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I. Inleiding

I.l. Vismigratie: wat, hoe, waarom

Vissen migreren, afhankelijk van de soort, over min of meer grote of beperkte afstand op zoek naar

geschikte paai-, rust- en voedselplaatsen. Ook andere redenen kunnen aanzetten tot migratie:

bescherming tegen predatie, vlucht voor verontreiniging, wisselend winter- en zomerverblijf,

wisselende eisen aan het biotoop bij wisselende levensstadia en uitwisseling van genetisch materiaal

tussen populaties. De meest opvallende migratie gebeurt in functie van de voortplanting.

Verschillende prikkels brengen die trek op gang: temperatuursverandering, waterstroming, chemische,

mechanische, acoustische en visuele prikkels en zuurstotconcentratie (Raat, 1994).

Volgens het migratiegedrag van de verschillende vissoorten kan een indeling gemaakt worden in drie

categoriën (Riemersma en Quack, l99l):

l. Vissen die van zee naar zoet water trekken en vice versa, zoals: zalm, zeeforel, steur, elft, fint en

aal.

2. Vissen die uitsluitend in zoete binnenwateren over soms grote afstanden trekken, zoals: beektbrel,

barbeel, kopvoorn, sneep, alver, serpeling, vlagzalm, snoek en winde.

3. Vissen die in het binnenwater slechts over kleine afstanden trekken, zoals: karper, zeelt, brasem,

baars, snoekbaars, blankvoorn, bermpje en andere kleine beekvissen.

De paaitrek vindt voor de verschillende vissoorten plaats op welbepaalde tijdstippen. Tabel I in de

bij lagen illustreert dit.

Op de meeste Vlaamse waterlopen wordt de vrije vismigratie, van zee naaÍ zoetwater, van zoetwater

naar zee en over korte of langere afstand in de binnenwateren onmogelijk gemaakt door barrières in

de waterlopen (stuw, sluis, molenrad, terugslagklep, dam, ...).

Deze obstakels beïnvloeden de migratie niet alleen rechtstreeks door de doorgang voor vissen af te
sluiten, waardoor paaigebieden, schuilplaatsen en voedselrijke gebieden onbereikbaar worden, maar

hebben ook onrechtstreeks een negatieve invloed op de migratiedrang. Zo zal bijvoorbeeld een stuw

het patroon van gradiënten in stroomsnelheid in een natuurlijke waterloop volledig vervormen. Het

vroegere natuurlijke patroon van alname in stroomsnelheid van bron naar monding (indeling in 4
zones: forel-, vlagzalm-, barbeel- en brasemzone) vervaagt en maakt plaats voor een



stromingspatroon van een totaal ander karakter: achter de stuw bevindt zich een zone van relatief hoge

stroomsnelheid die afneemt tot de volgende stuw. Deze verdeling herhaalt zich op de daarop volgende

trajecten. In antropogene rivieren gaat de tweede milieufactor 'stroomsnelheid' dan ook een steeds

belangrijkere en bepalende rol spelen in de migratiedrang. De milieufactor 'temperatuur' wordt meer

en meer ondergeschikt in de bepaling van de trekbewegingen (Riemersma en Quack, 199 1).

Een andere, niet te onderschatten negatieve invloed van obstakels in waterlopen, is het f'eit dat de

migratiedoorgang belemmerd wordt voor korte of langere tijd. Migratiedrang komt echter plotseling

onder invloed van bepaalde factoren (ook exteme) op gang en kan even plotseling terug verdwijnen,

bijvoorbeeld door een oponthoud onderweg. De trek wordt stopgezet, met eventuele negatieve invloed

op de voortplanting"

Het belang van open migratiewegen mag dus niet onderschat worden. De laatste jaren ontstond. in het

kader van de herwaardering van ecologisch interessante waterlopen, langzaam de opvatting om de

knelpunten passeerbaar te maken voor vissen. Zo werd op 26 april 1996 door het Comité van

Ministers van de Benelux Economische Unie een beschikking inzake de vrije vismigratie van

vissoorten in de hydrogratïsche stroomgebieden van de Benelux goedgekeurd. Deze beschikking

bevat een programma ter bescherming van de vispopulaties, dat voor I januari 2010 moet leiden tot de

vrije migratie van alle vissoorten in alle hydrografische stroomgebieden, ongeacht de beheerder ervan

(Benelux Economische Unie, 1996).

Naast de bepalingen in de beschikking inzake vrije migratie van vissen in de Benelux worden in het

MINA-plan II (Ano, 1996a) kredieten ter beschikking gesteld in het kader van natuurtechnische

milieubouw voor de inrichting en het beheer van waterlopen (actie 74), voor rivierherstel, verbetering

van vismigratie en aanleg van paaiplaatsen (actie 93) en voor het oplossen van prioritaire

versnipperingsknelpunten (actie 10 I ).

Een eerste stap in het migratievrij maken van de waterlopen in Vlaanderen is het inventariseren van

de knelpunten. In 1997 liep in dit verband een onderzoek op de prioritaire waterlopen van het

Demerbekken: 'Studie naar de mogelijkheden van de bevordering van vismigratie op prioritaire

waterlopen in het Demerbekken'(Vandenauweele et al., 1997). Ook het Maasbekken werd aan

dergelijk onderzoek onderworpen (Vandenauweele et al., 1998). Heden loopt een onderzoek naar de

migratieknelpunten in het lJzerbekken. Inventarisaties in andere bekkens staan ook op het programma.

ln een tweede stap moet voor ieder knelpunt afzonderlijk naar de meest geschikte oplossing gezocht

worden om de migratieweg opnieuw open te stellen. Afhankelijk van de aard van het knelpunt, het

verval dat dient overbrugd te worden en de beschikbare ruimte wordt de meest aanvaardbare

oplossing bepaald.

In een laatste fase moet een evaluatie de efficiëntie van de vispassage aantonen.
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In deze studie wordt een bekkentrap met houten V-vormige tussenschotten geëvalueerd. De studie

concentreert zich op het kwantificeren van de visoptrek en heeft tot doel vast te stellen welke

vissoorten in welke hoeveelheden gebruik maken van de vispassage. De stroomafwaartse migratie

(zoals die vaak plaatsvindt naar de winterverblijfplaatsen), evenals de hydraulische aspecten van de

vispassage worden hierbij niet in beschouwing genomen.

1.2. De Velpe: een rtvier met potentieel

De Velpe is een bronrivier, gelegen in het Zuidoostelijk deel van de provincie Vlaams-Brabant. Het

stroombekken van de Velpe behoort tot het hydrografisch bekken van de Demer (figuur I in de

bijlagen). De bron is gelegen te Opvelp, de monding te Zelk, een gehucht van Halen net over de

provinciegrens met Limburg. Een gedeelte van de Velpe behoort tot de onbevaarbare waterlopen van

tweede categorie, een ander deel tot de eerste categorie. De bovenloop behoort gedeeltelijk tot de

derde categorie (figuur 2 in de bijlagen).

De bovenloop van de Velpe is deels natuurlijk, deels kunstmatig. Vanaf Bunsbeek is de Velpe

rechtgetrokken tot Kersbeek-Miskom, waardoor de structuur hier nog maar als matig kan beschouwd

worden. In de benedenloop, vanaf Vroente, meandert de beek opnieuw natuurlijk. Het waardevolle

karakter wordt bevestigd door de aanwezigheid van holle oevers en de pool-rifflepatronen.

Water- en oeverplanten zijn vrij schaars op de Velpe. Hootdzakelijk schedefontijnkruid en pijlkruid
worden aangetrot'fbn. Hier en daar komt wat gele lis, grote lisdodde, sterrekroos, gele plomp en echte

waterkers voor. In 1995 werd de Velpe geruimd en werd het slib plaatselijk op de oever gebracht.

Hier is de vegetatie geëvolueerd naar een brandnetel- en reuzebalsemientype. Een aantal

weilandcomplexen hebben een matig waardevolle riet- en zeggevegetatie (Berger et al., 1982). Ook

Van Roosbroeck (1995) trof een aantal water- en oeverplanten aan langs de Velpe: gele lis,

kattestaart, wilgenroosje, prllkruid, schedetbntijnkruid, sterrekroos en echte waterkers.

Een aantal jaren geleden werden aanplantingen uitgevoerd langs de Velpe, ter hoogte van de

vispassage te Hoeleden. Hierbij werden zegge, grote lisdodde, grote egelskop, kalmoes,

waterweegbree en waterzuring met succes aangeplant. Ook langs de paaiplaats werden riet, grote

lisdodde, grote egelskop, waterweegbree, waterzuring en kattestaart aangeplant (De Vlieger, 1996).

De Velpe kreeg als waterkwaliteitsnorm 'viswater' opgelegd (Besluit van de Vlaamse Executieve

21.10.'87 - 8.S.06.01.'88). De waterkwaliteit varieert tussen matig en goed. De zuurstoftruishouding

wijst op verontreiniging ( 1996), met uitzondering van de matige verontreiniging in de bovenloop. Hier

wordt een licht herstel vastgesteld. De biologische waterkwaliteit verbetert, waardoor er 3 van de 6

meetplaatsen naar een goede kwaliteit evolueren (Ano, 1996b). Ook tijdens de bevissingen in het

kader van het onderzoek naar de efficiëntie van de vispassage op de Velpe te Hoeleden werden een

aantal waterkwaliteitsparameters onderzocht. De resultaten gaan in de bijlagen (tabel 2).
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Op de Velpe bevinden zich acht watermolens en een aantal stuwen. Nog een aantal andere obstakels

verhinderen de vrije vismigratie. Drie van de 29 migratiebelemmerende obstakels werden voorzien

van een vispassage: langs de molen te Kersbeek-Miskom, een stuw te Hoeleden en de molen van

Ransberg. Zodoende bijven nog heel wat migratieknelpunten voor vissen bestaan op de Velpe

(Vandenauweele et a1.,1997). Figuur 3 in de bijlagen geeftdeze knelpunten voor vismigratie weer.

1.3. Voor welke vispassage kiezen we

1.3.1. Kiezen voor een bepaald type vispassage

Vispassages worden aangelegd om migratiebarrières op waterlopen opnieuw overbrugbaar te maken

voor vissen. Zeworden in principe aangelegd ter vervanging van deze constructies maar kunnen ook zo

worden ontworpen dat een migratieknelpunt wordt omzeild.

Bij het uitwerken van een geschikte oplossing voor het wegnemen van een migratieknelpunt wordt

best volgend prioriteitenschema in acht genomen:

- Waar mogelijk wordt bij voorkeur het artiticiële verval verwijderd en wordt de rivier opnieuw

ingericht met haar natuurlijk verval. Hierbij wordt, indien mogelijk, de vroegere bedding hergebruikt.

Is dit niet mogelijk dan worden best streekeigen materialen gebruikt.

- Indien het wegnemen van het artificiële verval en dus het volledig herstel niet mogelijk is, kan rond

het obstakel een omleidingskanaal aangelegd worden, waarlangs het verval zonder 'trapjes' wordt

overbrugd. De stroomsnelheid in dergelijke omleidingskanalen kan hoog oplopen. Het is echter

mogelijk, met behulp van wortelstronken, boomstammen, stenen en aanplantingen een hoge ruwheid

in de omleidingsbeek aan te brengen en zo de stroomsnelheid drastisch te doen dalen. Dergelijke

omleidingen kunnen naast hun functie als visdoorgang, ook dienen als paai-, opgroei- of tijdelijke

verblijfsplaats voor een aantal stroomminnende vissoorten.

- Slechts indien beide voorgaande mogelijkheden zijn nagegaan en negatief werden bevonden, kan

overgegaan worden tot de aanleg van meer technische constructies zoals bekkentrappen met V-

vormige overlaten of hellingen uit stortsteen. Het hoogteverschil, veroorzaakt door de barrière, wordt

hier opgevangen door een aantal overlaten met kleiner hoogteverschil, die de vis wel kan overbruggen.

Er werden reeds een groot aantal verschillende types van dergelijke technische vispassages ontworpen en

geëvalueerd. Van deze technische vorrnen wordt, voor de vissoorten die in het Vlaams Gewest

voorkomen, geopteerd voor de V-vormige bekkentrap (Coeck et. al., l99l:' Cazemier en Muyres, l98l).
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- [n situaties waar de hieóoven besproken ingrepen in functie van vismigratie onmogelijk zijn, kunnen

kleinere projecten nog een uitweg bieden. Zokan bijvoorbeeld meer soortgericht tewerk gegaan worden.

Eén van de alom bekende migratoren is de paling, een vissoort die vroegeÍ zeer algemeen in hoge

densiteiten voorkwam in het Vlaamse Gewest en er nu in veel minder grote aantallen voorkomt. Om

barrières voor de migratie van palingen op te heffen kan men zeer specifieke constructies bouwen

(aalprlp of aalgoot).

Bij de keuze van het type vispassage dat gebruikt zal worden om een migratiebarrière te overbruggen,

zullen de plaatselijke omstandigheden bepalend zijn, rekening houdend met de volgende parameters

(Riemersma en Quack, l99l):

- grootte van de waterloop;

- stroompatroon van de waterloop;

- aanwezige (trek)vissoorten in de waterloop;

- afvoerregime van de waterloop (fluctuaties in de waterstand);

- het te overbruggen hoogteverschil;

- vorm I type I functie van de barrière;

- beschikbare ruimte;

- financiële middelen

- bestemming van de waterloop

- gebruik van de omgeving.

1.3.2. Enkele ontwerpre gels

De vispassage wordt bij voorkeur in streekeigen materiaal aangelegd, wat landschappelijk beter

inpasbaar is. Best blijft de vispassage gedurende het ganse jaar passeerbaar voor de in de waterloop

aanwezige vissoorten. Is dit een probleem. dan moet ervoor gezorgd worden dat de migratieweg zeker

open blijft gedurende de paaiperiode van deze vissen. Lokale omstandigheden hebben echter altijd een

niet te verwaarlozen invloed op het goed functioneren van de vispassage.

De stroomsnelheid in de vispassage mag de zwemcapaciteit van de in de waterloop aanwezige vissoorten

niet overschrijden. In tabel I wordt voor de goede en minder goede zwemmers hun maximale

zwemsnelheid over een afstand groter of kleiner dan l0m weergegeven. Ook de sprongcapaciteit wordt

in deze tabel opgenomen. Deze is van belang bij de aanleg van een vispassage met overlaten.

Wordt geopteerd voor een technische vorm, zoals de V-vormige bekkentrap, dan moet er rekening

gehouden worden met de sprong- en zwemcapaciteit van de doel-vissoorten. Het hoogteverschil voor de

cypriniden (minder goede zwemmers) mag maximaal l5cm bedragen, de stroomsnelheid is best niet

hoger dan de kruissnelheid van de beoogde vissoorten (= de snelheid die gedurende een langere periode

kan aangehouden worden). Tussen de verschillende trappen moet daarbij voldoende rust- en

schuilgelegenheid zij n.
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Tabel l. Maximale zwemsnelheid en maximaal te nemen hoogteverschil voor verschillende vissoorten

(naar Boiten, 1989).

Het water in de bekkentrap moet voldoende diepte hebben om de vissen toe te laten een aanloop te

nemen om door de stroomversnelling boven de V-vormige overlaat te zwemmen. De afstand tussen de

opeenvolgende overlaten moet voldoende groot zijn om de energie van het water te dempen en derhalve

hoge stroomsnelheden te vermijden. De breedte en de lengte van de bekkens kunnen daarbij variëren en

zijn athankelijk van een aan[al eigenschappen van de waterloop en van de gewenste stroomsnelheden

van het water.

De bekkenscheidende wanden zijn V-vormig met een f'lauwe helling (bijvoorbeeld 7ll). Bij voorkeur

bestaan de wanden uit grote stenen die als een V-vormige wal gestapeld en daarna vastgelegd worden.

Bij het gebruik van houten of betonnen overlaten moeten benedenstrooms aan de zijkanten stenen

opgestapeld worden om slechte zwemmers stroomopwaarts te laten migreren. De overlaten worden zo

aangelegd dat de verdrinkingsgraad van de V-vormige bekkenscheidende wand minimaal507o bedraagt.

Dikwijls kan de vispassage niet in de waterloop zelf aangelegd worden, en wordt geopteerd voor een

omleiding rond de barrière heen. Opdat de vissen toch gemakkehlk de ingang van de vispassage zouden

kunnen terugvinden en niet voor de migratiebarrière zouden verzamelen, worden ze naar de ingang van

de visdoorgang gelokt door middel van een lokstroom. De stroomsnelheid en oriëntatie van een goede

lokstroom zijn zodanig dat een stroomopwaarts zwemmende vis deze lokstroom duidelijk voelt en

hierdoor naar de ingang van de vispassage wordt geleid. De ingang van een vispassage mag niet

gesitueerd zijn in een turbulente zone vlak bij de migratiebarrière, maar wordt best ook niet te ver van de

barrière gesitueerd.

Recent werd door het Waterbouwkundig Laboratorium van A.W.Z. in samenwerking met het lnstituut

voor Bosbouw en Wildbeheer een studie beëindigd met betrekking tot de meer praktische aspecten van

de aanleg van nevengeulen en bekkentrappen (Meersschaut et al., 1998). Hierin staan een aantal

berekeningen en gegevens die ongetwijfeld nuttig kunnen zijn bij het ontwerpen van vispassages.
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1.3.3. Aangepast beheer van de migratiebarrières

In bepaalde situaties is het door omstandigheden moeilijk of zelfs onmogelijk om een migratiebarrière

permanent op te heffèn. Dikwijls is dit het geval bij sluizen, stuwen of terugslagkleppen. Soms kan een

aangepast beheer van sluizen of stuwen bepaalde migrerende vissoorten toch in staat stellen om de

barrière te passeren zonder bijkomende ingrepen. Het openzetten van de sluizen tijdens bepaalde

perioden van de dag en/of het jaar kan al een oplossing bieden. Dat gebeurt het best op het ogenblik dat

het watemiveau vóór en achter de sluis ongeveer even hoog is.

Ook het openzetten van terugslagkleppen in afwateringssloten tijdens perioden met lage waterafvoer kan

bepaalde migrerende vissoorten helpen om deze barrière te overbruggen. In het voorjaar kunnen op die

manier een aantal vissoorten hun paaiplaatsen in ondiep water bereiken.

I. 3.4. Visafw e e rsystemen

Aan stuwen of sluizen waar door middel van turbines waterkracht wordt benut, moeten steeds

afweersystemen of visgeleidende structuren worden aangelegd om de stroomafwaarts migrerende

individuen op een veilige manier stroomafwaarts te leiden. Indien het hoofddebiet door de turbines

gaat zullen de vissen geneigd zijn deze stroming te volgen met het noodlottige gevolg dat zij in de

turbines worden vermalen. Daar waar migratievoorzieningen worden getroffen moet deze maatregel

zeker toegepast worden om een goed rendement van de vispassage te bewerkstelligen. Ook aan

turbines zonder vispassage moet de stroomafwaarts migrerende vis veilig over een stuw of doorheen

een sluis worden geleid. In het kader van het snel terrein winnende ecologische compensatie-beginsel

zal hieraan in de toekomst zeker de nodige aandacht worden besteed.
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II. De V-vormise oo de Velne te Hoeleden

De vispassage die in deze studie geëvalueerd wordt, is van het type V-vormige bekkentrap en gelegen

op de Velpe te Hoeleden aan de stroomopwaartse inlaat van het wachtbekken (figuur 4 in de bijlagen).

Br1 de bouw van een automatische klepstuw op de Velpe te Hoeleden, acht jaar geleden, toonde de

Afdeling Water zich bereid te voorzien in de mogelijkheden voor vismigratie. De plannen voor een

vispassage werden opgemaakt door het studiebureau Belgroma en geadviseerd door het Instituut voor

Bosbouw en Wildbeheer. Atdeling Water trad op als bouwheer en financierde het project.

Er werd gekozen voor een bekkentrap met houten V-vormige overlaten, die het verval van l,2m over

de stuw verdeelt in meerdere kleine trappen. De vispassage is opgebouwd uit 7 vakken gescheiden

door 8 overlaten met een hoogteverschil van ongeveer l5 cm tussen de opeenvolgende overlaten. De

breedte van de vakken bedraagt 10m en elk afzonderlijk vak is 8m lang. De vakken hebben een

gemiddelde diepte van lm. De V-vorm van de overlaat heeft een helling vanTll langs beide kanten.

Het diepste punt van de V-vorm ligt afwisselend 30cm uit het centmm,

De bekkentrap staat in parallel met de stuw. Onder normale omstandigheden stroomt winter en zomer

het volledige debiet over de vispassage. Slechts bij hogere debieten, wanneer het stroomopwaartse

peil van de Velpe stijgt (de vispassage functioneert immers als een vaste bodemval) treedt de stuw in

werking en laat zij een deel van het debiet door om het streefpeil aan te houden.
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III. Methode van het onderzoek

Bij het evaluatie-onderzoek van de V-vormige bekkentrap, dat wekelijks plaatsvond van 04.03.1997

tot 26.08.1997, is het belangrijk een overzicht te hebben van de in de Velpe aanwezige visstand.

Daarom werden binnen dit onderzoek twee bevissingscampagnes opgezet, waarbij over het gehele

traject van de Velpe verschillende plaatsen bemonsterd werden. Eén bevissingscampagne vond plaats

in maart, een tweede in juni. Verder werden de gegevens van vorige bevissingen (1993 en 1994)

gebruikt om de informatie over het visbestand van de Velpe te vervolledigen. Figuur 5 in de bijlagen

geeft de bevissingsplaatsen voor de verschillende jaren weer. Ook in de bijlagen gaan een aantal

foto's genomen tijdens de bemonsteringen van de bekkentrap en de Velpe.

ilI.I. De bemonstering van de Velpe

III.I .1. Visbestandsopnamen in 1993 en 1994

ln het kader van het actualiseren van de gegevens over het visbestand op de openbare waters in

Vlaanderen werden in 1993 en 1994 een aantal visbestandsopnamen uitgevoerd op de Velpe (De

Charleroy en Beyens, 1996). Tijdens deze visbestandsopnamen wordt electrisch gevist over een lengte

van l00m langs beide oevers.

Uit deze gegevens blijkt dat een l5-tal soorten (15 in 1993; 16 in 1994) vertoefden in de Velpe. De

meest voorkomende soorten waren in 1993 grondel, driedoornige stekelbaars, bermpje en baars; in

1994 grondel, driedoornige stekelbaars, bermpje, giebel en karper. ln 1994 is, ten opzichte van 1993,

de densiteit sterk gedaald. Vooral de daling van het aantal grondels is opvallend.

III.l.2. Visbestandsopnamen in maart 1997

Bij de aanvang van het onderzoek naar de efficiëntie van de vispassage werden visbestandsopnamen

uitgevoerd over het ganse traject van de Velpe. Een aantal bevissingsplaatsen verschillen echter van

deze in 1993 en 1994,de gebruikte methode is identiek.

Alle vissen die tijdens deze bemonsteringscampagne aangetroffen werden, werden gemeten en

gewogen (tabel 3 in de bijlagen). Om meer precieze Eegevens te verkrijgen over het eventuele

migratiegedrag van de vissen werden op 4 plaatsen de vissen gemerkt door een knip in een vin (tabel

2). Dit gebeurde ter hoogte van de vispassage te Vroente, ter hoogte van de vispassage te Ransberg, in

de paaiplaats te Hoeleden en ter hoogte van de vispassage te Hoeleden, respectievelijk

staalnamepunten 5, 6,7 en 8 in figuur 5 in de bijlagen. De stekelbaarzenen de kleinste individuen van

andere soorten werden niet gemerkt.
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De vissen werden telkens stroomafwaarts de respectievelijke vispassages terug uitgezet. Zo kon

worden nagegaan of de voornoemde obstakels een vismigratieknelpunt vormen. Enkel bij de

visdoorgang te Vroente werden de vissen stroomopwaarts de passage geplaatst. Vroegere staalnamen

toonden aan dat deze vispassage niet functioneert en dus nog altijd een knelpunt vormt voor

vismigratie.

Tabel 2. Aangebrachte merktekens en plaats van uitzetting van de aangetroffen vissen tijdens de

bevissingscampagne op de Velpe (1997)

111.1.3. Visbestandsopnamen in juni 1997

Op 16/6, 1716 en ll7 van de monitoringperiode van de vispassage te Hoeleden werd een tweede

bemonsteringscampagne over de loop van de Velpe gepland. De bedoeling was na te gaan in welke

mate de gemerkte vissen zich verplaatst hadden ten opzichte van de eerste bemonsteringsperiode en

waar deze vissen zich op dat moment bevonden. Ook kon deze bevissing de verwachtingen op

terugvangst in de bekkentrap nuanceren, gezien het geringe aantal teruggevangen gemerkte vissen.

III.2. Visuitzettingen in functie van het experiment

Op 16 maart werden in totaal 122 snoeken (15-30cm) en 120 windes (20-30cm) uitgezet, verdeeld

over de volgende plaatsen: stroomopwaarts de vispassage te Vroente, stroomafwaarts de vispassage te

Ransberg en stroomafwaarts de vispassage van Hoeleden. Er werd een voorkeur gegeven aan deze

vissoorten omdat dit goede zwemmers zrjn, die mogelijk goede resultaten geven in de

stroomopwaartse migratie op de vispassage.

De windes en de snoeken werden gemerkt volgens de plaats waaÍ ze werden uitgezet (zeltde

merkteken gebruikt als tijdens de bevissingscampagne bij aanvang van het experiment). De windes

kregen bovendien nog een tagnummer. Deze gegevens werden in de bijlage l0 opgenomen.

Dat werd gekozen voor het uitzetten van een aantal vissen heeft te maken met het feit dat bij de

aanvang van het experiment niet kon voorzien worden of er zich van nature voldoende vissen op dit

relatief korte traject tussen Vroente en Hoeleden (4km) bevonden om gedurende een zekere periode

monitoring van de vispassage toe te laten. Vissen die zich stroomafwaarts de vispassage van Vroente

ophouden kunnen namelijk onmogelijk stroomopwaarts voorbij de molen komen.

stroomopwaaÍts vispassage Vroente bovenste gedeelte staartvin

stroomafwaarts vispassage Ransberg rechter buikvin
paaiplaats Hoeleden onderste gedeelte staartvin

stroomafwaarts vi spas sage Hoeleden linker buikvin

l0

Plaats van uikettins Merkteken (vinknio)



III.3. De bemonstering van de vispassage

Met behulp van een fuik op de op één na bovenste overlaat worden de vissen in het bovenste vak van

de vispassage geleid, zodanig dat de vissen het vak in kunnen zwemmen, maar niet meer

stroomafwaarts kunnen migreren. Met behulp van een rooster geplaatst boven op de 8e en laatste

overlaat wordt het de vissen onmogelijk gemaakt de Velpe stroomopwaarts verder op te zwemmen.

Op deze manier worden de vissen in het laatste vak (proefvak) van de vispassage gehouden. Het

rooster op de 8e overlaat zorgt er verder voor dat vissen die zich stroomopwaarts de vispassage

bevinden onmogelijk de vispassage in kunnen zwemmen en zich in het proefvak met de andere

stroomopwaarts migrerende vissen te vervoegen. De gehele constructie wordt voorgesteld in figuur 6

in de bijlagen.

De vispassage werd in het voorjaar bemonsterd (van maart tot augustus), tijdens de paaiperiode van

de meeste vissoorten, wanneer de migratie-activiteit het hoogst is. Vooraleer met het experiment

gestart werd, werden alle vissen in de bekkentrap weggevangen, gemerkt en vooraan de bekkentrap

uitgezet.

Het proefvak werd gedurende de periode van het experiment wekelijks bemonsterd. De gevangen

vissen werden telkens gemeten, gewogen en gemerkt en nadien weer uitgezet stroomafwaarts de

bekkentrap. Dit gebeurde weer omwille van het feit dat bij de aanvang van het experiment niet kon

worden ingeschat hoeveel vis zich op de Velpe bevindt en hoe groot de terugvangst zou zijn.
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Resultaten van het onde

Aan de hand van de gegevens bekomen bij het bemonsteren van de Velpe en de vispassage en de

gegevens van de vroegere bevissingen (1993-1994), wordt een overzicht verkregen van de op de

Velpe aanwezige vissoorten en kan nagegaan worden of deze soorten al dan niet in de vispassage

aangetroffen worden.

N.l. De bemonstering van de Velpe

N.l.l. Visbestandsopnamen in maart 1997

In tabet 4 in de bijlagen wordt het aantal gevangen exemplaren per vissoort en per l00m

afvissingsafstand langs de Velpe opgesomd, voor de eerste bevissingscampagne.

De resultaten van de bevissingscampagne 1997 tonen een ongeveer gelijklopend soortenaantal, maar

een duidelijk verschillende soortensamenstelling. De meest dominante soort blijft net als in 1993 en

1994 de grondel. Ook driedoornige stekelbaars, blankvoorn, bermpje, giebel, rietvoorn en baars

komen veelvuldig voor. Opmerkelijk in dit visbestand is de aanwezigheid van het bermpje. Deze

beschermde vissoort kan zich hier goed handhaven. [n de vangsten werd de eveneens beschermde

bittervoorn aangetroffen. Als exoten werden de giebel en de blauwbandgrondel (Pseudorasbora

parva) gevangen. Ook de zonnebaars komt in de Velpe voor. Deze vissoort werd in 1993 en 1994 in

de vangsten aangetroffen, zij het in beperkte mate. In maart 1997 werd de zonnebaars niet gevangen.

Soorten die thuishoren in traagstromende en stilstaande wateren (snoek, zeelt, brasem en winde)

komen in mindere mate voor.

IV.l.2. Visbestandsopnamen in juni 1997

Tijdens de tweede afvissingsperiode werden, evenals in de eerste campagne, l7 vissoorten gevangen.

De soortensamenstelling is echter verschillend: beekÍorel en paling werden enkel in de eerste periode

gevangen, zonnebaars en vetje zijn enkel in de tweede periode aangetroÍ'fen. De andere soorten zijn

identiek voor de twee campagnes. Ondanks het kleiner aantal staalnameplaatsen werd een groter

(totaal) aantal grondels gevangen. Ook in deze periode is het aantreffen van de beschermde soorten

bermpje en bittervoorn opmerkelijk, zoals af te lezen is uit tabel 5 in de bijlagen.

Tijdens deze tweede bevissingscampagne werd slechts een zeer klein aantal van de gemerkte vissen

teruggevangen. Het grootste aantal hiervan werd gevangen voor de bekkentrap te Hoeleden. De

overige vissen droegen merktekens van de verschillende merkplaatsen van de eerste

bevissingscampagne. Zo werden er vissen aangetroften in de aangelegde meander te Hoeleden

(gemerkt stroomopwaarts de vispassage te Vroente en in de paaiplaats te Hoeleden); stroomafwaarts
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de vispassage te Kersbeek-Miskom (gemerkt te Ransberg stroomafwaarts de vispassage,

stroomopwaarts de vispassage te Vroente en en stroomafwaarts de vispassage te Hoeleden); in de

vispassage te Ransberg (gemerkt stroomafwaarts de vispassage te Hoeleden) en in de paaiplaats tot

l00m stroomafwaarts ervan (gemerkt stroomopwaarts de vispassage te Vroente en stroomafwaarts de

vispasage te Ransberg). Onder de teruggevangen vissen zaten vier windes met een chip.

1V.2. De bemonstering van de bekkentrap

In de bekkentrap werden 15 vissoorten aangetroffen (tabel 6 in de bijlagen). Op nagenoeg alle

vangstdagen werd grondel gevangen, meestal in grote aantallen in vergelijking met de andere

bemonsterde soorten. Meer dan 77Vo van de aangetroffen vissen in de bekkentrap zijn grondels. Ook
giebel en blankvoorn werden relatief veelwldig gevangen. De vangsten van de giebel bedragen zo'n
l07o van de totale vangsten, die van de blankvoorn bijna 57o. De overige soorten werden slechts

sporadisch aangetroÍ-fen (een kleine ZVo van de totale vangsten tot 0.087o).

In de bekkentrap waren er van de 15 gevangen soorten l0 soorten met gemerkte individuen: baars,

blankvoorn, bermpje, brasem, giebel, grondel, rietvoorn, snoek, winde, karper en zeelt. De kleinere

vissoorten (bittervoom, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars en vede), evenals de

kleinere individuen van de andere soorten, werden niet gemerkt. De vissen die werden teruggevangen

in de bekkentrap zijn hootdzakelijk stroomafwaarts de bekkentrap te Hoeleden uitgezet.

Een aantal vissen konden de bekkentrap echter bereiken vanuit de paaiplaats te Hoeleden: 9 grondels

en I giebel migreerden vanaf deze plaats naar de bekkentrap en werden in het bovenste bekken van de

vispassage teruggevangen. Een aantal snoeken, grondels, windes en een baars migreerden van ter

hoogte van de vispassage te Ransberg tot in de bekkentrap te Hoeleden. Enkele vissen vertoonden een

merkteken van stroomopwaarts de vispassage te Vroente.
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V. Be de resultaten

V.l. Vangsten in de bekkentrap en over het verloop van de Velpe

Zoals blijkt uit de resultaten van de verschillende bevissingscampagnes waren zowel de bevissingen

over het ganse verloop van de Velpe als die van de bekkentrap succesvol wat het aantal soorten

betreft: 17 soorten werden aangetroffèn bij de bevissingscampagnes op de Velpe, 16 soorten in de

bekkentrap. De soortsamenstelling aangetroffen tijdens de bevissingscampagnes verschilt enigszins.

Het samenbrengen van de resultaten levert een totaal van 19 soorten op voor de Velpe. Minder

positief waren de aantallen per soort. Slechts enkele soorten vertoonden een min of meer

evenwichti ge populatie.

In tabel 3 worden de resultaten van de vangsten in de bekkentrap samengevat. De totale aantallen per

soort over de verschillende vangstdagen worden herberekend in percentage ten opzichte van het totaal

aantal gevangen vissen. Ook wordt per vissoort weergegeven wat de lengte is van de grootste en de

kleinste vis aangetroffen in de vangsten.

Tabel 3. Resultaten van de vangsten in de vispassage op de Velpe te Hoeleden uitgedrukt in totaal

aantal en percentage ten opzichte van het totaal aantal gevangen vissen. Ook de kleinste en grootste

exemplaren (max en min) en de gemiddelde lengte per soort uitgedrukt in cm (gem) zijn vermeld.
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Opmerkelijk in de tabel is de overvloedige aanwezigheid van grondel in de vangsten in de bekkentrap.

Dit is een soort die ook in de Velpe talrijk aanwezig is, maar die door zijn levenswijze als bodemvis

niet echt in de bekkentrap werd verwacht. Verder zijn het vooral de giebel, de blankvoorn, de baars en

de driedoornige stekelbaars die zich laten opmerken. Hierbij is de driedoornige stekelbaars een

uitschieter, gezien zijn grootte. De grootste driedoornige stekelbaars die de bekkentrap opzwom meet

6,6cm, de kleinste slechts 2,2cm (gemiddelde grootte: 4,6cm). Voor de overige soorten worden

meestal geen kleine individuen aangetroffen, zoals blijkt uit de tabel. Een aantal soorten die in de

Velpe zelf voorkomen, werden niet teruggevonden in de bekkentrap: beeKorel, paling,

blauwbandgrondel en zonnebaars.

In de bespreking die volgt wordt per soort beschreven of ze al dan niet in de vangsten tijdens de

bevissing van de bekkentrap aangetroffen worden en in welke aantallen. Voor de soorten die in
relatief grote aantallen worden aangetroffen, wordt een uitgebreidere bespreking gemaakt. Voor deze

soorten wordt een lengtefrequentieverdeling van de populaties opgesteld en wordt een vergelijking
gemaakt met de frequentieverdeling van deze soort in de Velpe zelf. Verder wordt de grootte van de

vissen in rekening gebracht bij de bespreking van de passeerbaarheid van de bekkentrap en wordt

getracht inzicht te krijgen in de eventuele samenscholing van de soort stroomafwaarts de eerste

overlaat van de bekkentrap. Zo kan voor de meeste soorten een idee gevormd worden over de

doelmatigheid van de bekkentrap en kunnen ook besluiten in die zin geformuleerd worden.

V.2. De soorten aangetroÍfen tijdens de staalnamen

V.2.1. De grondel (Gobio gobio)

Bij het analytisch bekijken van de gegevens van de bemonstering van de bekkentrap valt onmiddellijk
de manifeste aanwezigheid van de grondel op. De vangsten van de grondel maken bijna 777o (1014

stuks) uit van de totale vangsten in de bekkentrap. Ook in de Velpe zelf is de grondel overvloedig

aanwezig.

Stroomatwaarts de vispassage ter hoogte van de overlaat wordt de grondel relatief weinig

aangetroÍ'fen: 274 stuks werden vóór de bekkentrap gevangen op de twee bevissingscampagnes,

terwijl in de bekkentrap zelf I0I4 individuen werden aangetroffen. De vissen, gevangen in de

bekkentrap, werden ook telkens stroomaÍwaarts ter hoogte van de eerste overlaat opnieuw uitgezet.

Van samenscholing stroomaf'waarts de bekkentrap is hier dus niet echt sprake. Deze resultaten wijzen

in de richting van de passeerbaarheid van de bekkentrap voor de grondel.

Het hoge aantal grondels in de bekkentrap is voor deze soort toch zeer opmerkelijk. De grondel is een

bodemvis en houdt zich dus voornamelijk in de lagere waterdelen op. De overlaten van de

bemonsterde bekkentrap vormen tot ongeveer een meter van de bodem een afgesloten geheel. Er werd

dan ook verwacht dat de overlaten van de bekkentrap, waarin geen sleuven of andere voorzieningen

werden aangebracht ten behoeve van de bodemorganismen, een migratiebarrière zouden vorrnen.

Meermaals wordt voorgesteld om voor deze vissoort een sleuf in de overlaat te maken, welke het voor

de bodemvis mogelijk maakt zijn weg over de bodem verder te zetten, zonder zich daarbij naar hogere
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waterlagen te begeven (Muyres, 1994). Het aantreffen van zulke grote hoeveelheden grondels in de

vangsten in het hoogste bekken van de vispassage neemt echter heel wat twijfels weg over het al dan

niet migreren van deze bodemvis over een overlaat van een vispassage.

Toch pleit dit resultaat helemaal niet tegen een overlaat met sleuf, aangezien tijdens deze studie alleen

de migratie van een aantal vissoorten werd opgevolgd en niet van andere waterorganismen dan vissen.

Hierbij komt dat de resultaten voor het bermpje, ook een bodemvis, heel wat minder gunstig waren

(zie onder V.2.10. Het bermpje). Verder onderzoek naar de migratie van bodemvissen over overlaten

lijkt hier aangewezen.

Een ander opmerkelijk feit is dat in de vangsten in de bekkentrap alle jaarklassen vertegenwoordigd

zijn. Ook de zeer kleine individuen van de grondel (2-5cm) werden in de bekkentrap gevangen. De

kleinste grondel aangetroÍfen in de bekkentrap meet slechts 2cm, de grootste 14,'7cml, de gemiddelde

grootte bedraagt l0,7cm. Deze resultaten worden echter best wat genuanceerd, aangezien de kleinste

individuen het bovenste pand mogelijk ook via de meest stroomopwaartse overlaat (doorheen de

mazen van het afschermende rooster) konden binnenkomen.

Ook op de verschillende staalnamepunten van de Velpe treft men binnen het grondelbestand meerdere

jaarklassen aan. De lengte-trequentiehistograÍilnen van beide bevissingen (Velpe en bekkentrap)

tonen een nagenoeg gelijke frequentieverdeling (Íiguur I ): de O+-jaarklasse is

ondervertegenwoordigd, maar er kan toch van natuurlijke reproductie gesproken worden. De oudere

jaarklassen zijn goed vertegenwoordigd.

Uit deze gegevens kan besloten worden dat de vispassage passeerbaar is door de adulte grondel. Over

de migratie van de juveniele individuen kan moeilijk een uitspraak gebeuren.
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Figuur l. Lengte-f'requentieverdeling van de grondel over de verschillende staalnameplaatsen van de

Velpe en in de bekkentrap (1997).
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V.2.2. De giebel (Carrassius auratus gibelio)

De giebel wordt in de bekkentrap veelvuldig aangetroffen. Zo'n llVo (136 stuks) van de totale

vangsten in de bekkentrap zijn giebels, waardoor hij na de grondel de meest aangetroffen soort is. De

giebel wordt ook in de Velpe relatief veel in de vangsten teruggevonden. De eerder beperkte

aanwezigheid van de giebel in de vangsten stroomafwaarts de eerste overlaat van de bekkentrap (op

de twee bevissingscampagnes werden hier slechts 37 stuks aangetroffen) getuigt van de mogelijkheid

tot migratie voor deze soort. Zeker wanneer in rekening gebracht wordt dat na elke bevissing van de

bekkentrap de gevangen individuen stroomafwaarts de vispassage, ter hoogte van de eerste overlaat,

terug worden uitgezet.

Opvallend is dat hootïzakelijk individuen van de 2+-jaarklasse aangetroffen worden. Toch zitten in

de vangsten ook 23 juvenielen (2,8cm - 6,3cm). Deze werden aangetroff'en tijdens de laatste twee

staalnamen (19.08 en 26.08). Mogelijk konden zehet meest stroomopwaartse pand bereiken doorheen

de mazen van het aÍ'schermende rooster op de meest stroomopwaartse overlaat.

De kleinste giebel in de bekkentrap, de juvenielen buiten beschouwing gelaten, meet 9cm, de grootste

32,2cm. Juvenielen vertonen een minder uitgesproken migratiedrang dan de oudere individuen en

hebben een minder sterke zwemcapaciteit, wat de beperkte terugvangst van de juvenielen in de

bekkentrap mee kan bepalen. De ondervertegenwoordiging van de juvenielen in de bekkentrap is

echter ook in de Velpe zelf waarneembaar. Uit figuur 2 bhjkt dat de lengte-frequentieverdeling van de

giebels in de Velpe en deze in de bekkenirap zeeÍ gelijkend zijn.

Uit deze gegevens kan besloten worden dat de bekkentrap passeerbaar is voor de adulte giebel. Over

de migratie van de juveniele individuen kan moeilijk een uitspraak gebeuren.
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Figuur 2. Lengte-frequentieverdeling van de giebel over de verschillende staalnameplaatsen van de

Velpe en in de bekkentrap (1997).
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V.2.3. De blankvoorn (Rutilus rutilus)

Een kleine 57o (63 stuks) van het totaal aantal vissen gevangen in de bekkentrap zijn blankvoorns.

Deze soort wordt ook weinig aangetroffen in de vangsten stroomafwaarts de eerste overlaat van de

bekkentrap (slechts 15 stuks op de twee bevissingscampagnes), zeker wanneer in rekening gebracht

wordt dat na elke bevissing van de bekkentrap de gevangen individuen stroomafwaarts de vispassage,

ter hoogte van de eerste overlaat, terug worden uitgezet.

Bij de staalnamen in de bekkentrap zijn alleen de oudere jaarklassen (l+) van de blankvoorn

vertegenwoordigd. De grootste blankvoorn in de bekkentrap meet 24,5cm, de kleinste 10,5cm. De

gemiddelde grootte bedraagt 16,9cm.

Bij de vergelijking van de vangsten in de bekkentrap met de gegevens van de visbestandsopnamen op

de Velpe valt onmiddellijk het verschil in vertegenwoordiging van de eenjarige individuen op. Op de

Velpe is deze klasse goed vertegenwoordigd; in de bekkentrap werd ze niet aangetroffen. Een

mogelijk reden hiervan is het t-eit dat juvenielen een minder uitgesproken migratiegedrag

(paaimigratie) vertonen dan de adulten. Mogelijk is het nemen van zo'n passage voor de kleinere

individuen moeilijker dan voor de grotere, omdat de zwemprestaties van juvenielen minder goed zijn.

Het is echter moeilijk hieruit conclusies te trekken, omdat de juveniele grondels de bekkentrap wél

konden nemen. De volwassen individuen werden in de bekkentrap in ongeveer dezeltde grootte-orde

gevangen als in de Velpe zelf. Onderstaande histogrammen geven duidelijk deze vaststellingen weer.

Uit deze gegevens kan besloten worden dat de vispassage de mogelijkheid voor vrije migratie van de

adulte blankvoorn biedt. Over de migratie van de juveniele individuen kan moeilijk een uitspraak

gebeuren.
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V.2.4. De baars (Percafluviatilis)

Tijdens de bevissing van de bekkentrap werden 24 baarzen (l,82Vo) aangetroffen. Ook ter hoogte van

de eerste overlaat stroomafwaarts de vispassage werd de baars weinig gevangen. Toch ligt het aantal

baarzen dat over de bekkentrap gaat relatief laag, gezien de opmerkelijke aanwezigheid van deze soort

over het verloop van de Velpe. Mogelijk bepaalt de levenswijze van de baars, waarbij ook de

geslachtsrijpe individuen geen uitgesproken migratiegedrag vertonen (OVB, 1988), mee deze

resultaten.

Van de baars, evenals van de blankvoorn, werden de jongste jaarklassen niet teruggevonden in de

bekkentrap: de kleinste baars in de bekkentrap meet 12,8cm, de grootste 23,5cm. De gemiddelde

lengte van de baarzen in de bekkentrap bedraagt l5,8cm.

De afwezigheid van de kleinere baarzen in de vangsten kan het gevolg zijn van de minder

uitgesproken migratiedrang en de lagere zwemcapaciteit ervan. Ook de ondervertegenwoordiging van

de juveniele baars in de populatie aangetroffen op de Velpe kan een reden zijn (figuur 4).
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Figuur 4. Lengte-frequentieverdeling van de baars over de verschillende staalnameplaatsen van de

Velpe en in de bekkentrap (1997).

Gezien de migratie-arme levenswijze van de baars en de zeer beperkte vangst stroomafwaarts de

eerste overlaat van de vispassage, kan aangenomen worden dat voor deze soort de bekkentrap

passeerbaar is voor de grotere individuen. Wat betrett de passeerbaarheid ervan voor de kleine

individuen kan moeilijk een uitspraak gedaan worden.

V.2.5. De driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus)

De vertegenwoordiging van de driedoornige stekelbaars in het aandeel vissen aangetroffen in de

bekkentrap is eerder beperkt: 23 exemplaren, wat overeenkomt met 1,747o van de totale vangsten in

de bekkentrap. Dit aantal ligt relatief hoog, maar toch is het procentueel aandeel van driedoomige

stekelbaars in de Velpe groter dan in de bekkentrap.
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De driedoornige stekelbaars werd tijdens de twee bemonsteringscampagnes van de Velpe slechts twee

maal aangetroffen juist stroomafwaarts de eerste overlaat van de bekkentrap. Van oponthoud ter

hoogte van de eerste overlaat is dus geen sprake. De kleinste driedoornige stekelbaars die in de

bekkentrap werd gevangen meet 2,2cm, de grootste 6,6cm. De gemidelde grootte ervan bedraagt

4,6cm.

Het aantal (23 exemplaren) is relatief gezien zeer gunstig, ook door het feit dat de driedoornige

stekelbaars een kleine vissoort is (tot l0cm) die door zijn grootte een eerder beperkte zwem- en

sprongcapaci teit heeft.

Gezien de relatief hoge opkomst van de driedoornige stekelbaars in de bekkentrap en de zeer beperkte

vangst stroomatwaarts de eerste overlaat van de vispassage, kan er geen sprake zijn van een

oponthoud stroomafwaarts de bekkentrap. Er kan dan ook aangenomen worden dat de bekkentrap

voor de driedoornige stekelbaars passeerbaar is.

V.2.6. De winde (Leuciscus idus)

De winde is een vissoort met een grote zwemcapaciteit en een sterke migratiedrang. Om die reden

werden op 16 april 1997 120 windes op 3 plaatsen op de Velpe uitgezet: 40 exemplaren

stroomafwaarts de vistrap van Hoeleden, 40 stroomafwaarts de vistrap te Ransberg en 40

stroomopwaarts de vistrap te Vroente. Naast het merkteken (knip in de vin: zie tabel 2) werd een

microchip in de buikholte aangebracht (zie bijlage 10). Met deze chip kunnen de vissen individueel

gevolgd worden.

Tijdens de bevissing van de Velpe werd ter hoogte van de meest stroomaÍwaartse overlaat van de

bekkentrap te Hoeleden geen winde aangetroffen. In de bekkentrap zelf werden tijdens de periode van

het experimenÍ 20 windes gevangen. Er is dus geen sprake van een oponthoud van de windes

stroomafwaarts de bekkentrap. De grootte van de windes in de bekkentrap varieert tussen [6cm en

32,7cm. De gemiddelde grootte van de windes in de bekkentrap bedraagt 26,lcm. Kleine windes

werden niet gevangen in de bekkentrap, maar werden ook in Velpe zelf niet aangetroffen. Het kleinste

exemplaar gevangen in de Velpe meet l2,3cm.

Van de 20 in de bekkentrap gevangen individuen waren er l3 stuks gemerkt met een vinknip, waarvan

l2 bijkomend met een microchip. Het grootste aantal windes werd gevangen tijdens de tweede week

na de visuitzetting: 8 windes waarvan 7 gemerkt met een chip. Van de teruggevangen windes waren er

6 uitgezet in Hoeleden en één exemplaar was afkomstig van Vroente. Het chip liet verder zien dat

verschillende windes meerdere malen de vispassage opzwommen. De terugvangst van de winde

afkomstig van Vroente mag hier benadrukt worden, gezien deze vis niet alleen de bekkentrap van

Hoeleden succesvol opzwom, maar ook de vispassage te Vroente kon passeren.

Uit de resultaten kan afgeleid worden dat voor de adulte windes de bekkentrap passeerbaar is.

Besluiten naar de passeerbaarheid voor de kleine individuen kunnen niet getrokken worden.
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V.2.7. De zeelt (Tinca tinca)

Van de zeelt werden I I exemplaren in de bekkentrap gevangen, 0,831o van de totale vangsten in de

bekkentrap. De zeelt vertoont geen echte migratiedrang en wordt ook stroomafwaarts de bekkentrap

(ter hoogte van de eerste overlaat) niet opmerkelijk veel gevangen (18 individuen op de twee

bevissingscampagnes).

De individuen aangetroffen in de vangsten, zowel in de Velpe als in de bekkentrap zijn adulten. De

kleinste zeelt die aangetroffen wordt in de bekkentrap meet l7,2cm, de grootste 28,8cm. De

gemiddelde grootte bedraagt 20,4cm.

Uitgaande van deze resultaten is het moeilijk om voor de zeelÍ, zowel voor de volwassen als voor de

kleinere individuen, besluiten te trekken naar de passeerbaarheid van de bekkentrap. Toch is het

aantal individuen dat de bekkentrap opzwemt gunstig, zeker gezien zijn voorkeur voor plantenrijke

biotopen, zijn levenswijze als bodemvis en zijn beperkte migratiedrang.

V.2.8. De brasem (Abramis brama)

In de bekkentrap werden 8 brasems aangetroffen (0,6lVo van de totale vangsten in de bekkentrap).

Hierbij valt op te merken dat slechts één brasem gevangen werd tijdens de atvissingscampagnes van

de Velpe en deze vertoetde niet in de buurt van de vispassage, maar elders in de Velpe
(stroomopwaarts de vispassage te Vroente).

Er worden alleen grote individuen gevangen. De kleinste brasem aangetroffen in de bekkentrap meet

31,3cm, de grootste 5lcm. De gemiddelde grootte bedraagt 4l,9cm. Dit kan verklaard worden doordat

deze brasems meer dan waarschijnlijk in de Velpe uitgezet zijn vanuit kleine tuinvijvers.

Gezien de beperkte vangsten van de brasem in de Velpe, de afwezigheid ervan ter hoogte van de

eerste overlaat van de vispassage en de relatief hoge vangsten in de bekkentrap (in vergelijking met

deze van de Velpe), kan besloten worden dat de bekkentrap passeerbaar is voor adulte brasems.

Besluiten naar de passeerbaarheid van de bekkentrap voor de kleinere individuen kunnen niet

getrokken worden, omdat deze volledig in de vangsten ontbreken.

V.2.9. De snoek (Esox lucius)

Bij de aanvang van het experiment werden 122 éénjarige snoeken uitgezet. Er werden 40 exemplaren

stroomafwaarts de vistrap van Hoeleden uitgezet, 42 stroomafwaarts de vistrap te Ransberg en 40

stroomopwaarts de vistrap te Vroente, dezelfde plaatsen als voor de winde. De snoeken werden niet

voorzien van een bijkomende microchip, zoals voor de uitgezette windes wel het geval was.
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Tijdens de duur van het experiment werden 7 snoeken in de bekkentrap gevangen. Hiervan waren 3

vissen gemerkt met een vinknip. Uit de merktekens kon afgeleid worden dat één snoek afkomstig was

van de vistrap te Ransberg, 2 snoeken waren net voor de vistrap te Hoeleden uitgezet.

Het resultaat is relatief gunstig, omdat de migratieperiode voor de snoek bij de aanvang van het

experiment al achter de rug was. Toch werden stroomafwaarts de vispassage, ter hoogte van de eerste

overlaat, l5 snoeken aangetroffen tijdens de twee bevissingscampagnes, wat in de richting van een

samenscholing stroomafwaarts de eerste overlaat van de bekkentrap wijst. Toch is het belangrijk

hierbij te vermelden dat de snoek een uitgesproken voorkeur vertoont voor een traagstromend

vegetatierijk biotoop, zoals terug te vinden is net stroomafwaarts de bekkentrap.

Er worden alleen grotere individuen aangetroffen in de bekkentrap: de kleinste snoek in de bekkentrap

meet23,6cm. de grootste 64cm. De gemiddelde grootte bedraagt 39,9cm.

Doordat de migratieperiode van de snoek bij de aanvang van het experiment al achter de rug was is

het moeilijk conclusies te trekken over de passeerbaarheid van de bekkentrap. Dat verschillende

individuen buiten de paaiperiode toch de vispassage opzwommen is in elk geval een gunstig resultaat.

V.2.10. Het bermpje (Barbatulus barbatula)

Het bermpje is een bodemvis, met een tamelijk plaatsgetrouwe levenswijze. Hij komt vooral in

stromend water voor en kent in het algemeen geen voortplantings- of voedselmigratie (OVB, 1988).

In de bekkentrap werden over de hele periode van bemonstering slechts 5 bermpjes gevangen,

allemaal adulten (l0,2cm - I l,7cm). De gemiddelde lengte bedraagt l0,9cm. In de Velpe zelf werd het

bermpje echter veel waargenomen. Stroomafwaarts de bekkentrap werden een hoog aantal bermpjes

aangetroftèn over de twee bemonsteringscampagnes: 96 stuks zaten samengeschoold stroomafwaarts

de vispassage ter hoogte van de eerste overlaat.

Een mogelijke reden voor de beperkte vangsten van het bermpje in de bekkentrap is zijn

plaatsgetrouwe levenswijze, waarbij hrj de voorkeur geeft aan biotopen gelijkaardig aan het traject

direct stroomafwaarts de vispassage. Een tweede mogelijke reden is dat de bekkentrap moeilijk

passeerbaar is voor bermpjes, omdat geen voorzieningen werden aangebracht voor op de bodem

zwemmende organismen. zoals bijvoorbeeld sleuven in de overlaat. Toch kon de grondel, die ook een

bodemvis is, in grote aantallen de vispassage opzwemmen.

Het is dan ook moeilijk om voor het bermpje conclusies te trekken aangaande de passeerbaarheid van

de bekkentrap. Verder onderzoek naar de passeerbaarheid van overlaten zonder sleuven voor

bodemorganismen dringt zich dan ook op.
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V.2. 1 l . De rietvoorn ( Scardinius erythrophthalmus )

De rietvoorn vertoont, evenals de baars, geen uitgesproken migratiegedrag. Gedurende het eerste

levensjaar verblijft de rietvoorn in de ondiepe en begroeide oeverzone, vooral in stilstaande wateren.

Ook in de daaropvolgende jaren houdt hij zich meestal op zulke begroeide en ondiepe plaatsen op.

Deze voorkeur van de rietvoorn voor dergelijke biotopen werd ook duidelijk in de vangsten langs de

Velpe: het overgrote deel van de rietvoorns worden aangetroffen in de paaiplaats te Hoeleden.

In de bekkentrap werden slechts twee rietvoorns teruggevonden (l3,8cm en 16,6cm). Dit aantal is

relatief laag, maar ligt gezien zijn migratie-arïne gedrag en zijn voorkeur voor welbepaalde biotopen

in de lijn van de verwachtingen.

Door de beperkte vangsten van de rietvoorn in de bekkentrap is het moeilijk om conclusies te trekken

omtrent de passeerbaarheid van de bekkentrap.

V.2.12. De bittervoorn (Rhodeus sericeus)

De bittervoorn is ook een soort die zich beter thuisvoelt in stilstaande tot zeer langzaam stromende

wateren met begroeide oevers. Hij werd slechts één maal in de bovenste trap van de bekkentrap

gevangen en tijdens één van de bemonsteringen werd hij ook gevangen in één van de eerste trappen,

op zijn weg stroomopwaarts. Stroomafwaarts de bekkentrap, ter hoogte van de eerste overlaat werd hij
niet waargenomen. Ook in de Velpe zelf wordt deze soort niet veel gevangen.

De schaarse aanwezigheid van deze kleinere vissoort in de bekkentrap is, gezien zijn voorkeur voor

stilstaande en langzaam stromende wateren, niet verwonderlijk. Belangrijk is ook dat de bittervoorn

maximaal lOcm lang is wat een beperktere zwemcapaciteit tot gevolg heeft. De bittervoorn

aangetrotlèn in het proefvak meet 4,5cm, deze aangetrot-fen in één van de trappen meer

stroomafwaarts meet slechts 6.7 cm.

Gezien de beperkte vangst is het moeilijk om besluiten te trekken naar de efficiëntie van de vispassage

voor de bittervoorn.

V.2. I 3. De tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius)

De tiendoornige stekelbaars werd, evenals de bittervoorn, slechts één maal in het bovenste bekken van

de bekkentrap gevangen. Ook in de vangsten stroomal'waarts de bekkentrap, ter hoogte van de eerste

overlaat, is zijn aanwezigheid beperkt. Hier werd slechts I individu aangetroffen bij de twee

bevissingscampagnes van de Velpe.

De lage vangstcijfers van de tiendoornige stekelbaars in de bekkentrap staan in schril contrast met de

opmerkelijke vangsten van de driedoornige stekelbaars. Ook over het verloop van de Velpe werd de
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tiendoornige stekelbaars tijdens de bevissingscampagnes, in tegenstelling tot de driedoornige

stekelbaars, weinig aangetroffèn. De tiendoornige stekelbaars vertoont echter een minder

uitgesproken migratiegerdrag dan de driedoomige stekelbaars (Vandelannoote et al., 1998), wat de

minder goede vangstresultaten mee kan bepalen.

Over de passeerbaarheid van de bekkentrap voor deze vissoort kunnen door deze lage vangsten geen

besluiten getrokken worden.

V.2.14. Het vetje (Leucaspius delineatus)

Het vede werd tijdens de monsternamen in de bekkentrap twee maal aangetroffen: één maal in het

proefvak (7cm) en één maal in de onderste trap van de vispassage (6,4cm). Tijdens de twee

bevissingscampagnes van de Velpe werd deze kleine vissoort niet gevangen.

Gezien de beperkte vangst kan moeilijk afgeleid worden of de bekkentrap voor het vede al dan niet

passeerbaar is.

V.2. 1 5. De regenboogforel (Oncorhynchus mykiss)

De regenboogforel is een vissoort die sporadisch op de Velpe wordt uitgezet ten behoeve van de

hengelsport. De soort werd één maal aangetroften in de bekkentrap (30,8cm), maar werd tijdens de

twee bevissingscampagnes niet aangetroffen op de Velpe zelf.

Gezien de beperkte vangst kan moeilijk afgeleid worden of de bekkentrap voor regenboogforel al dan

niet passeerbaar is. Gezien de goede zwem- en sprongcapaciteiten mag ervan uitgegaan worden dat de

bekkentrap de migratie van de regenboogforel niet afremt.

V.2.16. De karper (Cyprinus carpio)

De karper is een vissoort die een duidelijke voorkeur geniet voor een welbepaalde plaats. Uit

experimenten in 1981 (Cazemier en Muyres, 1981) blijkt'homing' (het terug willen naar eigen

woongebied) een belangrijke rol te spelen in het migratiegedrag van de karper.

Eén karper, met een lengte van 24,8cm, werd aangetroffen in de bekkentrap. Hij werd ook gevangen

stroomafwaarts de vispassage (5 stuks) en op een aantal andere plaatsen op de Velpe ( l4 stuks).

Door de beperkte vangsten van de karper is het moeilijk om conclusies te trekken naar de

passeerbaarheid van de bekkentrap.
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V.2.17. De paling (Anguilla anguilla), de blauwbandgrondel (Pseudarasbora parva),

de beekforel (Salmo trutta) en de zonnebaars (Lepomis gibbosus)

De paling, de blauwbandgrondel, de beeKorel en de zonnebaars werden niet aangetroffen in de

bekkentrap, maar konden wel gevangen worden over het verloop van de Velpe. Ze vertoefden meer

stroomafwaarts op de Velpe en werden niet gevangen ter hoogte van de meest stroomafwaartse

overlaat van de bekkentrap.

Voor deze vissoorten kan niets gezegd worden over de passeerbaarheid van de vispassage

V.3. De terugvangst in de Velpe en de bekkentrap

Tijdens de bevissingscampagnes werden 1.975 vissen gemerkt, waarvan er 228 teruggevangen

werden: 79 in de Velpe, 149 in de bekkentrap. De driedoornige en tiendoornige stekelbaars en de

kleinere individuen van de andere soorten werden niet gemerkt.

Het grootste aantal gemerkte vissen werd teruggevangen in de bekkentrap. De hoge

terugvangstresultaten tijdens de bemonsteringscampagne van de bekkentrap liggen voor de hand,

omdat de vissen die werden gevangen in de bekkentrap terug stroomafwaarts de bekkentrap te

Hoeleden werden uitgezet. Alleen tijdens de laatste bemonsteringen werden de vissen uit het proefvak

stroomopwaarts de bekkentrap uitgezet en konden ze daar hun migratie-activiteit verderzetten.

In de bekkentrap werden ook een aantal vissen teruggevonden die gemerkt waren in de paaiplaats te

Hoeleden (t giebel, 3 grondels). ter hoogte van de vispassage te Ransberg (l snoek, 3 grondels) of
stroomopwaarts de vispassage te Vroente (l winde, I giebel, 3 blankvoorns en 4 grondels).

De vissen die gemerkt werden in Vroente en teruggevangen in de bekkentrap te Hoeleden passeerden

de vispassage te Ransberg. Deze ligt tussen de vispassage van Hoeleden en Vroente in en is
opgebouwd uit stortsteen geïmpregneerd met beton.

Van de teruggevangen vissen in de Velpe zelf werd het grootste aantal aangetroffen stroomafwaarts

de eerste overlaat van de bekkentrap. De vissen zijn, zoals de teruggevangen individuen in de

bekkentrap zelf, afkomstig van de verschillende merkplaatsen over de Velpe: stoomopwaarts de

vispassage te Vroente, stroomatwaarts de vispassage te Ransberg en de paaiplaats te Hoeleden.

Enkele individuen gemerkt in Vroente passeerden dus de vispassage te Ransberg. Zo konden ook

enkele bermpjes migrerend over een atitand van zo'n 4km de vispassage van Hoeleden bereiken

vanuit Vroente en daarbij de vispassage te Ransberg overbruggen. Ze werden echter niet

teruggevangen in de bekkentrap te Hoeleden zelf.

Tenslotte werden ook stroomafwaarts de bekkentrap te Vroente en stroomafwaarts de Zelkermolen

vissen teruggevangen afkomstig van de bekkentrap te Hoeleden. Deze vissen spoelden af of
migreerden naar de stroomafwaarts gelegen gebieden.
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V.4. Relatie met abiotische factoren

Bij de evaluatie van de vismigratie over de bekkentrap is het van belang te weten welke prikkels de

migratie-activiteit veroorzaken. De stimuli die de migratie kunnen op gang brengen, zijn divers.

Temperatuursveranderingen, waterstroming, chemische, mechanische en visuele prikkels kunnen de

vismigratie plots op gang brengen, maar even plots terug afbreken. Daarom doet vismigratie zich

gewoonlijk massaal en stootsgewijs voor. Afhankelijk van de soort en het levensstadium verschillen

de gevoeligheden voor dergelijke stimuli. Ook de reacties op de prikkels verschillen. Het tijdsstip

waarop de vismigratie begint, is afhankelijk van de temperatuur, het licht, het geluid, de

zuurstof'concentraties en de stroming (Raat, 1994; Riemersma 1994). Daarom wordt hier verder

gezocht naar de relatie tussen enkele abiotische factoren (temperatuur, neerslag en daglengte) en de

vismigratie over de bekkentrap. De gegevens van de abiotische tactoren zijn afkomstig van het

Koninklij k Meteorologi sche Instituut en de Koninklij ke Sterrenwacht.

V.4.1. De temperatuur

Door het uitzetten van de buitentemperatuur ten opzichte van het aantal vissen dat per week over de

bekkentrap migreert, kan nagegaan worden of de vismigratie een invloed ondervindt van de

temperatuur. Onderstaande figuur geeft gratïsch deze relatie tussen de buitentemperatuur en de

migratie-acti viteit weer.

Uit de grafiek is, in de periode april tot juni, een positieve correlatie tussen de buitentemperatuur en

de vismigratie af te lezen. Bij een plotse temperatuursstijging, neemt wat later ook het aantal

migrerende vissen toe. Mogelijk is de vertraging van de migratie op de temperatuursstijging het

gevolg van de vertraging in de vaststellingen. De vispassage werd namelijk maar één keer per week

bemonsterd. Anderzijds kan dit ook veroorzaakt worden door de tijd die nodig is om een

temperatuursstijging in het water voelbaar te maken en dus om het water op te warmen. Belangrijk is

ook rekening te houden met de mogelijke interferentie van andere abiotische parameters.
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Figuur 5. Relatie tussen de buitentemperatuur en het aantal vissen dat per week over de bekkentrap

migreert.
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Hieronder worden de 4 grootste migratiepieken uit de grafiek afzonderlijk besproken:

Piek 1. Op ll maart wordt duidelijk een stijging in de vangsten waargenomen (107 vissen gaan de

bekkentrap op, waaronder 104 grondels, 2 blankvoorns en I giebel). Toch is het verband met de

temperatuur niet uitgesproken.

Piek 2. Na een temperatuursstijging tot 16,5'C stijgt op 6 mei het aantal migrerende vissen tot ll8
individuen. Ook hier domineert de grondel met 56 exemplaren, maar ook de giebel (28 individuen) en

de blankvoom (24 individuen) treft men in een relatief grote aantallen aan. Van de baars worden op 6

mei 7 exemplaren gevangen.

Piek 3. Ook in de derde piek, op 20 mei, is de dominantie van de grondel uitgesproken (94

individuen). Deze piek volgt op een temperatuursstijging tot 20,5'C. Van de giebel werden toen l9
exemplaren in de vistrap gevangen. De baars, blankvoorn en driedoomige stekelbaars kwamen elk 3

keer voor.

Piek4. Deze forse stijging van het aantal gevangen vissen op l0 juni kwam er na een stijging van de

temperatuur Íot22C. De grondel domineert met 8l exemplaren, de giebel komt 14 maal voor in de

vangsten en ook de blankvoorn (3 individuen) en de driedoornige stekelbaars (l individu) werden in

de bekkentrap aangetroffen.

De positieve correlatie tussen de temperatuur en het aantal vissen dat de bekkentrap passeert, is niet

niet altijd even duidelijk. Toch zien we dat de temperatuur een prikkel is die mogelijk aanzet tot de

vismigratie, vooral in de periode april tot juni. Een mogelijke verklaring voor het vervagen van de

correlatie wordt gegeven door Riemersma en Quack (1991). In antropogene rivieren gaat de

milieufactor 'stroomsnelheid' een steeds belangrijkere en bepalende rol spelen in de migratiedrang.

Volgens hen wordt de milieutactor 'temperatuur' meer en meer ondergeschikt in de bepaling van de

trekbewegingen.
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V.4.2. De neerslag

Een tweede parameter waarvan de relatie met de vismigratie wordt onderzocht, is de neerslag. Er

wordt nagegaan of de hoeveelheid neerslag een invloed heeÍi op het aantal vissen dat de vistrap

opzwemt. De gratiek, voorgesteld in figuur 6 stelt de relatie visueel voor. De neerslag wordt er

uitgedrukt in mm/m2.

\'í!,ïifiïr
aantal vissen

Figuur 6. Relatie tussen de neerslag en het aantal vissen dat per week over de bekkentrap migreert

Op het eerste zicht kan geen eenduidige relatie tussen de neerslag en de vismigratie gevonden worden.

Wel is vaak na een regendag een stijging van het aantal vissen in de bekkentrap waarneembaar, wat

wijst op een mogelijk verband. Ook hier is het feit dat slechts één maal per week wordt bemonsterd

een beperkende factor. Een regenbui kan zich enkele dagen voor de bemonstering voordoen, wanneer

de migratie-piek al achter de rug is. Binnen die week van rust tussen de bemonsteringen kunnen zich

dan andere bepalende tactoren aandienen, zoals een temperatuursstijging, zodat nog moeilijk te

achterhalen is wat de stijging in migratie-activiteit bepaalde.
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V.4.3. De daglengte

Een laatste parameter die in dit onderzoek nader wordt bekeken naar de invloed op de migratie-

activiteit is de daglengte. In onderstaande grafiek wordt het verlengen van de dag uitgezet tegenover

het aantal vissen dat over de vispassage migreert.

Figuur 7. Relatie tussen de daglengte en het aantal vissen dat per week over de bekkentrap migreert.

Een duidelijke relatie tussen daglengte en visoptrek is moeilijk terug te vinden. Toch neemt, naarmate

de dagen lengen, de vismigratie toe. soms geleidelijk, soms met duidelijke pieken. De belangrijkste

pieken in de vismigratie situeren zich in mei en juni, de dagen zijn het langst in juni en juli. Eind juli,
bij het korter worden van de dagen, daalt ook de visoptrek in de bekkentrap weer stilaan, maar in deze

daling is geen duidelijke lijn te trekken. De pieken variëren eerder willekeurig ten opzichte van de

daglengte. Waarschijnlijk is de bepalende rol van andere factoren groter dan die van de daglegte.

V.4.4. Verde r onde rzoek

Het is aangewezen voor het bepalen van eventuele verbanden tussen abiotische factoren en de

migratie-activiteit, verder onderzoek te verrichten. Het wekelijks bemonsteren, zoals uitgevoerd in dit
onderzoek, laat te veel ruimte voor intert'erentie tussen mogelijke beïnvloedende parameters.

Dagelijkse bemonsteringen zullen hier meer uitsluitsel kunnen geven.
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VI. Besluit

De vangsten in de bekkentrap en over het verloop van de Velpe zelf tonen aan dat er nog een

interessant visbestand op de Velpe voorkomt. In totaal werden l9 soorten gevangen. De vispassage

waarover dit onderzoek rapporteert, stelt de meeste van deze vissoorten in staat het peilverschil van

l,2m over de stuw te overbruggen.

Maar liefst 16 vissoorten slaagden erin de bekkentrap op te zwemmen. Grondel kwam uitzonderlijk

veel voor in de vangsten, giebel en blankvoorn werden ook opvallend meer aangetroffen dan de

overige vissoorten. Opmerkelijk was ook het relatief hoog aantal driedoornige stekelbaarsjes in de

bekkentrap. De overige kleinere vissoorten van de Velpe (bittervoorn, tiendoornige stekelbaars en

vetje) kwamen in veel beperktere mate voor in de vangsten in de bekkentrap.

De overvloedige aanwezigheid van de grondel in het hoogste bekken van de bekkentrap is verrassend.

De grondel is namelijk een bodemvis en houdt zich dus voornamelijk in de lagere waterdelen op.

Deze opmerkelijk gunstige resultaten voor migratie van de grondel over de bekkentrap nemen heel

wat twijf'els weg over het al dan niet migreren van deze bodemvissoort over een overlaat van de V-

vormige bekkentrap. In schril contrast hiertegenover staat de zeer lage vertegenwoordiging van het

bermpje, eveneens een bodemvis, in de bekkentrap.

Kleinere vissen komen in opmerkelijk berperkte mate voor in de vangsten in de bekkentrap. Ook bij

onderzoek in Nederland (Lanters, 1994) wordt dit waargenomen. Een mogelijke reden hiervoor is dat

de kleinere individuen geen echte migratiedrang vertonen. Maar mogelijk ondervinden de kleinere

vissen ook problemen bij het passeren van de optrekvoorziening. Toch meet het kleinste in de

bekkentrap gevangen individu slechts 2,0 cm (soort: grondel).

Beneden de vispassage werden duidelijk meer vissen waargenomen dan op andere plaatsen op de

Velpe, waar geen dergelijke 'obstakels'zijn. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door het herhaaldelijk

uitzetten van de gevangen individuen in de bekkentrap stroomafwaarts de eerste overlaat. Maar dit

kan ook wijzen op het moeilijk passeerbaar zijn van de vispassage voor bepaalde vissoorten. Ook

stroomafwaarts de onoverbrugbare vispassage te Vroente werden hogere concentraties vissen

waargenomen.

V/at het aandeel is van de vissen die de bekkentrap passeerden, kon niet nader bepaald worden.

Hiervoor is een correcte densiteitsbepaling van de visstand op de Velpe nodig. Een cijfer plakken op

de doelmatigheid van de vispassage is dan ook onmogelijk.
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Wil.l. Tabellen

Tabel l. Migratie- en paaiperioden van verschillende vissoorten en bijbehorende watertemperatuur. * - kan met zekerheid

meerdere malen per jaar (tot ca. drie keer) afpaaien (naar Riemersma en Quack, 1991; Riemersma, 1994).

Vrss(x)RT PAAIPÍ)RIoDTt

IANUARI FEBRUAN MMNT APRIL MEI TUNI IUU Arlcusrus SilTEMDËR OxroBER NoTEMBER DËCEMDER

STrLsrAANDti EN

TRAAGSTROMENDtr WATI'RDN

Snoek

Baars

Snoekbaars

Blankvoom

Brasem*

Kolbtei

Karper

Zeelt

Rietvoom*

Glasaal

Schieraal migratie schieraal

SNEr,srRoMDNDtr

WATERI.]N

Kopvoom

Winde

Sneep

Serpeling

Vlagzalm

Barbeel

Zalm

Zeefotel

Beekforel

------------------ + 80c

-------- 3-9'C --------

-------- 3-9'C --------

-------- 3-9"C -------
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Tabel 2. Enkele waterkwaliteitsparameters gemeten tijdens de bevissingscampagne van 1997.

62

48

63

73

75

65

71

56

93

86

85

59

69

7,7

6,2

7,8

8,7

8,9

7,5

8

6,8

10,9

9,7

9,3

6,5

7,1

6,5

7,6

7,5

7,4

7,8

8,1

9,1

8,1

8,8

10,1

't0,1

11,2

12,3

7,55

7,98

8,41

8,2

8,35

8,42

8,54

8,5

8,75

8,8

8,78

9

8,9

652

669

795

796

814

808

818

836

849

822

857

798

751
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staalnameplaats zuurstoÍ

mg/l

zuurstof

o/to

oc pH Conductiviteit

pS/cm

Zelkermolen

Rotemse molen

Loksbergen

Lapstraat

Molen Vroente

Vispassage Ransberg

Paaiplaats

Vispassage Hoeleden

Molen Bunsbeek

Dalemse Molen

Baan Aarschot-Tienen

Schapen

stroomopwaarts E40



Vistrap
Hoeleden

Vistrap
Vroente

Vistrap
Ransberg

Paaiplaats
Hoeleden

7 grondels

1 rietvoornI rietvoorn

I grondel

3 windes

I giebel

2 grondels

I snoek

6 windes

I winde

4 blankvoorns

8 giebels

9 grondels

1 snoek

I winde

2 blankvoorns

I baars

1 blankvoorn

6 grondels

1 winde

I blankvoorn I grondel

I giebel

I grondel

I grondel 23 grondels

I giebel

I baars

I grondel I snoek 2 giebels

l2 grondels

I giebel

4 grondels

5 giebels

1 1 grondels

I grondel

I snoek

I winde

2 snoeken

lwinde

I zeelt

2 snoeken

2 windes

2 grondels

I baars

32 grondels

3 snoeken

I zeelt

2 bermpjes

4 grondels

I baars

2 grondels

I grondel

I grondel 7 grondels

5 grondels

3 grondels

2 grondels 3 grondels

Plaats waar de vissen gemerkt werden

lll03l97: vistÍap Hoeleden (le trap)

I I lO3 197 : npander Hoeleden

l6lMl97: vistrap Hoeleden (7e tÍap)

22104197: vistrap Hoeleden (7e rap)

29104197: vistrap Hoeleden (7e trap)

06fi5197: vistrap Hoeleden (7e trap)

l1ffil97: vistrap Hoeleden (7e rap)

l05l97: vistrap Hoeleden (7e trap)

03lO6197: vistÍap Hoeleden (7e trap)

I 6 lo6197 : stroomafwaarts Zelkermolen

16106197 : stroomaf'waarts vistrap Vroente

17 lo6197 : vistmp Ransberg

fi /A6/97 : stroomafwaarts vistrap Hoeleden

t7 ta6l97

t7to6t97

t7 /06197

t7 to6t97

vistrap Hoeleden (le trap)

vistrap Hoeleden (2e tÍap)

vistrap Hoeleden (3e frap)

vistrap Hoeleden ("le trap)

Tabel 3. Overzicht van de gemerkte vissen tijdens de bemonstering van de Velpe en de bekkentrap in

1997.
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Plaats en datum van terugvangst van de

semerkte vissen

27fi5197: vistrap Hoeleden 1Ze trap)

10106/97: vistrap Hoeleden 17e trap)



Vistrap
Vroente

Vistlap
Ransberg

Paaiplaats

Hoeleden
Vistrap

Hoeleden

2 windes

I grondel I winde

4 grondels

I grondel I grondel I giebel I blankvoorn

1 giebel

l9 grondels

I winde

I zeelt

4 giebels

I 1 grondels

I giebel

I rietvoorn I zeelt

I grondel

3 grondels I zeelt

I grondel I baars

5 grondels

2 grondels

2 grondels

2 grondels

filA6197: vistrap Hoeleden (6e

17106197: vistrap Hoeleden (7e trap)

strooÍnafwaarts paaiplaats Hoeleden

paaiplaats Hoeleden

vistrap Hoeleden (7e rap)

vistÍap Hoeleden (7e trap)

vistrap Hoeleden (7e trap)

(J(p Hoeleder trap)

trap)

ovo7t97

ovo1t97

ov07t97

08t07t97

t6to7t97

22tO7t9

29/07/9

05/08/9

vistrap Hoeleden (7e tr

vistrap Hoeleden (7e

vistÍap Hoeleden (
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Plaats waar de vissen gemerkt werden

Plaats en datum van terugvangst van de
gemerkte vissen

21106197: vistÍap Hoeleden (7e trap)
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Tabel 4. Overzicht van de vangsten per l00m afvissingsafstand langs de Velpe (maart 1997)

Tabel 5. Overzicht van de vangsten per 100m afvissingsafstand langs de Velpe (uni 1997)
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Tabel 6. Overzicht van de vangsten in de bekkentrap op de Velpe (maart - augustus 1997)
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VIII.2. Figuren

Figuur l. Hydrologisch bekken van de Demer, met het stroombekken van de Velpe
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Figuur 2. Classificatie van de Velpe als onbevaarbare waterloop van eerste, tweede en derde categorie
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trguur 3. Situering van de migratieknelpunte n op de Velpe (Vanden Auweele etal.,1997)

l. snrw (80 cm)
2. wuermolen (30 cm)
3. boom
4. watermolen (30 cm)
5. stuw met vispassage

6. schotbalk nnt v ispassage
7. stuw (30 cÍn)
8. stuw (120 cm) Ínet vispasage
9. rerval (20cm)
10. watermolen(200 cm)
11. watermolen(150 cm)
12. wateÍrnolen (200 cm)
13. bodemval (20 cm)
14. bodemval ( 150 cm)
15. schuif
16. schuif
17. schuif
18. boorn
19. v@tganeer$rugje
20. vetgangpr#ugje
2l . waterÍnolen (200 cm)
22. waterÍnolen
Lbodemval (30 cm)
24. duiker/r,erval
25. watermolen (,100 cm)
2ó. bodemval (40 cm)
7. bo&mval (Z) cm)
28. bo&mval (20 cm)
D. bodemval (20 cm)
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Eguur 4. Situering van de bemonsterde vispassage op de Velpe te Hoeleden
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Frguur 5. Situering van de bevissingsplaatsen van de visbestandopnamen in 1993, 1994 en 1997

1. Zelkermobn te Tclk
2. Rotemse mobn te Rotem
3. l.oksbergen
4. Lapstraat te Kortenaken
5. Vispresage tc Vr«nte
6. Vispresage te Rarsbcrg
7. Paaiplaas te Haleden
8. Stroomafuaarts paaiplaas te Hoeleden

9. Vispmsage tc HalsJen
10. Molen te Bunsbeek
I l. Dabmrc molcn te Visstrakcn
12. Baan'l'ienen- Aarsctrot te Vissenaken
13. Sctuapwkt tc Bortcrsem
14. L40 te Neervclp
15. Molenstcen tc Nervelp
16 JezuÈtmhcÍ tc Overwlp

a bevissingsplaarsenl997

o bevisingsplaatsenl9%.

o bevisingsplaatsenl993
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Figuur 6. De fuikconstructie zoals gebruikt bij de bemonsteringscampagne van de bekkentrap op de

Velpe.

Rooster

Fuik met kleine door zwemopening
À
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VIII.3. Foto's

Foto 1. Bemonsterde vispassage op de Velpe te Hoeleden

Foto 2. Vispassage te Miskom (Ransberg)
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Foto 3. Vispassage te Vroente

Foto 4. Bemonsteren van het bovenste bekken (proefvak) van de vispassage op de Velpe te Hoeleden
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Foto 5. Het wegen van de gevangen vissen (bermpjes)

Foto 6. Riviergrondel (foto: Verlinden R.)
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Foto 7. Giebel (foto: Verlinden R.)
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