapaciteit van belang. 

Ook voor andere soorten kon migratie doorheen duikers en sifons worden waargenomen 
onder specifieke condities van lengte en diameter van de buis en stroomsnelheid. Voor 
deze soorten liggen de maximale stroomsnelheden waarbij migratie doorheen buizen 
mogelijk blijft lager: 0,30-0,90m/s (de la Haye en Kemper, 1998; Verdonschot, 1996). 
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4.4 Besluit 

Het experimenteel onderzoek naar de passeerbaarheid voor vissen van duikers en si
fons in een veldsituatie geeft aan dat verschillende vissoorten in de cond~ies gecreëerd 
in deze specifieke experimentele situatie doorheen een duiker of een sifon migreren. Alle 
uitgezette vissoorten van de eerste onderzoeksperiade (kopvoorn, riviergrondel, winde, 
beekforel, zeelt, blankvoorn, rietvoorn, kolblei) zwemmen doorheen de duiker. De sifon 
vormt ook geen barrière voor de meeste vissoorten, behalve voor de beekforel. Ook klei
nere individuen vinden hun weg stroomopwaarts doorheen duiker en sifon. 

In de tweede onderzoeksperiode, met beekforel en snoek, zwemmen 18 van de 30 
snoeken door de duiker (60%) en dit bij een stroomsnelheid van 0,42m/s. De migratie 
doorheen de sifon verloopt minder vlot. Ook hier blijkt de migratie van beekforel door
heen de sifon een probleem te zijn. 

De derde onderzoeksperiade toont aan dat snoek kan migreren doorheen donkere bui
zen, zij het in beperkte mate (30% van de snoek). 

De drie verschillende stroomsnelh~den (maximaal 0,42m/s) die worden uitgetest in de 
eerste onderzoeksperiade blijken geen opvallende migratieproblemen te veroorzaken bij 
de verschillende vissoorten. 

Uit dit experiment blijkt dat de aanwezigheid van licht in de buis, de diameter van de buis 
en de stand van de buis ten opzicht van de bodem, die in de literatuur als belangrijk wor
den beschouwd voor de vismigratie, in deze specifieke omstandigheden van de proefop
stelling geen rol van betekenis spelen voor de meeste vissoorten. 
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5 ONDERZOEK IN REËLE SITUATIES 

5.1 Inleiding 

Het derde luik van het onderzoek wordt uitgevoerd in reële situaties. Het bestaat er in 
twee sifons, gelegen op een waterloop, te evalueren op hun passeerbaarheid voor vis
sen. In het geval de vissen in experimentele condities onvoldoende migratiegedrag zou
den vertonen, kunnen op het terrein alsnog een aantal interessante gegevens worden 
verzameld. Indien de experimenten een vlot verloop kennen, kunnen de resultaten ver
kregen in het laboratorium en onder gecontroleerde omstandigheden in de proefvijver, 
getoetst worden aan vastgestelde feiten onder natuurlijke omstandigheden. 

5.2 Materiaal en methoden 

5.2.1 Keuze van de staalnameplaatsen 

Na een aantal verkennende terreinbezoeken worden drie sites weerhouden in het kader 
van deze experimenten, nl. de sitenering van de Abeek onder" de Zuid-Willemsvaart te 
Bocholt, de sitenering van de Bosbeek onder de Zuid-Willemsvaart te Neeroeteren en de 
sitenering van de Zwarte beek onder het Albertkanaal te Beringen. Na een praefatvissing 
wordt besloten de sifon onder het Albertkanaal niet verder op te volgen aangezien op de 
Zwarte beek net voorbij Beringen geen vissen worden gevangen. Beide overblijvende 
staalnameplaatsen zijn goed afvisbaar en bieden het voordeel dat zich ±1 km stroomop
waarts nog een migratieknelpunt bevindt waardoor de vissen worden tegengehouden. 
Dit knelpunt, onder de vorm van een bodemval, optimaliseert de efficiëntie van de be
monsteringen enigzins omdat vissen verhinderd worden aan de staalnarnes te ontsnap
pen door verder stroomopwaarts te migreren. 

5.2.2 Beschrijving van de staalnameplaatsen 

a) De sitenering van de Abeek onder de Zuid-Willemsvaart 

De sitenering van de Abeek onder de Zuid-Willemsvaart bestaat uit twee identieke pa
rallelle grondduikers uit gewapend beton met een vloerbreedte van 2,0m en een hoogte 
van 2,2m. Zij zijn 69,9m lang. Aan de stroomopwaartse zijde bevindt zich een afsluit
kunstwerk. Het vloerpeil van de duikers ligt stroomopwaarts 0,22m hoger dan stroomaf
waarts. 

b) De sitenering van de Bosbeek onder de Zuid-Willemsvaart 

De sitenering van de Bosbeek onder de Zuid-Willemsvaart maakt deel uit van een dub
bele grondduiker, waarvan slechts één koker (nl. de rechterkoker) gebr!Jikt wordt voor de 
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Bosbeek. Door de andere koker wordt de Kleine beek geleid. Beide kokers zijn uitge
voerd in gewapend beton met een vloerbreedte van 4,1 Om en een hoogte van 1 ,60m. De 
buislengte bedraagt 64,1 Om. Aan de stroomopwaartse zijde bevindt zich een afsluit
kunstwerk, bestaande uit schotten en een krooshekken. Het vloerpeil van de grondduiker 
ligt stroomopwaarts 0,25m hoger dan stroomafwaarts. Een algemene voorstelling van de 
sifon op zowel de Abeek als de Bosbeek is te zien in figuur 10. 

5.2.3 De bemonsteringen 

Beide beken worden om de twee weken bemonsterd in de periode van 3 maart tot 23 
juni 1998. In totaal hebben er 18 afvissingsdagen plaatsgevonden of m.a.w. 9 bemonste
ringen per knelpunt. In tabel 18 worden de verschillende afvissingsdata per beek weer
gegeven. Elke beek wordt per afvissing op 3 verschillende trajecten bemonsterd: 
stroomafwaarts de Zuid-Willemsvaart, net stroomopwaarts de Zuid-Willemsvaart en 
stroomafwaarts de bodemvaL De lengtes van de afgeviste trajecten worden in tabel 19 
weergegeven. 

De staalnarnes worden uitgevoerd met behulp van een elektrovisserijtoestel, wa~rna de 
gevangen vissen wórden gedetermineerd, gemeten en gewogen. Door middel van ver
schillende vinnen te knippen worden de (nog niet gemerkte) vissen afkomstig van 
stroomop- of stroomafwaarts van de te onderzoeken duiker herkenbaar gemerkt voor 
eventuele volgende vangsten. Driedoornige en tiendoornige stekelbaars en beekprik 
worden niet gemerkt en spelen in het verdet verloop van dit onderzoek dan ook geen rol 
van betekenis. 

5. 2. 4 Herbepoting op de Bosbeek 

Omdat na enkele weken het onderzoek op de Bosbeek dreigde te mislukken door een 
tekort aan vangsten wordt besloten plaatselijk een kleine herbepoting uit te voeren met 
riviergrondel en rietvoorn. Om deze reden worden zowel stroomop- als stroomafwaarts 
van de sifon op 25 maart telkens 50 riviergrondels en 50 rietvoorns uitgezet. Deze vissen 
zijn afkomstig uit de viskwekerij van de Provinciale Visserijcommissie van Limburg in het 
Provincie-domein te Bokrijk en zijn voorzien op het herbepotingsplan. 

5.3 Resultaten 

5.3.1 De bemonsteringen C!P de Abeek (proefreeks C1) 

Op de Abeek werden in totaal 18 soorten geregistreerd. Naast de beekprik en de drie- en 
- tiendoornige stekelbaars die niet werden gemerkt, werden nog 15 vissoorten aangetrof

fen. De aantallen gevangen exemplaren op de verschillende staalnamepunten over alle 
staalnamedata samen genomen, zijn terug te vinden in tabel 20. In tabel 21 staan alle 
vangstgegevens per staalnameplaats en per vangstdatum weergegeven. 

Uit tabellen 20 en 21 blijkt dat heel wat vissen die gedurende het onderzoek werden ge
merkt, in een later stadium werden teruggevangen. 
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Uit tabellen 20 en 21 kunnen we eveneens opmaken dat zowel stroomopwaartse als 
stroomafwaartse migratie doorheen de duiker plaatsvond. Vooral van riviergrondel, 
blankvoorn en bermpje werden een redelijk aantal individuen teruggevang en. Van paling, 
baars en serpaling wat minder en van de overige soorten zo goed als geen. 

Opvallend is het wisselend succes van de bemonsteringen. Opeenvolgende afvissingen 
in hetzelfde traject kunnen sterk wisselende aantallen vissen per soort opleveren, zonder 
dat hier echt een bepaald patroon in waar te nemen valt. 

Een ander in het oog springend gegeven is dat, ongeacht de vissoorten en het feit of 
vissen al dan niet waren gemerkt, over het hele onderzoek 2017 vissen werden gevan
gen stroomafwaarts de duiker, 1525 stroomopwaarts de duiker en slechts 817 aan de 
bodemvaL Een unifactoriële variantie-analyse toont echter aan dat dit verschil statistisch 
niet significant is (p=0,30). 

Anderzijds is het percentage terugvangsten in hetzelfde traject over alle staalnarnes sa
men een stuk hoger aan de bodemval ten opzichte van stroomopwaarts of stroomaf
waarts de duiker. Ook hier toont een unifactoriële variantie-analyse echter aan dat dit 
verschil niet significant is (p=O, 1 0). 

5.3.2 De bemonsteringen op de Bosbeek (proefreeks C2) 

In de Bosbeek werden in totaal 13 vissoorten gevangen. Net zoals op de Abeek werd de 
driedoornige stekelbaars niet gemerkt. (zie tabel 22) 

De aantallen gevangen exemplaren op de verschillende staalnamepunten over alle 
staalnamedata samen genomen, zijn terug te vinden in tabel 22. In tabel 23 staan alle 
vangstgegevens per staalnameplaats en per vangstdatum weergegeven. 

Uit tabellen 22 en 23 blijkt dat het aantal gevangen vissen op de Bosbeek vrij laag lag. 
Het percentage terugvangsten tijdens het onderzoek lag evenwel zeer hoog. 

Van 3 soorten (bermpje, giebel en rietvoorn) kon worden vastgesteld dat enkele exem
plaren doorheen de sifon migreerden. Zowel stroomopwaartse als stroomafwaartse rl}i
gratie doorheen de duiker vond plaats. 

In tegenstelling tot wat werd vastgesteld in de Abeek, ligt het aantal gevangen vissen per 
staalnameplaats over het hele onderzoek samen genomen hoger aan de bodemval dan 
stroomopwaarts of stroomafwaarts de Zuid-Willemsvaart. Ook hier is het aantal gevan
gen vissen statistisch echter niet significant verschillend per staalnameplaats (p=O, 11 ). 
Het procentueel aantal terugvangsten ligt eveneens hoger aan de bodemval dan aan de 
sifon. Uit statistische analyse bleek een bijna significant verschil (p=0,06). 
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5.4 Bespreking 

5.4. 1 De bemonsteringen op de Abeek ( proefreeks C1) 

Het is duidelijk dat het visbestand in dit traject van de Abeek kan worden beschreven als 
hoofdzakelijk bestaande uit ·riviergrondel, bermpje, blankvoorn en serpeling, met als roof
vissen baars en paling. Daarnaast komen ook de drie niet gemerkte soorten, drie- en 
tiendoornige stekelbaars en beekprik, vrij veel voor. 

Van enkele vissoorten kon worden vastgesteld dat een aantal individuen doorheen de 
sifon waren gezwommen. Zowel in stroomafwaartse zin, wat nog enigszins zou kunnen 
verklaard worden door het passief meedrijven bij hoge stroomsnelheden, als tegen de 
stroming in, wat wel degelijk op aktieve migratie wijst. Het onderzoek is dus in die zin 
positief, dat werd aangetoond dat onder de gegeven omstandigheden migratie van vis
sen doorheen een sifon mogelijk is. 

Dat van een aantal soorten (blauwbandgrondel, snoek, giebel, karper, rietvoorn, zonne
baars, bruine Amerikaanse dwergmeerval, zeelt en beekforel) geen migratie doorheen 
de grondduiker kon worden waargenomen, heeft te maken met het feit dat deze soorten 
slechts in zeer kleine aantallen vóorkomen op de Abeek. Zij werden slechts in kleine 
aantallen gemerkt en terugvangsten zijn dan nauwelijks nog mogelijk. Toch werden van 
een aantal soorten enkele terugvangsten genoteerd maar steeds aan dezelfde zijde van 
de grondduiker als waar zij voordien werdS"n gemerkt. Van soorten zoals paling, serpe
ling en baars werden terugvangsten waargenomen in de trajecten waar zij werden ge
merkt evenals aan de overzijde van de sifon. Deze vissoorten werden frequenter aange
troffen, doch kunnen aantalsgewijze zeker niet als dominerend worden beschouwd. Van 
bermpje, riviergrondel en blankvoorn werden een groter aantal exemplaren gemerkt. 
Deze soorten leverden ook de grootste terugvangsten op, zowel aan dezelfde zijde van 
de sifon als aan de overzijde. M.a.w. vissen die het frequentst voorkomen en gemerkt 
werden, zijn ook het vaakst teruggevangen aan de overzijde van de Zuid-Willemsvaart. 

Door het relatief groot aantal afvissingen en de goede bevisbaarheid van de waterloop 
zijn de terugvangsten vrij succesvol te noemen. Vergeleken met Kernper (1998), die vis
sen slechts één maal merkte en één maand later een tweede visbestandsopname uit
voerde, liggen de terugvangstepercentages in dit onderzoek dan ook wat hoger. 

Het fenomeen van de grote variaties in de vangsten per soort in de tijd kan niet ééndui
dig worden verklaard. Waarschijnlijk heeft dit te maken met migratieverschijnselen zowel 
in stroomopwaartse als in stroomafwaartse zin. Een aanwijzing hiervoor is het percenta
ge terugvangsten dat relatief gering blijft in de tijd, hoewel gedurende de opeenvolgende 
afvissingen steeds meer vissen worden gemerkt. 

Anderzijds, en dit lijkt in zekere zin contradictorisch met het voorgaande, is het wel zo dat 
over alle staalnamedata samen genomen de vispopulaties toch vrij sedentair blijken te 
zijn. Vissen worden namelijk het vaakst teruggevangen op de plaats waar zij voordien 
werden gemerkt. Vooral bij riviergrondel, bermpje en blankvoorn (tabel 20) valt dit op 
aangezien deze soorten het frequentst werden gemerkt en teruggevang en. 



Moel. 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie 37 

Een ander in het oog springend gegeven is dat tijdens het onderzoek opvallend veel vis
sen werden gevangen aan beide zijden van de grondduiker en veel minder aan de bo
demval. Te verwachten was dat de grootste hoeveelheid vissen zich juist zou ophouden 
aan de bodemval aangezien deze als een niet passeerbare belemmering wordt be
schouwd. Hoewel de gemiddelde waarden sterk verschillend zijn, toont een statistische 
analyse aan dat dit verschil echter niet significant is. Dit is te wijten aan de grote variatie 
in aantal gevangen vissen per staalnamedatum en een relatief klein aantal staalnarnes in 
de tijd. Het lijkt ons weliswaar toch aangewezen hier enige aandacht aan te besteden. In 
eerste instantie lijkt het alsof de migratie aan de sifon in zekere mate wordt belemmerd. 
Dit wordt echter ontkracht door het feit dat een aantal vissen aan de andere zijde van de 
Zuid-Willemsvaart wordt teruggevangen. Een tweede mogelijke verklaring voor de hoge
re aantallen in de buurt van de sifons is dat de vissen de neiging vertonen zich preferen
tiëel op te houden nabij de in- of uitgang van de duiker. Dit zou kunnen te maken hebben 
met de nabijheid van een schaduwrijke schuilplaats bij mogelijk onraad. 

Anderzijds is het percentage terugvangsten in hetzelfde traject over alle staalnarnes sa
men een stuk hoger aan de bodemval ten opzichte van stroomopwaarts of stroomaf
waarts de grondduiker. Ook hier toont een unifactoriële variantie-analyse echter aan dat 
dit verschil niet significant is. Dezelfde factoren als hierboven besproken zijn hiervoor 
verantwoordelijk. Deze hoge terugvangsten aan de bodemval zouden te wijten kunnen 
zijn aan de specifieke eigenschappen van het habitat op deze plaats. Het water is er vrij 
zuurstofrijk en vooral het feit dat de beekbodem volledig uit stortsteen bestaat zou hier
van aan de basis kunnen liggen. Opvallend waren de vangsten van paling en bermpje op 
deze plaats, twee soorten die zich vaak ophouden ter hoogte van een stenige onder
grond. 

5.4. 2 De bemonsteringen op de Bosbeek (proefreeks C2) 

In de Bosbeek werden in totaal 13 vissoorten gevangen. Uit tabellen 22 en 23 blijkt dat 
het aantal gevangen vissen per soort op de Bosbeek vrij laag lag. Dit is ongetwijfeld te 
wijten aan het gebrek aan variatie in structuurkenmerken op deze plaats. De Bosbeek is 
er vrij ondiep, rechtgetrokken en heeft een vrij vlakke zanderige bodem. Dit heeft als 
gevolg dat er zich weinig schuilmogelijkheden voor vissen voordoen. De tijdens het on
derzoek gevangen vissen werden dan ook meestal aangetroffen ter hoogte van een en
kele bocht waar zich een diepte voordeed, onder een recent in de beek gevallen tak en 
onder een brug enkele meters stroomafwaarts de bodemvaL 

Het percentage terugvangsten tijdens het onderzoek lag evenwel zeer hoog. Dit is te 
wijten aan de goede bevisbaarheid van de beek door het gebrek aan vluchtmogelijkhe
den voor de vissen en de goede zichtbaarheid in het water. 

Van slechts 3 soorten (bermpje, giebel en rietvoorn) kon worden vastgesteld dat enkele 
exemplaren zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts doorheen de sifon migreerden. 
Gezien de lage vangsten betrof het hier dan ook maar enkele exemplaren. Dat dit van de 
overige soorten niet kon worden vastgesteld heeft hoogstwaarschijnlijk eveneens hier
mee te maken 



Mod. 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie 38 

Van de uitgezette riviergrondels en rietvoorns op 25 maart 1998 werden in de daarop
volgende weken een aantal vissen teruggevangen. De gemerkte riviergrondels werden 
hoofdzakelijk teruggevangen op de plaats waar zij werden uitgezet. Van de gemerkte 
rietvoorns migreerden een aanzienlijk percentage doorheen de sifon. 

In tegenstelling tot wat werd vastgesteld in de Abeek, ligt het aantal gevangen vissen per 
staalnameplaats over het hele onderzoek samen genomen hoger aan de bodemval dan 
stroomopwaarts of stroomafwaarts de sifon. Ook hier zijn het aantal gevangen vissen, 
noch de terugvangstpercentages echt significant verschillend per staalnameplaats. Dat 
de vangsten hier enigszins hoger lagen aan de bodemval is te wijten aan het feit dat zich 
enkele meters voor de bodemval een brug over de beek bevond. Het merendeel van de 
bemonsterde vissen aan de bodemval verschool zich onder deze brug en werd daar dan 
ook gevangen. Dit fenomeen wijst toevallig in de richting van de resultaten bekomen op 
de Abeek, waar vissen zich eveneens in grotere aantalen ophielden nabij de sifon. Het 

· zoeken van bescherming speelt hierin waarschijnlijk een rol. 

5.4. 3 Vergelijking tussen de terugvangsten stroomopwaarts en stroomafwaarts de si-
fons 

Er werd nagegaan of vissen die stroomafwaarts de te onderzoeken knelpunten waren 
gevangen en gemerkt in dezelfde mate stoomopwaarts werden teruggevangen als vis
sen die stroomopwaarts waren gemerkt en _later stroomafwaarts teruggevangen. De be
doeling was na te gaan of vissen even goed stroomafwaarts doorheen een sifon zwom
men als stroomopwaarts. Afgaand op de percentages terugvangsten kon hier echter 
geen significant verschil onder de gegeven omstandigheden worden waargenomen 

5.5 - Besluit 

Alhoewel lange tijd verondersteld werd dat sifons onoverkomelijke hindernissen vormen 
voor vismigratie toont dit terreinonderzoek aan dat sifons tot ?Om lengte, geen echte 
migratiebarriére vormen. Onder de gegeven omstandigheden bleken heel wat soorten in 
staat er doorheen te migreren. Of dit voor alle vissoorten het geval is kon hier niet wor
den achterhaald. 

Een opvallend verschijnsel dat werd vastgesteld is de neiging van vissen om zich te con
centreren aan de in- en uitgang van een grondduiker. Waarschijnlijk spelen factoren als 
het zoeken naar een geschikte schuilplaats in de nabijheid, en het elders ontbreken hier
van in de vaak rechtgetrokken en geruimde waterlopen, hierin een belangrijke rol. 
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6 RAADGEVINGEN BIJ 
DUIKERS EN SIFONS 

DE AANLEG VAN 

6.1 Voorbereidende fase 

In de vorige hoofdstukken is gebleken dat te hoge stroomsnelheden de belangrijkste 
migratie-belemmerende factor zijn. Bij de aanleg van duikers en sifons is het dan ook 
aangeraden om bijzondere aandacht te besteden aan de (te verwachten) stroomsnelhe
den. Hieronder wordt een model-scenario gegeven dat gevolgd moet worden bij het ont
werp en de aanleg van duikers en sifons. 

In een eerste fase moeten een aantal hydrologische parameters verzameld worden 
(neerslaggegevens, debietsmetingen, terugkeertijd piekafvoeren, ... ). Deze gegevens 
zijn zowel afkomstig van meetpunten op de betreffende waterloop als van weerstations 
in de omgeving (binnen hetzelfde stroombekken). Ze zijn nodig om voorspellingen te 
kunnen maken over de debieten die op de waterloop te verwachten zijn, en die de duiker 
of sifon moet kunnen verwerken. 

Aangezien het de bedoeling is om een duiker of sifon zodanig te ontwerpen dat hij mi
greerbaar is voor vissen, is het zeker noodzakelijk om in een tweede fase informatie te 
zoeken over de visfauna die ter plaatse en op waterlopen in de ruime omgeving van de 
geplande constructie voorkomt. Daarbij dient een antwoord gegeven te worden op o.a. 
volgende vragen: 

- Is er sprake van een vispopulatie? Indien niet, zijn er potenties voor de ontwikkeling 
ervan? 

- Welke vissoorten komen voor of kunnen verwacht worden? Hoe is de populatie O!T 
gebouwd? 

- Behoort de waterloop tot een belangrijke migratieroute? Zijn er belangrijke paaiplaat
sen aanwezig stroomopwaarts van de geplande constructie? 

Is er onder de aanwezige vispopulatie veel lokale migratie naar nabijgelegen voed
selbiotopen? 

Indien de(r)gelijke informatie niet beschikbaar is, is het noodzakelijk ·om bijkomend on
derzoek uit te (laten) voeren om de nodige visserijbiologische gegevens te verzamelen. 
Het is nl. nodig om een zo goed mogelijk beeld te hebben van de samenstelling van de 
populatie omdat uit de literatuurstudie en het eigen onderzoek gebleken is dat de ver-
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schillende vissoorten en leeftijdsklassen heel specifieke eisen stellen. Beslissingen ne
men over het hydrauliséh ontwerp van de constructie zonder over deze gegevens te be
schikken is niet aan te raden. Het gevaar is reëel dat het ontwerp dan ongeschikt zal zijn, 
of geschikt voor soorten die ter plaatse niet voorkomen. . 

Eénmaal de hydrologische en visserijbiologische gegevens verzameld zijn, moeten ze 
met elkaar vergeleken worden. Daarbij kunnen volgende belangrijke vergelijkingen ge
maakt worden: 'Wanneer kunnen piekafvoeren verwacht worden?- Wanneer treden de 
belangrijkste (stroomopwaartse) migratiebewegingen op?; 'Hoe groot zijn de te ver
wachten piekdebieten?- Wat zijn haalbare stroomsnelheden voor de aanwezige visfau
naT; ... 

Het hydraulisch ontwerp dient met het resultaat van deze vergelijkingen rekening te hou-
. den, met de bedoeling de stroomsnelheden binnen aanvaardbare grenzen te houden. 

Als algemene regel kan gesteld worden dat de stroomsnelheden haalbaar moeten zijn 
voor (1) de zwakst zwemmende soorten en (2) de kleinste exemplaren (van die soorten) 
die migratie vertonen (Baker en Votapka, 1990). Er moet m.a.w. dus ook voldoende 
aandacht geschonken worden aan juvenielen. 

De stroomsnelheden dienen best beneden de kruissnelheid te blijven omdat uitputting bij 
deze snelheid niet optreedt. Wanneer met deze snelheidsvereisten rekening gehouden 
wordt, speelt de factor buislengte minder m~e bij het ontwerp van de duiker of sifon. Dit 
mag echter geen reden zijn om waterlopen over lange afstanden in te buizen als dit 
vermeden kan worden! Er zijn genoeg ecologische, hydrologische en andere motieven 
om voor het open laten van de waterloop te kiezen. Lange buisconstructies kunnen dus 
enkel toegelaten worden bij een doorgang onder brede (snel-)wegen, kanalen of spoor
weg.en, waarbij rekening dient gehouden met de randvoorwaarden uit dit hoofdstuk. Een 
ecologische reden tegen inbuizing is o.a. het verlies aan habitats over de volledige buis
lengte. Een hydrologische reden is o.a. dat over het ingabuisde gedeelte van de water
loop geen waterafvoer van over land meer kan optreden. De waterafvoer wordt dan ge
concentreerd naar punten meer stroomafwaarts. De ingabuisde stukken verliezen een 
deel van hun waterbergende en afvoerremmende functie. Daarnaast kan op de inge
buisde stukken ook eventueel de aanvulling van het grondwatertafel verstoord worden. 
Samengevat betekent dit dat men voorafgaand aan het ontwerpen van een duiker of 
sifon zich zeker moet afvragen of de constructie echt wel noodzakelijk is. 

Watts (1974; in: Verdonschot, 1996) stelt enigszins vaag dat voor "duikers van gemid
delde lengte" de verhoogde. zwemsnelheid als richtsnelheid gekozen kan worden, terwijl 
voor "korte duikers" zelfs de sprintsnelheid kan gebruikt worden. Deze auteur verrichtte 

- hoofdzakelijk onderzoek in de staat ldaho (VS), gelegen in de Rocky Mountains. Het is 
dus niet onredelijk om te veronderstellen dat zijn bevindingen gelden voor een in hoofd
zaak salmonide visfauna. Zijn bevindingen kunnen dus niet overgenomen worden voor 
de Vlaamse situatie met z'n in hoofdzaak cyprinide visfauna. Verdonschot (1996) raadt 
aan om voor een duiker met een lengte van 4,5m of meer reeds de kruissnelheid als 
richtsnelheid te gebruiken. 
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6.2 Praktische uitvoering 

Vertrekkend van de gegeven debieten (uit hydrologische gegevens) kunnen de ge
wenste stroomsnelheden (uit visserijbiologische gegevens) bereikt worden op verschil
lende manieren, nl. door te spelen met de factoren breedte en waterdiepte (samen: natte 
sectie) en de bodemruwheid in de buis. Daarbij dienen echter een paar spelregels in 
acht genomen te worden. 

- De natte sectie van de buis moet de natte sectie van de waterloop zo dicht mogelijk 
benaderen. Op deze manier worden versnellingen t.g.v. een vernauwde natte sectie 
vermeden1

• 

- De aangehouden hellingsgraad in de constructie mag niet meer bedragen dan de 
gemiddelde helling van het traject van de waterloop stroomopwaarts en stroomaf
waarts de constructie. 

- Bij duikers moet er bij de laagste debieten toch nog voldoende waterdiepte te zijn. 
Als redelijke minimale diepte dient 20-25cm te worden nagestreefd. Bij sifons kan 
waterdiepte vooral een probleem vormen aan de in- en uitstroomopening en. 

- De na te streven stroomsnelheden moeten beschouwd worden als gemiddelde 
stroomsnelheden. Zoals de naam laat uitschijnen is het in de praktijk niet haalbaar 
om deze gemiddelde stroomsnelheden over de volledige natte sectie te verkrijgen. Er 
is altijd een gradiënt aanwezig. Afhankelijk van de wand- en bodemruwheid zal deze 
gemiddelde stroomsnelheid over een groter deel van de natte sectie aanwezig zijn 
(hoe gladder de wand, hoe groter de oppervlakte). Deze gemiddelde stroomsnelheid 
is vaak slechts gericht op een klein aantal soorten of leeftijdsgroepen met gelijkaardi
ge zwemcapaciteiten. In gladde buizen bestaat het risico dat bij hogeredebieten de 
stroomsnelheden zodanig groot worden dat de buis helemaal niet meer passeerbaar 
is. 

- Het verdient aanbeveling om een 'natuurlijke diversiteit' aan stroomsnelheden te 
ontwikkelen. Op deze manier wordt de buis passeerbaar gemaakt voor een bredere 
waaier aan soorten en leeftijdsklassen. Deze diversiteit kan bekomen worden door in 
de buis een bepaald substraat te voorzien dat een uniform snelheidspatroon door
breekt. 

- Als het niet mogelijk is om het hele jaar door haalbare stroomsnelheden te voorzien, 
moet de constructie zeker passage toelaten tijdens de migratieperioden van de prio
ritaire soorten (Riemersma, 1994). 

1 Ingeval van overgedimensioneerde waterlopen, met lage stroomsnelheden en sedimentatie als 
gevolg, kan het echter juist aangeraden zijn om in de buis voor iets hogere stroomsnelheden te 
zorgen (met de maximale stroomsnelheden voor vismigratie steeds in het achterhoofd) om aan
slibbing in de constructie te voorkomen. Hieruit blijkt dat het voorstellen van algemeen geldende 
ontwerpregels niet zonder gevaar is. Elke situatie zal een verschillende aanpak vragen. 
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Indien in het ideale geval (i.e. wanneer de natte sectie van de buis identiek is aan de 
natte sectie van de watèrloop, de minimale waterdiepte aanvaardbaar is, en voorzienin
gen aanwezig zij om een gediversifieerd snelheidspatroon te verkrijgen) toch nog blijkt 
dat de stroomsnelheden te hoog liggen, dan moeten ook maatregelen getroffen worden 
tegen de hoge debieten buiten de duiker of sifon. Het probleem kan bijvoorbeeld liggen 
in een tekort aan waterbergend vermogen stroomopwaarts. 

Voor de aanleg van duikers kan er een keuze gemaakt worden uit verschillende types. 
Een overzicht ervan en een opsomming van een aantal voor- en nadelen wordt weerge
geven in tabel 24. De verschillende types (weergegeven in figuur 12) worden hieronder 
besproken in "voorkeursvolgorde", te beginnen met het meest te verkiezen type. 

- Duikers waarbij de oorspronkelijke bedding en ook een deel van de oever behouden 
blijft veroorzaken na hun installatie heel weinig verstoring in de waterloop. Het snel
heidspatroon in de duiker verschilt ook niet veel van het natuurlijk patroon opwaarts 
en afwaarts de duiker. Erosieproblemen (ten gevolge van onderspoeling) aan de in
en uitstroomopeningen wordt op die manier ook vermeden. Wanneer deze construc
tie gebouwd wor:dt met halfcirkelvormige platen (vb. Armco-staal) zal een grotere 
breedte ook een hogere constructie vereisen (omwille van hun boogvorm). Daardoor 
zal de toepassing niet overal mogelijk zijn. Een alternatief is misschien een bodemlo
. ze koker met rechthoekige sectie, waarvan de zijwanden buiten de waterloop staan. 
De te overspannen breedte kan hier een .belemmerende factor zijn. 

- Gesloten buizen worden best ingebed in de bodem. De overdiepte (die aangeeft hoe 
diep de buis ingebed moet worden) moet ongeveer 20% van de buisdiameter bedra
gen (met een minimum van 0,3m). Na de aanleg kan de overdiepte opgevuld worden 
met een grof substraat (riprap) tot op het niveau van de bodem stroomopwaarts en 
stroomafwaarts. Door het instromende water zal fijner sediment aangevoerd worden 
en tussen de stenen worden afgezet. Op die manier zal in de duiker een semi
natuurlijke bedding ontstaan die aansluit op de oorspronkelijke bedding op- en af
waarts de duiker. Inbedden van de duiker vermindert ook de kans op erosie aan de 
uitstroomopening (Poulin en Argent, 1 998). 

- Het gebruik van gesloten duikers die niet ingebed worden, is af te raden. De bodem 
en de wanden zijn te glad om een gediversifieerd stromingspatroon te veroorzaken. 

Om sifons passeerbaar te maken, wordt in de literatuur o.a. voorgesteld om in de buis 
snelheidsremmende structu~en aan te brengen. Kernper (1 998) raadt aan om in de buis 
overlaten te plaatsen onder een helling (in de richting van de stroming), waarachter vis-

- sen stromingsluwe plaatsen vinden om uit te rusten (zie figuur 13). Poulin en Argent 
(1 998) stellen voor om in sifons vertikale overlaten te plaatsen. Volgens deze auteurs zijn 
hieraan wel een aantal nadelen verbonden. Er kan makkelijker sedimentatie optreden in 
de sifon. In een sifon is het moeilijk om aanslibbing te verwijderen, Wanneer een van de 
overlaten om één of andere manier loskomt, kan dit de sifon ernstig beschadigen. Dure 
herstelmaatregelen zijn dan nodig. Dit maakt dat het bij sifons uitermate belangrijk is dat 
om de natte sectie af te stemmen op de gewenste stroomsnelheden, omdat bijkomende 
maatregelen moeilijk haalbaar zijn. 
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7 BESLUITEN 

Uit het experimenteel onderzoek op het WL kunnen wat betreft de 'haalbare stroomsnel
heden' volgende besluiten getrokken worden: 

- voor kopvoorn (gemiddelde lengte: 12,9cm) en zeelt (24, 1 cm) ligt de hoogst haalbare 
snelheid hoger dan 0,37m/s; 

- riviergrondel (9,8 - 11 ,5cm) kan stroomopwaarts zwemmen tegen een stroomsnel
heid van 0,43m/s; 

rietvoorn (14,6 - 15,9cm), baars (18,4cm), beekforel (28,8cm) en winde (20,7cm) 
zwemmen vlot stroomopwaarts tegen stroomsnelheden tot 0,52m/s. Kleinere winde 
(11 ,5cm) is in staat om tegen stroomsnelheden tot 0,48m/s op te zwemmen. 

Een vergelijking van de resultaten van de drie onderzoeksluiken levert geen eenduidige 
conclusies op. De belangrijkste bevindingen worden hieronder per soort weergegeven. 

- Riviergrondel is de enige soort waarvoor migratie doorheen donkere buizen aange
toond werd in elk onderzoeksluik. Ondanks het feit dat het eerste onderzoeksluik 
geen bruikbare resultaten opleverde, kan ook voor blankvoorn besloten worden dat 
er niet echt een probleem blijkt te bestaan. 

- Voor kopvoorn, rietvoorn en winde werd zowel op het WL als in de vijver te Rijkevor
sel migratie aangetoond. Rietvoorn migreerde op de Bosbeek, maar op de Abeek 
was dit wegens de lage vangsten, moeilijk aan te tonen. 

- Baars migreerde in een donkere buis zowel op het WL als op de Abeek, zij het in 
beperkte hoeveelheid. 

- Zeelt migreerde doorheen buizen bij het onderzoeksluik in Rijkevorsel. Op het WL 
werd echter vastgesteld dat er moeilijkheden optraden. Ook op het terrein werd geen 
migratie vastgesteld. 

- Op terrein werd ook voor paling, giebel, serpaling en bermpje migratie doorheen 
donkere buizen vastgesteld, zij het in beperkte mate. 

- Wat betreft snoek is in de proefopstelling te Rijkevorsel migratie aangetoond door 
zowel duiker als sifon. Op de Abeek werd de soort wel aangetroffen, maar migratie 
kon niet worden aangetoond, waarschijnlijk omwille van de lage vangsten. 



Mod. 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie 44 

- Beekforel blijkt in alle onderzoeksluiken problemen te hebben met het passeren van 
donkere buizen. Bij de proeven op het WL kon enkel een vorm van 'schuilen' vastge
steld worden aan de ingang van de buis. 

Als algemene conclusie kan dus gesteld worden dat voor een aantal soorten duikers en 
sifons niet als een echt migratieknelpunt ervaren worden. Migratie werd vastgesteld bij 
baars, riviergrondel, rietvoorn, blankvoorn, kopvoorn en winde, en in mindere mate ook 
bij paling, zeelt, snoek, bermpje, seroeling, kolblei, zeelt, en giebel. De waarnemingen 
van beekforel toonden echter aan dat voor deze soort migratie door duikers en sifons 
moeilijk verloopt. Aangezien deze soort kan beschouwd worden als een indicator van 
ecologisch (zeer) waardevolle waterlopen, is het aan te bevelen om over dit concrete 
migratieprobleem verder onderzoek te verrichten. 

In Hoofdstuk 6 wordt een model-scenario voorgesteld dat gebruikt moet worden bij de 
aanleg van nieuwe duikers en sifons. Het scenario houdt rekening met de belangrijkste 
conclusie van deze studie, nl. dat de stroomsnelheid een factor is die de migreerbaar
heid van een constructie sterk beïnvloedt. 

Het verdient aanbeveling om in de toekomst nog bijkomend onderzoek naar vismigratie 
te voeren. Dit is zeker het geval voor migratie van beekforel (zie hierboven). Wat betreft 
de vismigratie doorheen sluizen werd reeds verwezen naar het geplande onderzoek ter 
hoogte van het drukbevaren sluizencomplex op de Ringvaart te Evergem (uitgevoerd 
door het Instituut voor Natuurbehoud in opdracht van de Afdeling Boven-Schelde). Bij
komend kan ook gedacht worden aan een meer gedetailleerd onderzoek naar snelheids
remmende/-brekende structuren in duikers en sifons. 
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Dit onderzoek was mogelijk dankzij een nauwe samenwerking tussen volgende partners: 
het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, de Afdeling Bos en Groen en het Waterbouw
kundig Laboratorium. 
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Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T1 

Tabel 1 a : Algemene indeling van het hele onderzoek 

Onderzoeksluik Onderzoekspenode Scenario/Situatie Proefreeks/Afvissingsreeks 

WL(A) 23/4198-19/05198 ~nkanaal A1 
tunnel A2 

27110198-05/11/98 open kanaal A3 
tunnel A4 

De Volharding, Rijkevorsel (8) 20/04198-07/05/98 duiker 81 
07/05198-05/06/98 sifon 82 
16/11/98-20/11/98 Sifon+duiker (snoe!1 83 
23/11/98-27/11/98 Sifon+duiker (beekforel) 84 

02/03/99-04/03-99 Sifon (snoek) 85 
Abeek en Bosbeek (C) 03/03/98-23/06/98 Abeek C1 

Bosbeek C2 

Tabel1 b : Overzicht experimenten op het Waterbouwkundig Laboratorium 

Proefreeks ~ A1 A2 A3 A4 

-1- Gebruikte vissoort 

baars x x 
beekforel x 

blankvoorn x x 
kopvoorn x x 
netvoorn x x x x 

riviergrondel x x x x 
winde x x x x 
zeelt x x x x 

Tabel 1 c : Overzicht experimenten in Rijkevorsel 

Proefreeks --+ 81 82 83 84 85 
J. Gebruikte vissoort 

beekforel x x x 
blankvoorn x x 
kopvoorn x x 
netvoorn x x 

riviergrondel x x 
snoek x x 
winde x x 
zeelt x x 
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Tabel2: Lijst met de wetenschappelijke namen van de vermelde vissoorten 
(herwerkt naar Vandelannoote et al. (1998)) 

Wetenschappelijk naam Nederlandse naam 
PETROMVZONIDAE (prikken) 
Lampetra fluviatilis (Unnaeus, 1758) rivierprik 
Lampetra planeri (Bioch, 1794) beekprik 
Petromyzon marinus Linnaeus, 758 zeeprik 
ACIPENSERIDAE (steuren) 
Acipenser ruthenus Unnaeus, 1758 sterlet 
ANGUILLIDAE (palingen) 
Anguilla anguilla (Linnaeus, 758) aal, paling 

ESOCIDAE (snoeken) 
Esox lucius Unnaeus, 1758 snoek 

SALMONIDAE (zalmen) 
Salmo salar Unnaeus, 1758 Atlantische zalm 
Salmo trutta Unnaeus, 1758 (trutta-vorrn) zeeforel 
Salmo trutta Linnaeus, 1758 (fario-vorrn) beekforel 
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) regenboogforel 
Thymallus thymallus Linnaeus, 1758 vlagzalm 

CENTRARCHIDAE (zonnebaarzen) 
Lepamis gibbosus (Linnaeus, 1758) zonnebaars 

CYPRINIDAE (karpers) 
Abramis brama (Linnaeus, 1758) brasem 
Albumoides bipunctalus (Bioch, 1782) gestippelde alver 
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) barbeel 
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) bliek, blei 

Carassius auralus auralus (Linnaeus, 1758) goudvis 
Carassius auralus gibelio (BI och, 1783) giebel 

Carassius carassius (Linnaeus, 1758) kroeskarper 
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) graskarper 

Cyprinus carpio Linnaeus, 758 karper 
Gobio gobio (Linnaeus, 1758) riviergrondel 

Leucaspius delinealus (Heckel, 1843) velje 
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) kopvoorn 

Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) winde 

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 758) serpeling 

Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) blauwbandgrondel 

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) blankvoorn 

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) rietvoorn 

Tinca tinca (Linnaeus, 1758) zeelt 

COBITIDAE (modderkuipers) 
Noemacheilus barbalula (Linnaeus, 1758) bermpje 

ICTALURIDAE (dwergmeervallen) 
lctalurus nebulosus (Le Sueur, 1819) bruine Amerikaanse dwergmeerval 

T2 
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PERCIDAE (zoetwaterbaarzen) 
Perca fluviatilis Unnaeus, 1758 baars 
Gymnocephalus cemua (Unnaeus, 1758) pos 
Stizostedion lucioperca (Unnaeus, 1758) snoekbaars 

GASTEROSTEIDAE (stekelbaarzen) 
Gasterosleus aculeatus Unnaeus, 1758 driedoornige stekelbaars 
Pungitius pungitius (Unnaeus, 1758) tiendoornige stekelbaars 

PLEURONECTIDAE (schollen) 
Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) bot 
MUGILIDAE (harders) 
Chelon labrosus (Risso, 1826) diklipharder 
Uza ramada (Risso, 1826) dunlipharder 

CLUPEIDAE (haringen) 
Alosa fallax (Lacépède, 1803) fint 

OSMERIDAE (spieringen) 
Osmerus epertanus (Linnaeus, 1758) spiering 
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Tabel3: Lijst van de vissoorten die een (uitgesproken) migratiegedrag vertonen en 
voorkomen binnen het Vlaamse Gewest (herwerkt naarVandelannoote et al. (1998) en 

Cowx en Welcomme (1998)) 

code Wetenschappelijke naam 
PETROMVZONIDAE (prikken) 

1 Lampetra ftuviatilis (Unnaeus, 1758) 
1 Petromyzon marinus Unnaeus, 758 

ACIPENSERIDAE (steuren) 
1, 3 Acipenser ruthenus Unnaeus, 1758 

ANGUILLIDAE (palingen) 
2 Anguilla anguilla (Unnaeus, 758) 

SALMONIDAE (zalmen) 
1 Salmo salar Unnaeus, 1758 
1 Salmo trutta Linnaeus, 1758 (trutta-vorm) 
3 Salmo trutta Linnaeus, 1758 (fario-vorm) 

CYPRINIDAE (karpers) 
3 Barbus barbus (linnaeus, 1758) 
3 Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 
3 Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) 
3 Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 

COBITIDAE (modderkuipers) 
3 Noemacheilus barbatula (Linnaeus, 1758) 

SILURIDAE (meervallen) 
3 Silurus glanis Linnaeus, 1758 

CLUPEIDAE (haringen) 
1 Alosa fallax (Lacépède, 1803) 

OSMERIDAE (spieringen) 
1 Osmerus epenanus (Linnaeus, 1758) 

code: 

1: paai en opgroei van juvenielen in zoetwater; voedingsfase in zee 
2: paai en opgroei van juvenielen in zee; voedingsfase in zoetwater 
3: migratie volledig binnen riviersystemen 

Nederlandse naam 

rivierprik 
zeeprik 

stertel 

aal, paling 

Atlantische zalm 
zeeforel 
beekforel 

barbeel 
sneep 
winde 
el rits 

bermpje 

Europese meerval 

fint 

spiering 
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Tabel4: Overzicht van literatuurgegevens over zwemsnelheden 

WetenschappeliJke naam Nederlandse naam lengte zwemsnelheld (mis) relat1eve zwemsnelheld (Us) bron 
cni\ K V s K V s 

Abrar111s brama brasem 0,4 0,80 - 1,0 (3) 
Abtamis brama ïJ brasem 0,19 0,45 2,37 (5) 
Anguilla anguilla paling 0,15 > 1,50 (3) 
Anguilla anguilla î} paling 0,14 0,28 1,99 (5) 
Anguilla anguilla ï'J paling 0,07 0,25 0,37 0,53 3,50 5,30 7,50 (5) 
Anguilla anguilla Ouv.} zilverpaling 0,15 0,60-1 ,30 (3) 
Anguilla anguilla Ouv.} glasaal 0,61 -0,75 (?) (3) 
Carassius auralus î} goudvis 0,16 0,46 2,88 (5) 
Carassius auralus gibelio (+} giebel 0,23 2,26 (1) 
Carassius carassius ï'J kroeskarper 0,10 0,35 1,14 3,50 11,40 (5) 
Cyptinius carpio karper - 0-0,40 0,40-1,19 1,19-2,56 (2) 
Cyprinius carpio karper - 0,37 (6) 
Cyprinus carpio ï'J karper 0,15 0,69 1,17 4,60 7,80 (5) 
Cyptinus carpio (+} karper 0,35 2,36 (1) 
Esox lucius snoek 2,60-2,80 (3) 
Esox lucius snoek 6,40-7,30 (3) 
Esox sp. snoek 0,43 (6) 
Esox sp. ('} snoek 0,18 0,46 2,50 (5) 
Gasterosleus aculeatus driedoornige stekelbaars 0,06 0,36 (4) 
Gasterosleus aculeatus ("} driedoornige stekelbaars 0,05 0,20 0.35 4,00 7,00 (5) 
Gobio gobio riviergrondel 0,12 0,55 (4) 
Gymnocephalus cemua (+} pos 0,11 1,33 (1) 
Lampetra sp. prik - 0-0,30 0,30-0,91 0,91 - 1,89 (2) 
Lampetra sp. prik - 1,90 (6) 
Leucaspius de/ineatus vetje 0,05 0,39 (4) 
Leuciscus leuciscus serpeling 0,10 - 0,21 0,46-0,90 (1) 
Leuciscus leuciscus ('} serpeling 0,25 0,42 1,68 (5) 
Leuciscus leuciscus ("} serpeling 0,10 1,10 11 ,00 (5) 
Leuciscus leuciscus ("} serpeling 0,10 1,32 13,20 (5) 
Leuciscus teuciscus ("} serpeling 0,14 1,54 11 ,00 (5) 
Leuciscus teuciscus ("} serpeling 0,15 1,79 11,90 (5) 
Leuciscus leuciscus ("'} serpeling 0,17 2.04 12,00 (5) 
Leuciscus leuciscus ("} serpeling 0,20 2,26 11 ,30 (5) 
Leuciscus leuciscus ("} serpeling 0,21 2,35 11 ,20 (5) 
Leuciscus leuciscus (+} serpeling 0,10-0,21 1,10-2,40 (1) 
Noemacheilus batbatulus bermpje 0,11 0,61 (4) 
Oncomynchus mykiss regenboogforel 0,15 1,85 (3) 
Oncorhynchus mykiss regenboogforel 0,3 2,80-4,50 (3) 
Oncorhynchus mykiss regenboogforel 0,45 5,00 - 8,60 (3) 
Oncorhynchus mykiss regenboogforel 0,6 5,10 (3) 
Oncorhynchus mykiss ('} regenboogforel 0.06 0,36 6,45 (5) 
Oncorhynchus mykiss ('} regenboogforel 0,12 0,58 5,00 (5) 
Oncomynchus mykiss ('} regenboogforel 0,20 0,50 2,50 (5) 
Oncomynchus mykiss ("} regenboogforel 0,25 0,57 2,29 (5) 
Oncorhynchus mykiss ("} regenboogforel 0,43 0,67 1,54 (5) 
Oncomynchus mykiss ("'} regenboogforel 0,10 1,02 10,20 (5) 
Oncomynchus mykiss (") regenboogforel 0,15 1,74 11 ,60 (5) 
Oncorhynchus mykiss r'} regenboogforel 0,20 1,74 8,70 (5) 
Oncomynchus mykiss î'J regenboogforel 0,28 2,69 9,60 (5) 
Perca fluviatilis baars 1,08-1,28 (3) 
Perca fluviatilis (+} baars 0,12 1,45 (1) 
Rutilus rutilus blankvoorn 0,18 1,12-1,14 (3) 
Sa/mo gaerdneri regenboogforel 0,58 - 0,67 1,86 - 2,26 (1 ) 
Salmosa/ar zalm 0,21 7,0-9,30 (3) 
Salmo trotta fario beekforel 0,25 3,5 (1) 
Salmo trotta fario beekforel - 0-0,70 0,70-1,86 1,86-3,90 (2) 
Salmo trotta trutta zeeforel 0,13 - 0,37 1,37-3,05 (1) 
Scardinius erythrophthalmus rietvoorn 0,75-0,83 (3) 
Stizostedion lucioperca snoekbaars 0,5 1,53-1,82 (3) 
Thymalus sp. vlagzalm - 2,20 (6) 
Thymalus thymalus vlagzalm - 0-0,79 0,79-2,10 2,10 - 4,30 (2) 
linea linea zeelt 0,26 1,38 (1) 
linea linea zeelt - 0.14 i6) 

Legende: Bronnen: 
K: kruissnelheid; V: verhoogde snelheid; S: sprintsnelheid 
(*): duidt op zwemsnelheden uit de "eerste groep" (bij Videler, 
1993) (zie tekst paragraaf 2.1.3.) 

(1): Beamish, 1978; In Riemersma en Quak, 1991 
(2): Bell, 1973; In: Baker en Votapka, 1990 

(**): duidt op zwemsnelheden uit de "tweede groep" (bij Videler, 
1993) (zie tekst paragraaf 2.1.3.) 
(+): sprintsnelheid aan te houden gedurende maximaal1 seconde 

(3): Jens, 1982; In: Riemersma en Quak, 1991 
(4): Stahlberg en Peckman, 1987 
(5): Videler, 1993 
(6): Watts, 197 4; In: Baker en Votapka, 1990 

TS 
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TabeiS: Snelheidsgegevens voor juvenielen van enkele soorten 
(naar Cowx en Welcomme (1998)) 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Lengte (cm) Snelheidsgrenzen 
Leuciscus leuciscus Serpeling 0,9-2,5 CV50 = 10,30Us 

4,5-8,0 Tol= 10,08Us 
Pref= 6,33Us 

Rutilus rutilus Blankvoorn 0,6-1 ,5 CV50 = 13,30Us 
0,75 CV50 = 9,20Us 

Barbus barbus Barbeel 1 ,9,-3,0 Tol= 11 ,50Us 
Pref= 5,67Us 

3,0-4,5 Tol= 10,81Us 
Pref= 5,67Us 

4,5-6,5 Tol= 10,71Us 
Pref= 5,0Us 

7,5-12 Tol= 6,19Us 
Pref= 6,57Us 

Albumoides bipunctatus Gestipte alver 3,3-6,0 Tol= 10,10Us 
Pref= 5,67Us 

Gobiogobio Riviergrondel 2,8-5,0 Tol= 8,85Us 
Pref= 5,29Us 

CV50 kritische snelheid die 50% van de larven wegspoelt na 3 minuten 
Tol tolereerbare snelheid, bovengrens 
Pref voorkeursnelheid 
L lichaamslengte 

T6 

T (OC) 

15-16 
15-16 

19-20 

15-16 

15-16 

15-16 

12-18 -

15-16 

15-16 
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Tabel6: Overzicht literatuurgegevens passeerbaarheid duikers 
(herwerkt naar Verdonschot, 1996) 

auteur duiker/sifon lengte diameter waterdiepte snelheid 

Driessen en Van der duiker >7m > 0,25m - 0,30m/s 
Meer (1981) 
Gauley et. al ( 1966) duiker 0,30 - 0,60m/s 

Rogers en Cane duiker 2200m (!) 'laag' 
(1985) 

migrerende 
vissoorten 

blankvoorn, 
araskaroer 
salmoniden 

salmoniden 

Derksen (1980) duiker 27,5m 0,60- 0,70m/s snoek (0,30 -
0,40m) 

0,25m/s kleine snoek 

T7 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie 

Tabel7: Fysische gegevens over de sifons, herwerkt naarKernper (1998) 

Beerze Goorloop Tungelroyse beek 
lengte sifon (m) 63 58 96 

aantal buizen 1 3 3 

maatgevende afvoer (m3/s) 11 2,7 6,3 

maximale stroomsnelheid (mis) 2,16 1,45 1,00 

gemiddelde stroomsnelheid (mis) 0,43 0,29 0,22 
stroomsnelheid tijdens eerste en tweede periode 0,02-0,03 0,15 - 0,06 0,17-0,07 
van afvissingen (mis) 

totaal aantal gevangen soorten1 8 14 13 

aantal gemerkte soorten opwaarts2 8 11 11 

aantal gemerkte soorten afwaarts2 8 9 6 

1 omvat zowel opwaarts als afwaarts gevangen vissen, en zowel gemerkte (tijdens eerste afvissing) als niet-gemerkte 
(tijdens tweede afvissing) exemplaren 

2 omvat enkel de soorten die bij de eerste afvissing werden gevangen 

TB 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T9 

Tabel Ba : Aantallen, lengte, gewicht en conditiefactor van de vissen gebruikt op het WL 
( proefreeksen A 1 en A2) 

nr. vissoort lengte( cm) gewicht(g) conditiefactor K 
1 blankvoorn 11 ,5 16 1,05 
2 blankvoorn 10,6 12 1,01 
3 blankvoorn 30 - -
4 blankvoorn ·22,6 - -
5 blankvoorn 29,6 - -

Gemiddelde blankvoorn 20,86 14 1,03 
1 rietvoorn 16,6 57 1,25 
2 rietvoorn 18,3 85 1,39 
3 rietvoorn 17,6 69 1,27 
4 rietvoorn 20,6 . 109 1,25 
5 rietvoorn 13,2 22 0,96 
6 rietvoorn 12,6 28 1,40 
7 rietvoorn 18 21 0,36 
8 rietvoorn 11 ,6 21 1,35 
9 rietvoorn 11 ,9 30 1,78 

10 rietvoorn 16,5 57 1,27 
11 rietvoorn 14 32 1,17 
12 rietvoorn 16,8 50 1,05 
13 rietvoorn 13,2 29 1,26 
14 rietvoorn 14,4 30 1,00 
15 rietvoorn 13,6 25 0,99 
16 rietvoorn 17,2 56 1,10 
17 rietvoorn 18,6 86 1,34 
18 rietvoorn 21,3 84 0,87 
19 rietvoorn 16,5 50 1 '11 

Gemiddelde rietvoorn 15,9 50 1,17 
1 kopvoorn 13,2 - -
2 kopvoorn 13 - -
3 kopvoorn 14,5 - -
4 kopvoorn 12,7 - -
5 kopvoorn 12,8 - -
6 kopvoorn 13,6 - -
7 kopvoorn 12,7 - -
8 kopvoorn 13,8 - -
9 kopvoorn 12,7 - -

10 kopvoorn 12,5 - -
11 kopvoorn 12,8 - -
12 kopvoorn 12,4 - -
13 kopvoorn 12,7 - -
14 kopvoorn 11 ,5 - -
15 kopvoorn 12,6 - -

Gemiddelde kopvoorn 12,9 -



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T10 

nr. vissoort lengte( cm) gewicht(g) conditiefactor K 
1 winde 12,1 22 1,24 
2 winde 10,9 14 1,08 
3 winde 11,2 9 0,64 
4 winde 11 '1 8 0,58 
5 winde 11,4 21 1,42 
6 winde 12 18 1,04 
7 winde 12,1 21 1,19 
8 winde 10,6 17 1,43 
9 winde 11 ,6 12 0,77 

10 winde 11 19 1,43 
11 winde 11 ,5 21 1,38 
12 winde 12,9 25 1,16 
13 winde 11 ,4 13 0,88 
14 winde 12,5 23 1,18 
15 winde 11,4 11 0,74 
16 winde 11 ,6 9 0,58 
17 winde 12,2 12 0,66 
18 winde 9,3 14 1,74 

Gemiddelde winde 11,5 16 1,06 
1 zeelt 26 217 1,23 
2 zeelt 20 - -
3 zeelt 25 - -
4 zeelt 22 - -
5 zeelt 27 - -
6 zeelt 26,5 - -
7 zeelt 26 - -
8 zeelt 26,7 - -
9 zeelt 29 - -

10 zeelt 27,1 - -
11 zeelt 9,6 - -

Gemiddelde zeelt 24,1 . 
1 riviergrondel 10 11 1,10 
2 riviergrondel 9 - -
3 riviergrondel 12,7 - -
4 riviergrondel 10,2 - -
5 riviergrondel 11 ,2 - -
6 riviergrondel 10,7 - -
7 riviergrondel 12 - -
8 riviergrondel 11 ,5 - -
9 riviergrondel 12 - -

10 riviergrondel 13 - -
11 riviergrondel 13 - -
12 riviergrondel 12 - -
13 riviergrondel 11 ,8 - -

Gemiddelde riviergrondel 11 ,5 . 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T11 

Tabel Sb : Aantallen, lengte, gewicht en conditiefactor van de vissen getruikt op het WL 
(proefreeksen A3 en A4) 

nr. vissoort lengte( cm) gewicht(g) conditiefactor K 
1 baars 25,0 214 1,37 
2 baar.s 16,5 28 0,62 
3 baars 16,3 29 0,67 
4 baars 15,6 52 1,37 
5 baars 24,5 224 1,52 
6 baars 23,0 183 1,50 
7 baars 23,4 183 1,43 
8 baars 22,1 141 1,31 
9 baars 16,0 54 1,32 

10 baars 16,6 60 1,31 
11 baars 16,7 54 1,16 
12 baars 24,5 225 1,53 
13 baars 16,5 57 1,27 
14 baars 16,2 51 1,20 
15 baars 15,3 44 1,23 
16 baars 16,5 54 1,20 
17 baars 16,5 58 1,29 
18 baars 16,3 48 1 '11 
19 baars 16,5 57 1,27 

20 baars 16,4 57 1,29 

21 baars 16,5 58 1,29 
Gemiddelde baars 18,4 92 1,25 

1 zeelt 17,5 75 1,40 
2 zeelt 28,7 351 1,48 
3 zeelt 17,5 68 1,27 

4 zeelt 18,0 78 1,34 
5 zeelt 18,0 76 1,30 

6 zeelt 17,0 66 1,34 

7 zeelt 24,3 182 1,27 

8 zeelt 30,0 360 1,33 

9 zeelt 19,6 92 1,22 

10 zeelt 14,7 43 1,35 

11 zeelt 19,8 116 1,49 

12 zeelt 26,2 258 1,43 

13 zeelt 23,4 176 1,37 

14 zeelt 28,0 304 1,38 

15 zeelt 15,8 54 1,37 

16 zeelt 19,0 90 1,31 

17 zeelt 24,5 220 1,50 

18 zeelt 28,0 326 1,49 

19 zeelt 17,0 75 1,53 

20 zeelt 25,3 236 1,46 

21 zeelt 18,0 78 1,34 

22 zeelt 17,0 83 1,69 

23 zeelt 16,8 72 1,52 

24 zeelt 21 ,7 148 1,45 

25 zeelt 20,7 128 1,44 

26 zeelt 15,0 54 1,60 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T12 

nr. vissoort lengte( cm) gewicht(g) conditiefactor K 
27 zeelt 15,0 45 1,33 
28 zeelt 17,2 66 1,30 
29 zeelt 15,0 44 1,30 
30 zeelt 16,3 52 1,20 

Gemiddelde zeelt 20,2 134 1,39 
(35 stuks) riviergrondel . . 

Gemiddelde riviergrondel 9,8 7 . 
1 rietvoorn 15,8 39 0,99 
2 rietvoorn 10,4 15 1,33 
3 rietvoorn 9,5 10 1,17 
4 rietvoorn 16,6 56 1,22 
5 rietvoorn 15,0 40 1,19 
6 rietvoorn 18,0 72 1,23 
7 rietvoorn 14,3 39 1,33 
8 rietvoorn 16,2 49 1,15 
9 rietvoorn 14,2 44 1,54 

10 rietvoorn 15,8 46 1,17 
11 rietvoorn 16,0 53 1,29 
12 rietvoorn 17,0 62 1,26 
13 rietvoorn 14,4 51 1,71 
14 rietvoorn 12,0 25 1,45 

15 rietvoorn 17,5 74 1,38 

16 rietvoorn 14,0 38 1,38 
17 rietvoorn 17,5 60 1,12 

18 rietvoorn 15,0 39 1,16 

19 rietvoorn 15,5 47 1,26 

20 rietvoorn 15,5 46 1,24 

21 rietvoorn 16,0 50 1,22 

22 rietvoorn 16,0 46 1,12 

23 rietvoorn 16,5 60 1,34 

24 rietvoorn 15,5 40 1,07 

25 rietvoorn 14,5 40 1,31 

26 rietvoorn 15,5 46 1,24 

27 rietvoorn 10,6 13 1,09 

28 rietvoorn 16,3 45 1,04 

29 rietvoorn 11 ,8 19 1,16 

30 rietvoorn 17,5 60 1,12 

31 rietvoorn 12,5 20 1,02 

32 rietvoorn 18,5 64 1,01 

33 rietvoorn 16,0 45 1,10 

34 rietvoorn 11 ,0 17 1,28 . 

35 rietvoorn 14,0 29 1,06 

36 rietvoorn 10,0 11 1,10 

37 rietvoorn 11 ,0 13 0,98 

38 rietvoorn 15,5 46 1,24 

39 rietvoorn 10,0 12 1,20 

40 rietvoorn 11 ,0 15 1,13 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T13 

nr. vissoort lengte( cm) gewicht(g) conditiefactor K 
41 rietvoorn 10,0 10 1,00 
42 rietvoorn 11 ,0 12 0,90 
43 rietvoorn 12,5 26 1,33 
44 rietvoorn 18,0 52 0,89 
45 rietvoorn 17,0 58 1,18 
46 rietvoorn 23,5 116 0,89 
47 rietvoorn 14,0 31 1,13 
48 rietvoorn 17,0 53 1,08 
49 rietvoorn 18,0 61 1,05 
50 rietvoorn 17,0 55 1,12 
51 rietvoorn 17,0 59 1,20 
52 rietvoorn 13,5 23 0,93 
53 rietvoorn 15,0 25 0,74 
54 rietvoorn 14,5 28 0,92 
55 rietvoorn 14,0 28 1,02 
56 rietvoorn 15,5 37 0,99 
57 rietvoorn 13,0 22 1,00 

58 rietvoorn 14,5 32 1,05 
59 rietvoorn 13,5 23 0,93 

60 rietvoorn 13,5 23 0,93 
61 rietvoorn 14,0 26 0,95 

62 rietvoorn 13,5 24 0,98 

63 rietvoorn 14,5 30 0,98 

64 rietvoorn 14,5 28 0,92 

65 rietvoorn 12,5 22 1,13 

66 rietvoorn 14,0 25 0,91 

Gemiddelde rietvoorn 14,6 38 1,13 

1 winde 24,0 133 0,96 

2 winde 24,0 123 0,89 

3 winde 26,5 160 0,86 

4 winde 23,0 104 0,85 

5 winde 25,0 280 1,79 

6 winde 24,5 350 2,38 

7 winde 29,0 400 1,64 

8 winde 23,5 117 0,90 

9 winde 24,0 140 1,01 

10 winde 23,0 106 0,87 

11 winde 28,5 251 1,08 

12 winde 23,5 100 0,77 

13 winde 29,0 255 1,05 

14 winde 24,0 120 0,87 

15 winde 24,0 131 0,95 

16 winde 24,5 100 0,68 

17 winde 26,0 147 0,84 

18 winde 23,5 90 0,69 

19 winde 24,0 117 0,85 

20 winde 23,5 122 0,94 

21 winde 23,0 114 0,94 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T14 

nr. vissoort lengte( cm) gewicht(g) conditiefactor K 
22 winde 23,5 113 0,87 
23 winde 24,5 124 0,84 
24 winde 22,0 83 0,78 
25 winde 16,0 35 0,85 
26 winde 13,5 25 1,02 
27 winde 23,0 100 0,82 
28 winde 22,0 115 1,08 
29 winde 14,0 22 0,80 
30 winde 15,5 30 0,81 
31 winde 15,0 32 0,95 
32 winde 13,5 25 1,02 
33 winde 14,0 25 0,91 
34 winde 14,0 30 1,09 
35 winde 13,5 21 0,85 
36 winde 13,5 22 0,89 
37 winde 14,0 27 0,98 
38 winde 13,5 23 0,93 
39 winde 15,0 32 0,95 
40 winde . 15,5 39 1,05 
41 winde 13,5 23 0,93 

Gemiddelde winde 20,7 107 0,98 
1 beekforel 33,0 472 1,31 
2 beekforel 26,5 283 1,52 
3 beekforel 27,5 274 1,32 

4 beekforel 31,5 440 1 ,41 

5 beekforel 29,0 333 1,37 

6 beekforel 22,5 147 1,29 

7 beekforel 29,5 354 1,38 
8 beekforel 31 ,5 400 1,28 

9 beekforel 30,0 340 1,26 

10 beekforel 27,5 284 1,37 

11 beekforel 26,0 230 1,31 

12 beekforel 31 ,5 415 1,33 

13 beekforel 29,5 315 1,23 

14 beekforel 28,0 345 1,57 

15 beekforel 28,5 286 1,24 

Gemiddelde beekforel 28,8 328 1,34 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T15 

Tabel 9 : Ingesteldedebieten en snelheidswaarden bij proefreeksen A 1 en A2 

debiet debiet punt1 punt 2 punt3 punt4 punt 5 punt 6 punt? punt 8 punt 9 
(m,/s) (*) (m,/s) (**) 

5 0,016 0,06 0,06 0,05 0,06 0,07 0,05 0,06 0,08 0,00 
10 0,032 0,12 0,12 0,10 0,12 0,12 0,10 0,12 0,14 0,04 
15 0,047 0,18 0,18 0,15 0,19 0,17 0,15 0,17 0,20 0,08 
20 0,063 0,24 0,24 0,21 0,25 0,22 0,20 0,23 0,26 0,12 
25 0,079 0,28 0,28 0,25 0,29 0,26 0,24 0,29 0,33 0,14 
30 0,095 0,32 0,32 0,29 0,33 0,30 0,28 0,34 0,40 0,17 
35 0,111 0,35 0,35 0,33 0,37 0,33 0,32 0,40 0,46 0,19 
40 0,126 0,39 0,39 0,37 0,41 0,37 0,36 0,45 0,53 0,21 
45 0,142 0,41 0,42 0,40 0,43 0,40 0,39 0,47 0,58 0,22 
50 0,158 0,43 0,46 0,43 0,46 0,43 0,42 0,50 0,63 0,23 
55 0,174 0,45 0,49 0,45 0,48 0,45 0,45 0,52 0,68 0,24 
60 0,190 0,47 0,52 0,48 0,50 0,48 0,48 0,54 0,73 0,25 
65 0,206 0,49 0,55 0,51 0,52 0,50 0,50 0,56 0,76 0,28 
70 0,221 0,50 0,57 0,53 0,53 0,53 0,53 0,60 0,80 0,31 
75 0,237 0,52 0,60 0,56 0,55 0,55 0,55 0,63 0,83 0,34 
80 0,253 0,53 0,62 0,58 0,56 0,57 0,57 0,66 0,86 0,37 

de debielen in het vet en cursief werden gebruikt bij de ijking, de overige debielen en snelheden werden achteraf geïnterpoleerd 

(•) ingestelde debielen, volgens de schaal van het model (nl. 1 op 316) 

( .. ) debielen in werkelijke grootte 

punt 10 

0,06 
0,11 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,34 
0,39 
0,43 
0,46 
0;1;;0 

0,53 
0,58 
0,63 
0,67 
0,72 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T16 

Tabel10: Ingesteldedebieten en snelheidswaarden bij proefreeksen A3 en A4 

debiet debiet punt1 punt 2 punt3 punt4 puntS puntS punt 7 punt 8 
(m3/s) (•) (m3/s) (") 

5 0,016 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 
10 0,032 0,10 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09 0,11 0,11 
15 0,047 0,14 0,16 0,16 0,14 0,14 0,14 0,16 0,16 
20 0,063 0,19 0,21 0,21 0,19 0,19 0,18 0,21 0,21 
25 0,079 0,23 0,25 0,24 0,23 0,23 0,21 0,25 0,25 
30 0,095 0,26 0,28 0,28 0,26 0,26 0,25 0,29 0,28 
35 0,111 0,30 0,32 0,31 0,30 0,30 0,28 0,32 0,32 
40 0,126 0,34 0,36 0,34 0,33 0,33 0,31 0,36 0,36 
45 0,142 0,38 0,40 0,39 0,36 0,38 0,35 0,40 0,41 
50 0,158 0,42 0,45 0,43 0,39 0,42 0,39 0,45 0,46 
55 0,174 0,46 0,49 0,48 0,43 0,46 0,44 0,49 0,50 
60 0,190 0,49 0,54 0,52 0,46 0,50 0,48 0,54 0,55 
65 0,206 0,50 0,54 0,52 0,47 0,51 0,48 0,54 0,54 
70 0,221 0,51 0,55 0,52 0,49 0,51 0,48 0,54 0,54 

de debielen in het vet en cursief werden gebruikt bij de ijking, de overige debielen en snelheden werden achteraf geïnterpoleerd 

(•) ingestelde debielen bij de ijking, volgens de schaal van het model (nl. 1 op 316) 

(") debielen in werkelijke grootte 

punt9 

0,05 
0,08 
0,11 
0,14 
0,17 
0,19 
0,22 
0,25 
0,28 
0,30 
0.33 
0,36 
0,37 
0,39 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T17 

Tabel 11 : Resultaten proefreeks A 1 (open kanaal) 

Soort Snelheid (m/s) 

0,37-0,21 0,48-0,25 0,18-0,08 

rietvoorn zwemmen redelijk vlot zwemmen moeizaam, maar 
stroomopwaarts stroomopwaarts bewegen is 

mogelijk 

winde vissen vertonen geen probleem vissen vertonen geen probleem 

riviergrondel geen beweging (niet getest) vissen hebben duidelijk geen 
zin om te zwemmen 

blankvoorn vissen hebben het moeilijk (ziek!) (proefreeks gestopt wegens uiterst slechte conditie van de vissen) 

kopvoorn vissen vertonen geen probleem vissen zwemmen moeizaam tot 

slecht stroomopwaarts 

zeelt vissen zwemmen goed vissen zwemmen moeizaam 
stroomopwaarts stroomopwaarts. 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T18 

Tabel12: Resultaten proefreeks A2. (overdekt kanaal) 

proefn snelheid (mis) soort compartiment Totaal 
A B c D E F G 

(kooi) (saw) (sow) 

I 0,16-0,08 blankvoorn 1 1 
riviergrondel 4 4 
kopvoorn 3 1 3 1 8 
rietvoorn 1 1 
winde 6 1 2 2 11 
zeelt 1 1 
Totaal 1 13 2 1 6 3 0 26 

11 0,25-0,14 blankvoorn 1 1 
riviergrondel 1 1 2 
kopvoorn 2 1 4 7 
rietvoorn 1 1 
winde 1 1 1 2 5 10 
zeelt 1 1 
Totaal 1 4 2 3 2 0 10 22 

111 0,29-0,17 blankvoorn 1 1 
riviergrondel 1 1 1 3 
kopvoorn 3 3 6 
rietvoorn 1 1 
winde 4 1 1 1 3 10 
zeelt 1 1 
Totaal 4 9 2 0 1 2 4 22 

IV 0,33-0,19 blankvoorn 1 1 
riviergrondel 1 2 3 
kopvoorn 4 1 5 
rietvoorn 1 1 
winde 7 1 1 1 10 
zeelt 1 1 
Totaal 14 4 1 1 0 1 0 21 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T19 

Tabel13: Resultaten proefreeks A3 (open kanaal) 

soort snelheid (linkerkant kanaal) aan opmerking 
stroomopwaarts - stroomafwaarts uiteinde 

baars 0,52 - 0,39m/s na 30 seconden waren alle baarzen in 
stroomopwaartse deel aangekomen. 

zeelt 0,31- 0,22m/s (met opjagen) oorspronkelijk ingestelde debiet (0,220m3/s) leverde 
0,21 - 0, 14m/s (zonder opjagen) te hoge snelheden op en moest verlaagd worden. Bij 

0,206m3/s was opjagen nodig, bij 0,11 Om3/s niet 
meer. 

rietvoorn 0,55- 0,39m/s na 5' zijn alle vissen aan opwaartse kant van kanaal. 
(0,54- 0,37m/s) Ze blijven voor stroomopwaartse rooster hangen, en 

zwemmen rustplaats niet binnen. 

riviergrondel 0,43- 0,30m/s school van 20 vissen zwemt stroomopwaarts. In het 
begin werden ze een beelje opgejaagd, maar een 
continue stimulans was niet nodig. Aan de 
stroomopwaartse zijde zwemmen ze de rustplaats 
binnen. 

winde 0,55 - 0,41 m/s alle vissen zwemmen stroomopwaarts, en blijven 
voor het rooster hangen. Ze zwemmen de rustplaats 
niet binnen. Verder stroomopwaarts zwemmen is 
blijkbaar nog mogelijk. 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T20 

Tabel14 : Resultaten proefreeks A4 (overdekt kanaal) 

proefn snelheid (m/s) soort compartiment Totaal 
A B c D E F G 

(kooi) (saw) (sow) 

I 0,52-0,39 baars 1 20 21 
gemiddelde lengte (cm) 24,5 18,1 
gemiddeld gewicht (g) 224 85 

11 0,31-0,22 zeelt 5 10 4 7 1 3 30 
gemiddelde lengte (cm) 18,5 19,4 19,4 21 ,2 17,0 25,0 
gemiddeld gewicht (g) 91 117 124 159 75 237 

111 0,52-0,39 rietvoom 2 1 3 2 57 65 
gemiddelde lengte (cm) 11 ,3 10,4 12,0 16,3 14,9 
gemiddeld gewicht (g) 19 15 23 56 40 

IV 0,43-0,30 riviergrondel 2 1 1 3 4 19 30 
gemiddelde lengte (cm) - - - - - -
gemiddeld gewicht (g) - - - - - -

V 0,52-0,39 winde 2 10 10 4 3 12 41 
gemiddelde lengte (cm) 22,5 21 ,2 18,69 25,1 18,7 20,6 

gemiddeld gewicht (g) 94 127 70 154 149 99 

VI 0,52-0,39 beekforel 1 5 5 1 3 15 
gemiddelde lengte (cm) 33,0 27,4 28,9 31 ,5 28,7 

gemiddeld gewicht (g) 472 295 322 415 315 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T21 

Tabel 15 : Vergelijking resultaten proefreeksen A 1 en A3 

A1 A3 
baars - 0.52- 0.39 (en meer mogelijk} 
zeelt 0.37-0.21 0.31-0.22 

rietvoorn 0.48-0.25 0.52- 0.39 (en meer mogelijk} 
riviergrondel geen reactie 0.43-0.30 

winde 0.48-0.25 0.52- 0.39 (en meer mogelijk} 
beekforel - 0.52- 0.39 (slechts 20% aan overkant} 
kopvoorn 0.37-0.21 -

blankvoorn geen betrouwbare resultaten wegens -
slechte conditie 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T22 

Tabel16a: Gemiddelde, maximale en minimale lengtes van de vissen uit proefreeksen 
81 en 82 

Vissoort Gem (cm) Min (cm) Max(cm) 
riviergrondel 8.2 5.5 14.8 
kolblei 17.2 13.5 22.0 
kopvoorn 12.1 10.2 15.5 
winde 13.0 9.4 48.0 
zeelt 21 .6 6.0 30.6 
rietvoorn 14.4 10.1 42.0 
beekforel 30.6 23.6 35.5 

Tabel 16b : Gemiddelde, maximale en minimale lengtes van de vissen uit proefreeksen 
83 en 84 

Vissoort Gem (cm) MinjcmJ MaxjcmJ 
beekforel 28.8 22.5 31 .5 
snoek 31.4 21 .2 49.5 

Tabel16c : Gemiddelde, maximale en minimale lengtes van de vissen uit proefreeks 85 

Vissoort Gem (cm) Min(cm) Max(cm) 
snoek 31 .9 20.8 42.2 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T23 

Tabel17a: Bemonstering duiker en sifon proefreeks B1 en B2 (20 april- 5 juni 1998) 

Uitzettin~ Bemonstering Afvis. 
20.04 24.04 18.05 24.04 30.04 07.05 15.05 20.05 29.05 05.06 16.06 

blankvoorn 16 .. 2 6 I I I 1 1 I 
rietvoorn 122 86 83 77 60 52 36 28 I 
kolblei I I 1 I 4 I 1 1 
kopvoorn 101 27 32 16 16 5 2 2 6 
winde 110 50 61 37 18 18 36 43 32 29 
zeelt 36 13 7 4 5 5 5 3 7 
beelforel 30 I 1 I 3 I I I 1 
riviergrondel 142 19 44 26 12 2 3 6 7 
TOTAAL 527 30 50 208 210 142 114 104 90 73 51 

[Snelheid (mis) 0.42 0.42 0.37 0.17 0.35 0.18 0.09 
[Type duiker duiker duiker duiker sifon sifon sifon 

Tabel17b: Bemonstering duiker en sifon proefreeks B3 en B4 (16- 27 november 1998) 

Uitzetting Bemonstering Afvissing 

16.11 23.11 18.11 20.11 25.11 27.11 20.11 27.11 

snoek 30 18 1 28 

beekforel 25 1 0 12 

Snelheid (mis) l o.42 I o.35 0.42 0.35 

Type I duiker I sifon duiker sifon 

Tabel 17c : Bemonstering sifon proefreeks B5 (2- 4 maart 1999) 

Uitzetting Bemonstering Afvissing 

02.03 04.03 04.03 

I snoek 73 24 71* 

I Snelheid (mis) 0.39 
sifon Type 

* in het opwaartse en afwaartse pand samen 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T24 

Tabel 18 : Afvissingsdata waarop de Abeek en de Bosbeek werden bemonsterd 

Abeek (C1) Bosbeek (C2) 

03/03 03/03 
10/03 17/03 

24/03 31/03 

07/04 14/04 

21/04 28/04 

04/05 15/05 

19/05 26/05 

02/06 09/06 

16/06 23/06 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T25 

Tabel19: De lengtes van de bemonsterde trajecten op deAbeek en de Bosbeek 

Abeek Bosbeek 

stroomaf ZWV 130m 100m 

stroomop ZWV SOm 100m 

aan bodemval 100m 120m 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie 

Tabel20: De aantallen gevangen individuen op deAbeek per soort en per 
staalnameplaats over alle staalnamedata samen 

N stroomafwaarts ZWV N stroomopwaarts ZWV N aan bodemval 
Vissoort ng ga go ng ga go ng ga go 
riviergrondel 872 143 25 746 26 176 96 7 59 
blankvoorn 428 25 6 277 13 120 15 1 1 
bermpje 298 101 6 23 2 7 312 18 147 
paling 32 1 0 28 1 4 102 2 7 
baars 21 1 1 26 2 12 16 3 1 
serpaling 28 0 2 20 4 2 16 0 1 
zeelt 16 0 0 2 0 4 2 0 0 
rietvoorn 3 0 1 1 0 1 2 0 1 
zonnebaars 5 0 0 9 0 3 6 0 0 
karper 0 0 0 8 0 0 0 0 0 
giebel 0 0 0 3 0 2 0 0 0 
beekforel 0 0 0 0 0 1 2 0 0 
br. Am. dw. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
snoek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
blauwbandgrondel 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Totaal 1705 271 41 1145 48 332 569 31 217 

(ng = niet gemerkt, ga = gemerkt stroomafwaarts de ZWV, go = gemerkt stroomopwaarts de ZWV) 

T26 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T27 

Tabel21 :De aantallen gevangen individuen op deAbeek per staalnamedatum en per 
staalnameplaats voor alle vissoorten samen 

N stroomafwaarts ZWV N stroomopwaarts ZWV N aan bodemval 
Datum ng ga go ng ga go ng ga go Totaal 
03/03 860 0 0 178 0 0 44 0 0 1082 
10/03 86 16 0 324 4 22 136 1 6 595 
24/03 150 34 0 437 15 145 114 1 16 912 
07/04 180 24 2 9 8 45 75 3 25 371 
21/04 162 45 3 51 3 44 0 2 39 349 
04/05 64 42 7 40 3 26 69 11 43 305 
19/05 28 19 0 24 2 12 29 3 22 139 
02/06 100 65 10 49 10 21 44 8 45 352 
16/06 75 26 19 33 3 17 58 2 21 254 
Totaal 1705 271 41 1145 48 332 569 31 217 

(ng = niet gemerkt, ga = gemerkt stroomafwaarts de ZWV, go = gemerkt stroomopwaarts de ZWV) 





Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie 

Tabel22: De aantallen gevangen individuen op de Bosbeek per soort en per 
staalnameplaats over alle staalnamedata samen 

N stroomafwaarts ZWV N stroomopwaarts ZWV N aan bodemval 
Vissoort ng ga go ng ga go ng ga go 
riviergrondel 46 8 0 2 0 16 18 0 77 
blankvoorn 13 1 0 1 0 0 2 0 1 
bermpje 54 7 1 8 0 2 45 1 6 
paling 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
zeelt 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
rietvoorn 10 6 4 5 3 2 4 10 21 
zonnebaars 1 0 0 0 0 0 3 0 0 
giebel 3 0 1 0 0 2 7 1 0 
beekforel 2 0 0 4 0 8 15 0 21 
br. Am. dw. 0 0 0 2 0 0 3 0 0 
regenboogforel 0 0 0 5 0 1 1 0 0 
goudvis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Totaal 134 22 6 27 3 32 100 12 126 

(ng = niet gemerkt, ga = gemerkt stroomafwaarts de ZWV, go = gemerkt stroomopwaarts de ZWV) 

T28 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T29 

Tabel23: De aantallen gevangen individuen op de Bosbeek perstaalnamedatum en per 
staalnameplaats voor alle vissoorten samen 

N stroomafwaarts ZWV N stroomopwaarts ZWV N aan bodemval 
Datum ng ga go ng ga go ng ga go Totaal 
03/03 78 0 0 5 0 0 9 0 0 92 
17/03 10 2 0 0 0 0 1 0 1 14 
31103 12 4 0 3 0 4 9 8 21 61 
14/04 14 2 0 3 1 7 0 0 0 27 
28/04 3 4 3 5 2 8 14 1 11 51 
15/05 8 5 0 2 0 2 12 0 17 46 
26/05 3 5 2 5 0 2 7 1 6 31 
09/06 2 0 1 3 0 6 17 0 32 61 
23/06 4 0 0 1 0 3 31 2 38 79 

Totaal 134 22 6 27 3 32 100 12 126 
(ng =niet gemerkt, ga= gemerkt stroomafwaarts de ZWV, go= gemerkt stroomopwaarts de ZWV) 



Model 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie T30 

Tabel24: Overzicht van duikertypes, met een aantal voor- en nadelen 

(herwerkt naar Poulin en Argent, 1998) 

constructie voordeel nadeel 

BODEMLOZE DUIKER geen belemmering van vismigratie als funderingen zijn gevoelig voor erosie indien 
funderingen buiten hoogwaterpeilliggen ze binnen de hoogwaterlijn liggen 
oorspronkelijk profiel en gradiënt van de metalen bodemloze duikers zijn duur, 
waterloop blijven behouden installatie is gecompliceerd 

geen gevaar voor opeenhoping van drijvend meestel is de constructie hoger, zodat ze op 
afval minder plaatsen bruikbaar is 
geen opstuwing van water, dus geen gevaar 
voor opeenhoping van sediment 

GESLOTEN DUIKER MET oorspronkelijke breedte en gradiënt blijven overdimensienering is nodig, omdat een 
ELLIPTISCHE SECTIE • behouden overdiepte moet voorzien worden. Dit maakt 
DOORLOPENDE de constructie duurder dan gesloten duikers 
BEEKBEDDING met ronde sectie. 

1 geen opstuwing van water moeilijke installatie 
geen contractie van uitstromend water, dus 

I geen erosie t.g.v. het uitstromend water 
GESLOTEN DUIKER MET redelijk eenvoudig te construeren, minder niet de volledige breedte van de waterloop 
RONDE SECTIE • duur, omdat er minder overdimensioneren blijft behouden, zodat er meestal een 
DOORLOPENDE nodig is vernauwing optreedt met erosie aan de uitlaat 
BEEKBEDDING als gevolg 

NIET INGEBEDDE DUIKER, enkel te gebruiken bij vlakke trajecten heel weinig mogelijkheden voor vismigratie 
ZONDER (wegens meestal uniform snelheidspatroon 
BODEMBEDEKKING en gebrek aan schuilplaatsen) 

heel goedkoop en eenvoudig te installeren hoge snelheden aan in- en uitlaat, omwille 
van de vernauwing, met erosieproblemen als 

l_[evo_!g_ 
uitstromend water kan wat opgestuwd 
worden, zodat snelheden verminderen. 
Opstuwing gebeurt best met V-vormige 
overlaat. Daarbij moet er op gelet worden 
dat de verdrinkingsgraad van de V-vormige 
overlaat voldoende groot is, zodat de 
overlaat geen migratiekneJQ_unt kan vormen 

DUIKER OF SIFON MET weinig overdimensienering nodig in het speciale ontwerp maakt deze oplossing 
INGEBOUWDEOVERLATEN vergelijking met ingebedde duikers duurder 

goedkoper dan bruggen en bodemloze kwetsbaar voor verstopping van de buis en 
duikers beschadiging van de overlaten 

verstoring van de 'grenslaag' (= laag net 
boven de bodem, waar lagere snelheden 
voorkomen) kan de passage voor jonge 
vissen bemoeilijken 
bij lage waterpeilen in een duiker kunnen 
overlaten gelijkaardig aan het type A 1, P2 of 
81 uit figuur 13 een hoogteverschil geven, 
wat voor een migratieknelpunt kan zo~gen 
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Figuur 9 

FYSIEKE CONDITIE VAN EEN BLANKVOORN (Rutilus rutilus) 
GEBRUIKT BIJ EXPERIMENTEN TE RIJKEVORSEL 
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MOD. 564-2 ONDERZOEK SPECIFIEKE 
KNELPUNTEN VISMIGRATIE 

Figuur 10 

ALGEMEEN BEELD LENGTEPROFIEL SIFONS ONDER ZUID
WILLEMSVAART 



VLAAMS 
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LABORATORIUM 
MOD. 564-2 ONDERZOEK SPECIFIEKE 

KNELPUNTEN VISMIGRATIE 
Figuur 11 

SITUERING VAN DE STAALNAMEPLAATSEN OP TERREIN 
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KNELPUNTEN VISMIGRATIE 

Figuur 12 

OVERZICHT VAN EEN AANTAL DUIKERTYPES (HERWERKT 
NAAR POULIN EN ARGENT, 1998) 

Bodemloze duikers 

-in beton 

-in metaal 

Rond~ 

Hoekig~ 

Gesloten duiker met elliptische sectie -doorlopende 
beekbedding 

Natuurlijke bedding Kunstmatige bedding o .. 

or~ Ovecdiepte (20% H) 

(*) risico op erosie 
indien duiker 
smaller is dan bedding 

Gesloten duiker met ronde sectie -doorlopende beekbedding 

Natuurlijke beddmg Kunstmatige bedding o 

Q Lovecdlepte (20% HJ 

Niet ingebedde duiker- geen bodembedekking 

ng 
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Figuur 13 

SIFONS MET INGEBOUWDE STRUCTUREN (HERWERKT NAAR 
POULIN EN ARGENT, 1998; KEMPER, 1998) 

Sifon met ingebouwde overlaten 
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Mod. 564-2 Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie 

BIJLAGE A: 

bene Iu• Beschikking van het Comité van Ministers 
van de Benelux Economische Unie inzake 

de vrije migratie van vissoorten 
In de hydrografische stroomgebieden van de Beneluxlanden 

M (961 5 

Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie, 

Gelet op artikel 4 van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van natuurbehoud en 
landschapsbescherming, ondertekend te Brussel op 8 juni 1982, 

Gelet op artikel 19 a), van het Benelux-Unieverdrag, 

Bijlage A p 1 

Overwegende dat gemeenschappelijke concepten ter bescherming, het herstel en beheer van 
trekvissoorten, en meer in het bijzonder van de grote anadrome trekvissoorten, moeten worden 
opgesteld, 

Heeft het volgende beslist : 

Artikel 1 

Voor de toepassing van deze beschikking dient te worden verstaan onder : 

1 _ Vrije migratie : verplaatsing van vissen die een groot deel van de populatie dan wel één of 
meer leeftijdsklassen van een bepaalde soort betreffen. De verplaatsingen vinden met een 
voorspelbare periodiciteit gedurende de levenscyclus van de soort plaats . Hierbij worden twee 
of meer ruimtelijke gescheiden habitats gebruikt. 

3. Anadrome trekvissen : vissen die vanuit zee naar de paaiplaatsen in zoetwater optrekken. In 
deze beschikking betreft het de grote anadrome trekvissen zoals nL Atlantische zalm CSalmo 
sa lar Linnaeus, 17581 en zeeforel (Salmo truna t runa Linnaeus, 1 758). 

4. Katadrome trekvissen : vissen die naar in zee gelegen paaiplaat sen trekken. In deze 
beschikking betreft het soorten zoals de paling (Anguilla anguilla (Linnaeus, 1 758)) en de bot 
(Piatichthys tiesus (Linnaeus, 1 758)) . 

Artikel 2 

De regeringen verzekeren de vrije migratie van de vissoorten in alle hydrografische 
stroomgebieden op de onderstaande wijze : 

1. door bij voorrang de migratie van de grote anadrome en katadrome trekvissoorten van en 
naar de paai- en opgroeigebieden mogelijk te maken. 

GENELUX ECONOMISCHE UNIE • SECRETARI;.AT.GENERIIAL • REGENTSCHAPSSTnAM 39 • ICCO eRUSSEL 
UNION ECONOMIOUE BENELUX • SECRETARIAT GENERAL • RUE CE LA REGéNCE Jg • ICCC BRUXELLES 
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2 

2. door dit trekken voor 1 januari 2010 mogelijk te maken voor alle soorten vis in alle 
hydrografische stroomgebieden, ongeacht de. beheerder hiervan. 

Bijlage A p2 

M (96) 5 

Wat het stroomgebied van de Maas betreft, zal de trekroute van de Ourthe voor ultimo januari 
2002 open zijn. 

De in deze beschikking voorziene bepalingen zijn niet van toepassing op de grenswateren 
ressorterend onder--de gemeenschappelijke souvereiniteit van het Groothertogdom Luxemburg 
enerzijds en de Länder Rijnland Palts en Saar van de Duitse Bondsrepubliek anderzijds. 

Artikel 3 

Ten einde het gestelde in artikel 2, punten 1 en 2 van de onderhavige beschikking te realiseren 
znent de regeringen een programma op dat zal bestaan uit een uitvoeringsprogramma inclusief 
een financieringsoverzicht en dit binnen een termijn van tien maanden, te rekenen vanaf de 
datum van inwerkingtreding van deze beschikking. 

Artikel 4 

Voor wat de grote anadrome trekvissoorten betreft verzekeren de regeringen ervoor dat 
voldoende volwassen paaidieren naar en van de paaigebieden kunnen trekken door het vangen 
van deze dieren sterk te beperken met bijvoorbeeld een hiertoe aangepaste visserijwetgeving 
binnen de termijn van één jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze 
beschikking. 

Daarenboven verzekeren de regeringen de stroomafwaartse vismigratie van de juvenielen. 

Artikel 5 

De regeringen zorgen voor een regelmatige uitwisseling van technische en wetenschappelijke 
informatie over de hiertoe ondernomen acties en studies en de verkregen resultaten ervan. 

Zij nemen dan ook tenminste één keer per jaar deel aan een vergadering voor overleg en 
uitwisseling van informatie . 

Artikel 6 

Deze beschikking treedt in werking op de dag van haar ondertekening. 

Gedaan te .D.en.Ha.ag ........ . .. , op .. . . 2.6 . .a.p:z:.il ...... .. 1996. 

De Voorzitter van het Comité van M inisters, 

H.A.F.M.O. van MIERLO 
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BIJLAGE 8: 

FOTO'S MET OVERZICHT SITUATIE OP WL 



VLAAMS 
WATERBOUWKUNDIG 

LABORATORIUM 
MOD. 564-2 ONDERZOEK SPECIFIEKE 

KNELPUNTEN VISMIGRATIE 

FOTO'S 1 EN 2 

Zicht op de kooi aan de stroomafwaartse kant, zoals gebruikt tijdens de proefreeksen A 1 en A2 

Opslagbakken waarin de vissen tus en de experimenten in verbleven 

Bijlage 8 .1 



VLAAMS 
WATERBOUWKUNDIG 

LABORATORIUM 
MOD. 564-2 ONDERZOEK SPECIFIEKE 

KNELPUNTEN VISMIGRATIE 
Bijlage 8.2 

FOTO'S 3 EN 4 

Zicht op enkele vissen, klaar om de tunnel binnen 
te zwemmen (proefreeks A2) 

Globaal beeld van de proefopstelling, 
gezien in stroomopwaartse nchting 



VLAAMS 
WATERBOUWKUNDIG 

LABORATORIUM 
MOD. 564-2 ONDERZOEK SPECIFIEKE 

KNELPUNTEN VISMIGRATIE 

FOTO'S 5 EN 6 

Detailzicht op de kooi aan de stroomafwaartse kant, 
zoals gebruikt tijdens de proefreeksen A3 en A4. 

Detailzicht op de kooi aan de stroomopwaartse kant, 
zoals gebruikt tijdens de proefreeksen A3 en A4. 

Bijlage 8 .3 



VLAAMS 
WATERBOUWKUNDIG 

LABORATORIUM 
MOD. 564-2 ONDERZOEK SPECIFIEKE 

KNELPUNTEN VISMIGRATIE 

FOTO'S 7 EN 8 

Zicht op de fuik, gebruikt bij proefreeksen A 1 en A2. 

..' INZWEMOPENING 

"Fish eye"-zicht vanuit de fuik in stroomafwaartse richting . 

Bijlage 8.4 

I 
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BIJLAGE C: 

FOTO'S MET OVERZICHT ·SITUATIE TE 
RIJKEVORS EL 

Bijlage C p 1 



VLAAMS 
WATERBOUWKUNDIG 

LABORATORIUM 
MOD. 564-2 ONDERZOEK SPECIFIEKE 

KNELPUNTEN VISMIGRATIE 

FOTO'S 1 EN 2 

Overzicht van de vijver vóór de aanleg van de proefopstelling Oanuari 1998). 

Proefopstelling in werking: situatie waarbij migratie door duiker (rechts) getest wordt. 

Bijlage C.1 



VLAAMS 
WATERBOUWKUNDIG 

LABORATORIUM 
MOD. 564-2 ONDERZOEK SPECIFIEKE 

KNELPUNTEN VISMIGRATIE 

FOTO'S 3 EN 4 

Overzicht op de proefopstelling (januari 1999), benedenpand (voorgrond)- middenpand- bovenpand. 

Bijlage C.2 

Detailzicht op het benedenpand: uitgang van sifon (1 ), verbindingsbuis naar middenpand (2), uitgang duiker (3), monnik (4). 



VLAAMS 
WATERBOUWKUNDIG 

LABORATORIUM 
MOD. 564-2 ONDERZOEK SPECIFIEKE 

KNELPUNTEN VISMIGRATIE 

FOTO'S 5 EN 6 

Detailzicht op het bovenpand: ingang duiker (1 ), ingang sifon (2), vulbuizen (3) 

Detailzicht op de fuik die de ingang van de sifon afsluit. 

Bijlage C.3 
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BIJLAGE D: 
FOTO'S MET OVERZICHT SITUATIE OP TERREIN 



VLAAMS 
WATERBOUWKUNDIG 

LABORATORIUM 
MOD. 564-2 ONDERZOEK SPECIFIEKE 

KNELPUNTEN VISMIGRATIE 

FOTO'S 1 EN 2 

Zicht op de stroomopwaartse kant van de sifon op de Abeek (1 5 februari 1999). 

Bijlage 0.1 

Zicht op de stroomafwaartse kant van de sifon op de Abeek (15 februari 1999). De twee openingen onderaan zijn de kokers van de 
sifon, de twee openingen bovenaan zijn kokers waardoor water uit de Zuid-W1IIemsvaart in de Abeek kan gelaten worden. 
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BIJLAGE E: 

SNELHEIDSPROFIELEN TER HOOGTE VAN DE 
INSTROOMOPENINGEN VAN DE SIFONS OP DE 
BOSBEEK EN DE ABEEK 

Op 15 oktober 1998 werden op terrein snelheidsmetingen verricht t.h.v. de instroomope
ningen van de sifons op de Bosbeek en de Abeek. In figuur B5.1 en B5.2 zijn de gede- _. 
tailleerde metingen terug te vinden. Ze werden grafisch voorgesteld o.v.v. isotachen. 

Het berekende debiet op de Bosbeek (op 15 oktober 1 998) bedraagt 0,204m3/s, en de 
gemiddelde snelheid 0,089m/s. Voor de Abeek wordt een debiet berekend van 
0,551 m3/s, met een gemiddelde snelheid van 0, 162m/s. 

Op beide waterlopen bevindt zich stroomopwaarts de sifon een meetpost van de Afde
ling Water van AMINAL, waar op regelmatige tijdstippen metingen van het waterpeil 
worden verricht. Deze waterpeilen worden omgerekend naar gegevens over debiet en 
stroomsnelheid. Met de debietsgegevens van de periode 1 985-1996 (voor de Bosbeek) 
en van de periode 1993-1996 (voor de Abeek) worden nu de "eigen" debietsgegevens 
vergeleken. Deze vergelijking levert het volgende op: 

- het teruggevonden debiet van 0,204m3/s op de Bosbeek wordt in 90% van de tijd 
overschreden. Het debiet is ongeveer 2,5 maal kleiner dan het gemiddelde debiet 
over de gemeten periode, nl. 0,514m3/s. Het debiet van 15 oktober 19981igt dus eer
der aan de lage kant; 

- het teruggevonden debiet van 0,551 m3/s op de Abeek wordt in ongeveer 35% van 
de tijd overschreden. Het debiet is ongeveer gelijk aan het gemiddelde debiet over de 
gemeten periode, nl. 0,542m3/s. Het debiet van 15 oktober 1 998 zou dus als een 
goed gemiddelde beschouwd kunnen worden, ware het niet dat de debietsmetingen 
van Afdeling Water slechts over een periode van 4 jaar werden uitgevoerd. Dit kan 
moeilijk als representatief beschouwd worden. 
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Bijlage E.1 

SNELHEIDSVERDELING IN INSTROOMOPENINGEN SIFONS OP 
BOSBEEK EN ABEEK 
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. .o· ~ Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
.:-smV',." Dtparf_tn'!nl U.ifmilitu tn InjraJirllfluur 
·! Admm1strat1e Waterwegen en Zeewezen n Mdeling Waterbouwkundig Laboratorium 

·.• ·.• en Hydrologisch Onderzoek 

Waterbouwkundig Laboratori urn 

Berchemlei 115 
B- 2140 BORGERHOUT (Antwerpen) 
tel. 32(0)3/236 18 50 
fax 32(0)3/235 95 23 
e-mail: flanders.hydraulics@lin. vlaanderen. be 
http://watlab.lin. vlaanderen.be/ 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 

Wetenschapelijke instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

Sectie Visstandsbeheer en Visteelt 

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 

Dubcislaan 14 
B- 1560 Groenendaal 
tel. 32(0)2/657 03 86 
fax 32(0)2/657 96 82 
http: //www.ibw.vlaanderen.be/ 
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