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Aanleiding 

De provincie Oost-Vlaanderen ontvangt regelmatig vragen voor het plaatsen van turbines 
aan watermolens op onbevaarbare waterlopen met een stroomgebied kleiner dan 5.000 ha. 
In de klimaatplannen van verschillende besturen in Vlaanderen (gemeenten, provincies) 
wordt elektriciteitsproductie uit waterkracht ook naar voor geschoven als haalbare 
maatregel. 

Om in regel te zijn met de Europese Palingverordening, de Kaderrichtlijn Water en de 
Beneluxbeschikking Vismigratie legt de provincie Oost-Vlaanderen als waterbeheerder aan de 
initiatiefnemers op om een minimaal debiet van 100 l/s te reserveren voor de bestaande of 
toekomstige vispassages. Daarnaast is ook de mate waarin dergelijke kleine 
waterkrachtcentrales visveilig zijn, van belang. 

Vragen 

1. Welke systemen van kleine waterkrachtcentrales zijn visveilig? 

2. Welke systemen van kleine waterkrachtcentrales zijn niet visveilig? 

3. Zijn 'standaardraderen' in hout of metaal aan watermolens afdoende visveilig? 

4. Welke maatregelen kunnen genomen worden om te vermijden dat vissen richting de 
turbine kunnen zwemmen en om ze af te leiden naar een veilige visdoorgang? 

Toelichting 

1 Inleiding 

1.1 Wat is waterkracht? 
Waterkracht is energie die wordt ontleend aan water, hetzij door gebruik te maken van een 
hoogteverschil (vallend water) hetzij door gebruik te maken van de stroomsnelheid van 
water. De kracht van bewegend water kan door een waterturbine in een draaiende beweging 
worden omgezet. Door de as van de turbine te koppelen aan een generator wordt er 
elektriciteit opgewekt. Dit systeem steunt op hetzelfde principe als een dynamo op een fiets.  

 
Figuur 1. Principeschets van een waterkrachtcentrale (Bron:www.energieportal.nl) 
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1.2 Waterkracht in Vlaanderen 
De productie van hydro-elektriciteit in Vlaanderen is zeer beperkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
op de Dijle met de kleine waterkrachtcentrale van de Molen van Rotselaar (Type: Phoenix 
turbine) en op het Albertkanaal in Ham (Type: Archimedes schroeven). De beperkte 
toepassing van waterkracht in Vlaanderen is in hoofdzaak te wijten aan het feit dat de 
waterlopen in Vlaanderen slechts een beperkt hoogteverschil hebben tussen hun bron en 
monding. In het relatief vlakke Vlaanderen wordt het geringe natuurlijk verval vergroot door 
het opstuwen van het water in de bedding van de beken of rivieren. Het water gaat van de 
stuw naar de turbine of het waterwiel.  

De vzw TSAP heeft in het verleden een inventarisatie van het waterkrachtpotentieel voor 
Vlaanderen, inclusief Brussel, uitgevoerd. Enerzijds werden de klassieke molensites 
bestudeerd waar zich waterkrachtinstallaties bevinden, anderzijds werden bestaande stuwen 
bestudeerd waar geen waterkrachtinstallaties aanwezig waren maar waar de mogelijkheid tot 
exploitatie bestond. Het totaal vermogen aanwezig in de molensites is vrij gering (4,2 MW)1 
en het vermogen per site is meestal ook zeer gering. Principieel zijn deze sites daarom niet 
vanzelfsprekend interessant voor de productie van elektrische energie. Het gebeurt wel vaak 
dat molensites gerestaureerd worden om cultuurhistorische redenen. In het algemeen is het 
dan mogelijk om aan de molen een energetische functie te geven. Bij bestaande stuwen is er 
niet altijd direct mogelijkheid tot oprichten van een waterkrachtcentrale (Dick & Vansintjan, 
1999). 

2 Situering van de problematiek 

Naar aanleiding van de intenties vanuit verschillende besturen in Vlaanderen om werk te 
maken van het optrekken van de productie van hernieuwbare energie op onbevaarbare 
waterlopen informeert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) de 
waterbeheerder over de ecologische gevolgen die de ombouw van oude watermolens tot 
kleine waterkrachtcentrales² voor de productie van hydro-elektriciteit kunnen teweeg 
brengen. 

Op wereldvlak heeft het gebruik van waterkracht voor de opwekking van hydro-elektriciteit 
tijdens de voorbije eeuw grote nadelige gevolgen gehad voor natuur en milieu. O.a. de bouw 
van stuwdammen heeft grote natuurgebieden laten verdwijnen (onder water gezet) en heeft 
de natuurlijke rivierhydrologie in de betrokken bekkens grondig verstoord, met als direct 
gevolg de afname en zelfs het uitsterven van tal van populaties van water- of 
valleibewonende organismen. Ondanks het feit dat in principe aan milieuvriendelijke (niet 
vervuilende) energiewinning wordt gedaan, kan niet ontkend worden dat deze vorm van 
energieproductie sterk nadelige invloeden heeft voor de natuur.  

De aandacht dient gevestigd te worden op de mogelijke gevolgen voor het natuurbehoud in 
Vlaanderen. Het is belangrijk dat deze gevolgen mee in overweging worden genomen bij 
beslissingen tot inplanting en bouw van waterkrachtturbines of bij het uitschrijven van 
concessies hiervoor. Het is ons inziens nadelig voor vele natuurelementen dat her en der 
waterkrachtcentrales worden opgericht. Er zou minstens een keuze moeten gemaakt worden 
om bepaalde waterlopen of stroomgebieden te vrijwaren en er dient zeker nagegaan te 
worden welke compenserende maatregelen er voor de nadelige natuurinvloeden genomen 
kunnen worden. Als het beleid er voor kiest om waterkracht uit te bouwen dan kunnen er 
ruimtelijke ordeningsplannen op stroomgebiedniveau opgemaakt worden waarbij 
                                                
1 Het totaal vermogen van alle windmolens in Vlaanderen op het land heeft in 2017 de kaap van 1000 MW 
overschreden volgens https://www.ode.be/windenergie/de-cijfers/marktgegevens  

² Met een kleine waterkrachtinstallatie wordt een installatie aangeduid waarbij potentiële energie, aanwezig in een 
waterloop, wordt omgezet naar mechanische energie bij een netto vermogen minder dan 1 MW (Dick & Vansintjan, 
1999)) 

https://www.ode.be/windenergie/de-cijfers/marktgegevens
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stroomgebieden gevrijwaard worden van waterkracht en waar, als compenserende maatregel 
voor de bouw van waterkrachtcentrales in andere stroomgebieden, stuwen verwijderd 
worden om volledige waterlopen opnieuw vrij afstromend te maken (met als doel het 
bereiken van de goede ecologische toestand volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW)). 

Er dient grondig rekening gehouden te worden met de ecologische effecten op de aquatische 
ecosystemen en de daarmee verbonden terrestrische ecosystemen in het algemeen en de 
vispopulaties in het bijzonder. Waterkrachtcentrales kunnen een ernstige bedreiging vormen 
voor het gevoerde natuur(ontwikkelings)beleid in de waterlopen en in de aanpalende 
valleigebieden en de realisatie van bepaalde doelen verhinderen. Waterkrachtcentrales 
hypothekeren immers het succes van ecologische herstelprogramma's en investeringen in de 
waterkwaliteitssanering. Een toename van de waterkrachtcapaciteit is ook niet in 
overeenstemming te brengen met de letter en geest van verschillende internationale en 
gewestelijke reglementeringen: 

• het Verdrag van Bonn inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten van 
23 juni 1979 en bekrachtigd door de wet van 27 april 1990 houdende goedkeuring 
van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten, en van de 
bijlagen I en II, opgemaakt te Bonn op 23 juni 1979;  

• het Verdrag van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun 
natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979 en bekrachtigd door de wet 
van 20 april 1990 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake het behoud van 
wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu in Europa en van de bijlagen I, II, 
III en IV, opgemaakt te Bern op 19 september 1979;  

• de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG, 21 mei 1992) inzake de bescherming 
van soorten en hun leefgebied binnen de lidstaten van de Europese Unie. De Bijlage 
II van de Habitatrichtlijn bevat een lijst van soorten waarvan geoordeeld wordt dat 
Europa een belangrijke verantwoordelijkheid draagt voor hun voortbestaan. Voor de 
soorten uit deze bijlage die op hun grondgebied voorkomen, moeten de lidstaten 
representatieve gebieden afbakenen (Speciale Beschermingszones – SBZ).  

• In Vlaanderen worden de habitatrichtlijnsoorten beschermd door het gewijzigde 
Decreet Natuurbehoud van 19/07/2002 en door de uitvoering daarvan in het 
Soortenbesluit van de Vlaamse Regering (BS 15/5/2009). Bijlage 2 van het 
Decreet bevat een lijst van 27 soorten uit de Bijlage II van de Habitatrichtlijn, 
waarvan zes vissoorten (bittervoorn, Rhodeus sericeus amarus; grote 
modderkruiper, Misgurnus fossilis; kleine modderkruiper, Cobitis taenia; 
rivierdonderpad, Cottus gobio; fint, Alosa fallax; Atlantische zalm, Salmo salar) en 
twee rondbeksoorten (rivierprik, Lampetra fluviatilis; beekprik, Lampetra planeri). 

• Eén van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de Europese kaderrichtlijn 
Water (KRW). Deze richtlijn is sinds 22 december 2000 van kracht en tekent een 
uniform waterbeleid uit in de hele Europese Unie (Richtlijn 2000/60/EG). 

• Vanuit de Europese commissie werd aan alle Europese lidstaten gevraagd om 
aandacht te besteden aan de toepassing van e-flows in het beheer van onze 
oppervlakte-waterlichamen (CIS guidance document nº31 - Ecological flows in the 
implementation of the Water Framework Directive). 

• Op 16 juni 2009 werd een nieuwe Benelux-beschikking (M (2009) 1) inzake 
de vrije vismigratie in de hydrografische stroomgebieden van de Beneluxlanden 
goedgekeurd. Deze beschikking vervangt de Beschikking M (96) 5 van 26 april 
1996. De nieuwe Benelux Beschikking wil het beleid inzake de vrije vismigratie 
afstemmen op de Europese regelgeving. Meer specifiek worden hiermee de 
uitvoeringstermijnen van het beleid afgestemd op de Europese Kaderrichtlijn Water. 
De nieuwe Benelux Beschikking M (2009) 1 legt de lidstaten o.a. op om:  

o de tot dusver met succes geleverde inspanningen voort te zetten teneinde 
de knelpunten, voor de vrije migratie in de ecologisch belangrijke 
waterlopen met inbegrip van de verbindingswaterlopen, weg te werken; 
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o 90% van de hindernissen van eerste prioriteit weg te werken voor 31 
december 2015 en de rest van deze hindernissen voor 31 december 2021;  

o 50% van de hindernissen van tweede prioriteit weg te werken voor 31 
december 2015 en de rest van deze hindernissen in twee delen van telkens 
25%, het eerste deel voor 31 december 2021 en het tweede deel voor 31 
december 2027; 

o bij de uitvoering van werken aan kunstwerken die een hindernis opleveren 
de hindernissen voor vissen passeerbaar te maken; 

o niet meer toe te staan dat nieuwe hindernissen zoals stuwen, 
waterkrachtturbines, pompen en gemalen worden opgeworpen zonder dat 
een oplossing wordt voorzien voor de vrije migratie.  
 

Noot: Momenteel wordt er binnen de Benelux-werkgroep Trekvissen ‘NAT-MIG’ 
gewerkt aan een aanvulling van Beschikking M(2009)1 betreffende het bevorderen 
van visveilige en vispasseerbare waterkrachtinstallaties en pompgemalen. 

• Herstel van vrije vismigratie staat ook centraal in de Vlaamse wetgeving. Het 
decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003, gewijzigd door het 
wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid van 19 juli 2013, vormt het juridisch kader 
voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen. Het decreet bevat ook de omzetting 
van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. 

• Om de dramatische achteruitgang van de bestanden van de Europese paling 
(Anguilla anguilla) te stoppen, heeft de Europese ministerraad in 2007 de 
palingverordening uitgevaardigd (EG/1100/2007). Door deze verordening werden 
alle lidstaten verplicht om tegen eind 2008 voor elk stroomgebied een beheerplan op 
te maken voor de bescherming en het herstel van de palingbestanden. De 
verordening stelt dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten treffen om ervoor 
te zorgen dat op termijn minstens 40% van de volwassen zilverpaling (t.o.v. een 
natuurlijke referentiesituatie zonder menselijke impact) de open zee kan bereiken 
om zich voort te planten. 

2.1 Opwekking van hydro-elektriciteit in Vlaanderen en de 
mogelijke effecten voor de natuur. 

De gevolgen voor de natuur van de opwekking van hydro-elektriciteit langs waterlopen 
kunnen zich ons inziens op vijf vlakken situeren: 

• de gevolgen van de opstuwing, waardoor veranderingen optreden in de habitat van 
de waterloop; 

• de gevolgen van verstuwing, waardoor migratiebelemmering ontstaat voor 
stroomopwaartse migratie van waterorganismen; 

• de gevolgen (verwonding of sterfte van waterorganismen) door turbines bij 
stroomafwaartse migratie of dispersie2 van deze organismen; 

• de gevolgen van plotse debietverhogingen en –verlagingen ten gevolge van het 
periodiek produceren van stroom (hydropeaking); 

• de gevolgen van de plaatsing van turbines voor de water- en waterbodemkwaliteit 
van de waterloop. 
 

 

2.1.1 Opstuwing 
Er komt een hogere waterkolom op de waterloop te staan en de stroomsnelheden in het 
stroomopwaartse traject dalen. De energie van de waterloop die normaal gespreid wordt 
                                                
2 Volgens ecopedia is dispersie een actieve (zelf vliegen of lopen) of passieve (meevoeren met de wind of water vb) 
verplaatsing, meestal ongericht en weg van het huidige leefgebied. Doel is het koloniseren van nieuwe geschikte 
habitats. 
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over de volledige loop en die verantwoordelijk is voor de vorming van typische (dynamische) 
habitats van de waterloop zoals een stroomkuilenpatroon, stroomversnellingen, zandbanken 
en holle oevers wordt de waterloop als het ware ontnomen en wordt ter hoogte van de stuw 
gebruikt als waterkracht. Het opstuwen van waterlopen heeft tevens tot gevolg dat bepaalde 
stroomopwaartse delen van de waterloop en habitats “verdrinken”. 

Door verhoogd gebruik en manipulatie van de beken en rivieren – die in het verleden een 
cruciale rol vervulden in het landschap als bron van habitatdiversiteit voor aquatische en 
terrestrische fauna en flora – verloren deze waterlopen hun oorspronkelijke vorm en functie 
en verwerden ze tot rechte, structuurarme en vaak traagstromende kanalen. Mede 
tengevolge hiervan verdwenen steeds meer dier- en plantensoorten die niet in deze 
veranderde, habitatarme situaties konden overleven (Cowx & Welcomme, 1998; Moyle & 
Leidy, 1991). Vooral stroomminnende soorten werden hiervan het slachtoffer. De huidige 
situatie van de stroomminnende vissen in Vlaanderen is verre van optimaal. De natuurlijke 
habitat voor deze vissen is in Vlaanderen al van nature beperkt wegens geografische en 
geologische factoren en werd verder gereduceerd door menselijke invloeden die de 
waterkwaliteit, migratiemogelijkheden en habitatkwaliteit aantastten (Dillen et al., 2005). 

Een bijkomend probleem is nog dat de meeste van deze soorten een uitgesproken 
trekgedrag vertonen en dat de stuwen dus ook een obstakel vormen, bv. bij hun 
stroomopwaartse voortplantingstrek (zie verder). 

De bouw van nieuwe stuwen, het opnieuw in dienst nemen van oude, thans niet meer in 
gebruik zijnde (watermolen)stuwen of het verhogen van bestaande stuwen kan een 
bijkomende vernietiging betekenen van typische habitats van waterlopen. Ook het (op)nieuw 
gebruiken van waterkracht bij bestaande stuwen kan als een negatieve stap gezien worden 
voor de ecologische vereisten van de waterlopen. Immers, wanneer een waterkrachttubine in 
gebruik wordt genomen, betekent dit naar de toekomst toe, dat heel wat mogelijkheden voor 
natuurherstel of natuurontwikkeling, waarbij typische habitats van de waterlopen worden 
hersteld of ontwikkeld, verloren gaan. Deze habitats kunnen dan immers niet opnieuw 
gecreëerd worden, bijvoorbeeld door het wegnemen van de stuwen. Ook de mogelijkheden 
om effectverzachtende maatregelen uit te werken (zoals de bouw van lange, sneller 
stromende “omleidingskanalen”) worden sterk beperkt, aangezien dergelijke voorzieningen 
een groot deel van het basisdebiet van de waterloop vergen, een debiet dat natuurlijk 
opgeëist wordt voor de turbines. 

Petts (1987) groepeerde de effecten van opstuwing in drie ordes: 

• eerste-orde veranderingen zijn veranderingen die optreden in sedimentlading, 
waterafvoer, waterkwaliteit, plankton, etc., 

• tweede-orde veranderingen zijn veranderingen in de vorm van de bedding van de 
waterloop, substraatsamenstelling, waterplantenpopulatie, etc., en  

• derde-orde veranderingen zijn veranderingen in vis- en invertebratenpopulaties. 

2.1.2 Migratiebelemmering 
Naast habitatverlies door rechttrekking, kanalisatie en verstuwing is fragmentatie 
(versnippering) van waterlopen één van de belangrijkste problemen die migrerende 
vissoorten ondervinden om zich in stand te kunnen houden. De mechanische mogelijkheid 
om vrij te migreren, maakt immers deel uit van de ecologische integriteit van het 
stroomgebied met al zijn typische kenmerken. Het bewaren van de biodiversiteit in stromend 
water gaat hier nauw mee samen. 

Vissen migreren naargelang de soort en het levensstadium om verschillende redenen en over 
verschillende afstanden. Meestal trekken zij in functie van voortplanting (reproductiehabitat), 
opgroei (foerageerhabitat) of rust (overwinterings- of overnachtingshabitat). Afhankelijk of 
deze zones overlappen of verder van elkaar verwijderd liggen, is er sprake van sedentaire of 
migrerende vissoorten. Hoewel een heel aantal factoren hierin een rol spelen, zijn het vaak 
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de seizoenale variaties in temperatuursregime en debiet (stroomsnelheden) die er voor 
zorgen dat de migratiedrang wordt opgewekt.  

Zoetwatervissen zijn één van de meest bedreigde soortengroepen in Europa. Van de bijna 
200 Europese zoetwatervissoorten zijn er ten minste 37% bedreigd. Het hoge 
bedreigingsniveau voor de Europese zoetwatervissen is een indicatie voor de uitzonderlijke 
kwetsbaarheid van de Europese zoetwaterhabitats en van hun slechte staat van bescherming 
(Freyhof & Brooks, 2011). Eén van de belangrijkste problemen zijn deze die verband houden 
met migratiebelemmering. Deze problemen manifesteren zich vooral op twee vlakken. 
Enerzijds is er de aanwezigheid van migratiebarrières onder de vorm van stuwen allerhande, 
waardoor de stroomopwaartse migratie wordt belemmerd. Zelfs indien vissen via een bypass 
of een vispassage de barrière kunnen overbruggen is dit geen garantie voor het verderzetten 
van de trek. Eénmaal boven de stuw valt de stroomsnelheid van het water immers drastisch 
terug, wat de migratiedrang vaak tenietdoet. Anderzijds kan eveneens de stroomafwaartse 
migratie op verschillende manieren belemmerd worden. Waterkrachtcentrales zijn op dit vlak 
belangrijke boosdoeners (zie 2.1.3 & 3). 

2.1.3 Rechtstreekse effecten van de waterkrachtcentrale 
In het verleden zijn reeds heel wat onderzoeken uitgevoerd naar de schadelijke invloed van 
waterkrachtcentrales op zowel de stroomopwaartse als de stroomafwaartse migratie van 
vissen (o.a. Winter et al., 2006; Calles & Greenberg, 2009). Naast de moeilijkheden die 
vissen ondervinden bij hun stroomopwaartse migratie om de ingang tot een visdoorgang 
(vistrap) te vinden (vissen hebben immers de natuurlijke reflex om een doorgang te zoeken 
op de plaats waar het hoogste debiet vandaan komt, dit is de turbine-uitlaat), veroorzaken 
de turbines zelf vaak een grote mortaliteit onder de stroomafwaarts migrerende vissen. 
Turbines liggen namelijk in de hoofdstroom, die vissen instinctief eveneens gebruiken bij hun 
stroomafwaartse migratie. Bij afwezigheid van afscheidings- of visgeleidingssystemen komen 
ze in de turbine terecht.  

Waterkrachtturbines met een hoog rendement zijn nu eenmaal niet meer te vergelijken met 
de schoepen van een oud watermolenrad, dat doorgaans veel minder mortaliteit veroorzaakt 
onder stroomafwaarts migrerende vissen (zie verder). Oude watermolens werkten vroeger 
ook geen 24 uur per dag en 7 dagen in de week. 

Studies naar de schade die waterkrachtturbines veroorzaken onder stroomafwaarts 
migrerende vissen, tonen een onmiddellijke mortaliteit van enkele procenten tot 100% aan 
(zie verder). Deze verschillen kunnen o.a. veroorzaakt worden door de vissoort, de grootte 
van de vissen, het type van turbines, … Meestal wordt in deze studies enkel de duidelijk 
herkenbare uitwendige schade aan de vissen en de directe mortaliteit gerapporteerd. 
Praktisch nooit is er sprake van de uitgestelde mortaliteit, terwijl deze zeker niet mag 
onderschat worden (Winter et al., 2007). Mechanisch contact met turbinebladen of de druk in 
de turbine kunnen immers ook inwendige schade veroorzaken, zoals bijvoorbeeld 
beschadiging van de zwemblaas, waardoor ook onder kleine of juveniele vissen de mortaliteit 
bijzonder hoog kan uitvallen. 

2.1.4 Effecten van “hydropeaking” 
Hydropeaking is het gevolg van het periodiek produceren van elektriciteit, bijvoorbeeld 
wanneer er grote vraag is op het net (ochtend, avond), of wanneer m.a.w. door een kleine 
toeleveraar (bv. een kleine waterkrachtcentrale) de hoogste prijzen worden verkregen voor 
de geleverde elektriciteit. Het debiet wordt dan gedurende de dalperiodes opgehouden en in 
de piekperiode verhoogd losgelaten. Het is evident dat een dergelijke handelswijze een sterk 
negatief effect heeft op de ecologie van de betrokken waterloop, wanneer deze hierdoor 
tijdelijk praktisch droog komt te staan of wanneer de debietverhoging van dien aard is dat 
bijvoorbeeld vislarven en invertebraten worden uitgespoeld (De Vocht & Baras, 2005). 
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2.1.5 Water- en waterbodemkwaliteit 
De waterkwaliteit van onze waterlopen wordt beïnvloed door de uitwisseling van 
stofstromen. Stoffen worden aangevoerd naar de waterlopen via verschillende 
transportroutes. In de waterloop zelf vinden biologische processen plaats, met inbegrip van 
de interacties van de waterkolom met de waterbodem en de lucht. Verschillende biologische 
processen hebben aldus een directe invloed op de waterkwaliteit. De concentraties aan o.a. 
organische materie, ammonium, nitraat, fosfaat en de zuurstofconcentratie worden bepaald 
door deze processen die de basis vormen voor het zelfreinigend vermogen van een waterloop 
(Ronse & D’heygere, 2007). 

Er kunnen uitwisselingen tussen de waterkolom en de waterbodem in de twee richtingen 
optreden: sedimentatie en resuspensie. Alluviale3 waterlopen hebben een veranderlijke 
bodem en veranderlijke oevers. Het materiaal dat de grenzen vormt van de waterloop kan 
geërodeerd of afgezet worden, waardoor een alluviale waterloop continu in evolutie is. Deze 
continue evolutie wordt het dynamisch evenwicht van de waterloop genoemd. Dit gaat 
verder totdat een stabiele toestand optreedt, waarbij er geen significante erosie of afzetting 
meer optreedt (Libbrecht & Pieters, 2009). Wereldwijd zijn de meeste rivieren echter 
verstuwd of geïmpacteerd door dammen (vb. ten behoeve van waterkracht) waardoor het 
evenwicht van alluviale rivieren veranderd is en de natuurlijke dynamiek verstoord is.  

2.1.5.1 Verstoring van de interacties van de waterkolom met de waterbodem en 
met de lucht aan het wateroppervlak 

Kenmerkend voor, door stuwen en dammen, sterk gereguleerde waterlopen zijn de 
opeenvolging van lentische of stilstaande en lotische of stromende trajecten van de 
waterloop respektievelijk stroomop- en stroomafwaarts van stuwen (Ward & Stanford, 
1983). Een algemeen gevolg van verstuwing is dus de afname in afvoer en stroming. 
Hierdoor worden de gasuitwisselingen, met name de invoer van zuurstof vanuit de lucht (re-
aëratie) en stikstofuitstoot bij denitrificatie, verstoord. Door de verminderde re-aëratie daalt 
bijgevolg het zelfreinigend vermogen van de waterlopen.  

Een ander gevolg van verstuwing is de afname in stroomkracht en een afname van het 
daaraan gerelateerd sedimenttransport. Afhankelijk van de omvang van de opstuwing 
kunnen grote hoeveelheden sediment en organisch materiaal accumuleren stroomopwaarts 
van de stuwen. Dit organisch materiaal wordt in de natuur onder anaërobe omstandigheden 
door micro-organismen afgebroken tot methaan en koolstofdioxide. Methaan is schadelijk 
voor het milieu, omdat het bijdraagt aan het versterken van het broeikaseffect. Het is als 
broeikasgas ongeveer 25 keer zo sterk als koolstofdioxide.  

2.1.5.2 Watertemperatuurstijging en algenbloei  

De stilstaande trajecten opwaarts van stuwen warmen ook sneller op en kunnen leiden tot 
temperatuurstress en algenbloei. Sterke fotosynthese van algen zorgt voor een stijging van 
de pH door onttrekking van koolstofdioxide aan het water. Door dit fotosynthese-effect kan 
de pH en de zuurstofhuishouding onderhevig zijn aan een uitgesproken dag-en-nachtritme. 
Deze toegenomen productiviteit verhoogt bovendien de aanvoer van organisch materiaal 
naar de bodem wat tijdens de zomer de kans op anaërobe omzetting tot methaangas 
verhoogt en eventueel kan gepaard gaan met het optreden van botulisme.  
 

                                                
3 Een waterloop is alluviaal als hij over zijn eigen afzettingen stroomt, waardoor erosie mogelijk is van 
materiaal dat elders weer wordt afgezet. Alluvium is materiaal dat door een waterloop vervoerd is en 
afgezet.  
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3 Waterkrachtturbines 

De overleving van een vis die een turbine passeert, is afhankelijk van het traject dat de vis 
neemt doorheen het turbinesysteem (Franke et al., 1997; Cada et al., 1997). Van zodra een 
stroomafwaarts migrerende vis het turbinesysteem inzwemt of ingezogen wordt, moet de vis 
de zeer snelle veranderingen in fysische geometrie en stroomkarakteristieken ondergaan 
waarvan wordt aangenomen dat ze schadelijk kunnen zijn op bepaalde plaatsen op hun weg 
doorheen het turbinesysteem. Een illustratie van de schadelijke zones in een turbinesysteem 
worden getoond in onderstaande figuur 2. 

Figuur 2. Schematische tekening van een turbinesysteem met aanduiding van de plaatsen waarvan 
aangenomen wordt dat er visschade kan optreden (Uit: Cada et al., 1997 ; Odeh, 1999) (cavitatie4, 

knijpschade4 en schuispanning5). 
 

De schade per centrale blijkt sterk te variëren, afhankelijk van vele factoren. De 
belangrijkste zijn: 

• vissoort (gedrag, kwetsbaarheid); 
• lengte van de vis (leeftijd); 
• type, rotatiesnelheid en diameter van de turbine; 

                                                
4 Knijpschade treedt op wanneer vissen gekneld raken tussen bewegende en vaste delen van een 
turbine. 

5 Schuifspanning of ‘shear stress’. Shearing treedt op als twee watermassa's met een verschillende 
snelheid voortbewegen. Het uit elkaar trekken van de vis wordt algemeen in de literatuur aangeduid als 
'shearing'. Een specifiek symptoom is de inversie van de kieuwbogen. Als de kiewbogen openstaan kan 
de kracht voldoende zijn om de viskop van het lijf af te rukken. Kneuzingen, schaafwonden, uitgerokken 
en gescheurde vislichamen kunnen voorkomen als gevolg van deze sterke waterkrachten. Er kan een 
lichte knik van de wervelkolom tot volledige onthoofding optreden (Germonpré et al., 1994). 
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• lokale omstandigheden (aanstroming). 

De twee meest voorkomende turbinetypes wereldwijd zijn Francis- en Kaplanturbines 
(figuren 3 & 4). Typische soortspecifieke sterftepercentages voor vissen liggen bij Francis 
turbines rond 20-30% en bij Kaplan turbines rond 5-15% (Pracheil et al., 2016). De 
sterftepercentages van afzonderlijke turbines kunnen kleiner maar ook vele malen hoger 
uitvallen en hangen in werkelijkheid af van de vormgeving van de turbine en de 
rotatiesnelheid van de vleugels (Odeh, 1999). Andere zaken die een invloed hebben zijn 
grootte en snelheid van drukveranderingen, in het bijzonder drukvallen, evenals turbulentie 
in het waterlichaam bij de passage van de turbine en cavitatie6. Echter ook andere 
turbinetypes, Archimedesschroeven (figuur 5) en waterraderen (figuur 6) kunnen dodelijke 
verwondingen bij vissen veroorzaken (Ebel, 2013). 
 

 
Figuur 3. Schematische voorstelling van een Francisturbine (Bron: Doucé & Dexters, 2003) 

 

 
                                                
6 Cavitatie treedt op als er lokaal in de turbine een druk aanwezig is in het water die kleiner is dan de 
dampspanning die hoort bij de watertemperatuur. Een deel van het water gaat dan plotseling 
verdampen en vormt dampbellen die met het water meestromen en terug verdwijnen waar de druk 
hoger is. Dit zorgt voor drukpulsen, geeft lawaai, en zal slijtage van de turbine teweegbrengen. Wanneer 
cavitatie optreedt zal er in de vis dan lokaal een gasexpansie aanwezig. Delicaat weefsel, bijvoorbeeld 
kleine bloedvaten, zijn bijzonder gevoelig en exploderen. Deze veroorzaakten bloedingen, oogkwetsuren 
en 'pulping' (=verpulverd vlees) (Germonpré et al., 1994). 
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Figuur 4. Schematische voorstelling van een Kaplanturbine (Bron: Doucé & Dexters, 2003) 
 
 

 
Figuur 5. Voorbeeld van een Archimedes schroef zoals geplaatst in het Albertkanaal in Ham (Bron: nv De 

Scheepvaart).  

 
Figuur 6. Voorbeeld van verschillende types waterraderen (Bron: Doucé & Dexters, 2003). 

 
 
Om de invloed van turbinetypes op het sterftepercentage van vissen te onderzoeken worden, 
op basis van empirische gegevens, de globale sterftepercentages volgens verschillende 
Duitse en andere Europese onderzoeken voor de turbinetypes Francisturbine, Kaplanturbine, 
Archimedesschroeven, waterraderen andere turbinetypes (vb. Ossberger turbine, 
http://www.ossbergerhydro.com/) in zogenaamde vioolgrafieken voorgesteld (figuur 7).  
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De grafieken tonen dat Kaplan- en Francisturbines in regel duidelijk hogere globale 
sterftepercentages veroorzaken dan Archimedes turbines. Nog lager zijn de 
sterftepercentages bij waterraderen. Gemiddelde sterftepercentages bedragen bij Francis- en 
Kaplanturbines ongeveer 26%, bij Archimedesschroeven 13% en bij waterraderen ongeveer 
1%. In dit verband moet echter worden opgemerkt dat in enkele gevallen zeer hoge 
mortaliteiten waargenomen worden voor alle turbinetypes, waarbij de maximale 
waargenomen sterftecijfers voor Francis- en Kaplanturbines maar ook Archimedesschroeven 
gedemonstreerd werden (tot 100% sterfte, afhankelijk van soort en locatie). Figuur 7 laat 
dus ook zien dat in enkele gevallen ook Archimedesschroeven een significant hoger 
sterftecijfer kunnen hebben dan het gemiddelde. In sommige gevallen kunnen ook voor 
waterraderen de maximale soortspecifieke sterftecijfers tot net iets meer dan 60% bedragen 
(Wolter et al., 2017).  

 

Figuur 7. In verschillende studies waargenomen soortspecifieke sterftepercentages bij vissen voor 
verschillende types van waterkrachtcentrales: Francis- en Kaplanturbines, Archimedesschroeven, 

waterraderen, andere turbinetypes (bv. Ossberger turbine). Grijze vlakken: relatieve frequentieverdeling 
van de sterftepercentages, dunne zwarte lijn = 10-90% percentiel, dikke zwarte lijn = 

interkwartielbereik (25-75% percentiel), rode cirkels en bollen = respektievelijk mediaan en gemiddelde, 
n = totaal aantal studies (Uit: Wolter et al., 2017). 

 

De sterftepercentages van vissen bij waterkrachtcentrales zijn doorgaans gecorreleerd met 
volgende technische turbineparameters en moeten van geval tot geval worden beoordeeld 
(Wolter et al., 2017): 

• Valhoogte (positieve correlatie; d.w.z. hoe groter de valhoogte hoe hoger de 
mortaliteit) 

• Toerental van de turbine, respectievelijk de rotatiesnelheid bij de buitenste en de 
middelste waaierdiameter (positieve correlatie) 

• Aantal waaierbladen (positieve correlatie) en tussenruimte tussen de bladen 
(negatieve correlatie; d.w.z. hoe kleiner de tussenruimte hoe groter de mortaliteit) 
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• Positie van de waterkrachtcentrale in relatie tot andere waterkrachtcentrales of de 
frequentie/veelvuldigheid van waterkrachtcentrales in een bepaald deel van de rivier 
(stroomgebied) 

• Bedrijfsmodus van de turbine  

 
Figuur 8. Correlatie tussen waargenomen sterftepercentage van vissen en toerental bij Francis- en 

Kaplanturbines (Uit: Wolter et al., 2017). 
 

Het toerental is één van de belangrijkste variabelen in voorspellingsmodellen voor turbine-
gerelateerde schade bij zalmachtigen (Larinier & Dartiguelongue, 1989) alsook bij paling en 
andere soorten (Von Raben, 1957a, 1957b). Het toerental is in principe positief gecorreleerd 
met het sterftepercentage, t.t.z. hogere toerentallen veroorzaken een hogere sterfte bij 
turbinepassage. Onderzoeksresultaten bevestigen deze positieve correlatie tussen toerental 
en sterftepercentage maar waarbij dient opgemerkt te worden dat reeds bij lage toerentallen 
< 100 omwentelingen/min tot sterftepercentages > 10% kan leiden. Zeer hoge 
sterftepercentages > 80% worden bij Kaplanturbines al waargenomen bij toerentallen van 
150 omwentelingen per minuut (figuur 8). 

Visveilige turbines 

In rapportages over het onderwerp vismigratie en door producenten van waterturbines wordt 
vaak gesproken over visvriendelijkheid. In dit advies wordt gekozen voor de term 
visveiligheid naar analogie met de Nederlandse norm (zie verder), omdat visvriendelijkheid 
niet definieerbaar is in deze context. Met visveiligheid (volgens de Nederlandse norm) wordt 
bedoeld de fractie vissen die nog in leven is na de overlevingsproef en de bepaling van 
uitgestelde sterfte ten opzichte van het totaal aantal gepasseerde vissen per soort en per 
lengteklasse.  

Het waterbeleid is gericht op vrije en veilige vismigratie waarbij vissterfte voorkomen moet 
worden. Visveilige turbines brengen deze doelen dichterbij. Onder 3.1 t.e.m. 3.6 worden 
voorbeelden van turbine-installaties opgelijst waarvan op grond van hun ontwerp een zekere 
mate van visveiligheid mag worden verwacht. Het is aangewezen dat producenten van 
turbines op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek kunnen bewijzen dat hun 
turbines effectief visveilig zijn. Het is tevens aan te bevelen dat er na plaatsing van de 
turbine(s) ‘on site’ een onafhankelijke wetenschappelijke evaluatie-studie wordt uitgevoerd. 
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Voor het uitvoeren van een wetenschappelijke evaluatie van turbines kan verwezen worden 
naar de Nederlandse norm NEN 8775 die onder de eindverantwoordelijkheid van 
normcommissie 390 020 “Milieukwaliteit” werd opgesteld door de normsubcommissie 390 
020 14 "Visveiligheid van pompen en turbines". Deze normsubcommissie bestaat uit 
verschillende waterbeheerders, pompfabrikanten, ecologische adviesbureaus en 
kennisinstellingen. 

Deze norm beschrijft: 

• een methode voor het uitvoeren van laboratorium- en praktijktesten om de 
visveiligheid te bepalen van turbines die gebruikt worden in waterkrachtcentrales; 

• een rekenmethode voor het berekenen van de overlevingskans van vissen die 
turbines passeren. 

De handleiding "Visveiligheid van pompen en turbines" is toepasbaar op zowel testen onder 
laboratoriumcondities als op testen in de praktijk. Afhankelijk van de testsituatie zijn er voor 
elke visveiligheidsproef apart te formuleren variabelen. Deze variabelen betreffen: de 
valhoogte (turbines), het werkdebiet, het toerental en de in te zetten vissoorten. 

3.1 Lagedruk turbine  
FishFlow Innovations heeft in samenwerking met Pentair Fairbanks Nijhuis een 
visvriendelijke lagedruk turbine ontwikkeld. De visvriendelijkheid van de turbine wordt 
volgens de producent onder andere bereikt door de speciaal ontwikkelde vormgeving van de 
impeller. Daarmee ontstaat een gunstige stroming in het water die de vis helpt om veilig 
door de turbine te migreren. Daarnaast is de opening tussen de rotorbladen ruimer dan bij 
de conventionele turbines, wat de trefkans met vissen aanzienlijk verlaagt. 

 
Figuur 9. Lagedruk turbine (Bron: http://fishflowinnovations.nl/innovaties/lagedruk-waterturbine/). 

 
Meer info: http://fishflowinnovations.nl  
 

3.2 Vijzelturbine 
De visvriendelijke buisvijzel wordt gebruikt als basis voor de vijzelturbine. In plaats van 
water op te pompen wordt er water van bovenaf ingelaten waardoor de vijzel gaat draaien 
en er door middel van een aangesloten generator stroom kan worden opgewekt. Dankzij de 
vormgeving is de turbine 100% visvriendelijk volgens de producent. 

http://fishflowinnovations.nl/innovaties/lagedruk-waterturbine/
http://fishflowinnovations.nl/
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Figuur 10. Vijzelturbine (Bron: http://fishflowinnovations.nl/innovaties/vijzelturbine/). 

 
Meer info: http://fishflowinnovations.nl  
 

3.3 Alden turbine 
De Alden turbine roteert trager dan conventionele turbines en heeft slechts drie rotorbladen, 
waarvan de vorm de schuifspanning, de drukveranderingen en de minimumdruk 
minimaliseert. Vissen moeten aldus beter door de turbine kunnen passeren. De producent 
beweert dat afhankelijk van de vissoort een overlevingspercentages bij volwassen vissen van 
98 tot 100% bekomen worden. 

 
Figuur 11. Alden turbine (Bron: www.voith.com). 

 
Meer info:  
http://voith.com/br/ECO31222_VoithHydro_Produktblatt_FishFriendly_ID5_englisch_final.pdf  
 
 

http://fishflowinnovations.nl/innovaties/vijzelturbine/
http://fishflowinnovations.nl/
http://www.voith.com/
http://voith.com/br/ECO31222_VoithHydro_Produktblatt_FishFriendly_ID5_englisch_final.pdf
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3.4 Kaplan turbines met ‘Minimum Gap Runner‘ (MGR) technologie 
Voith heeft de Minimum Gap Runner (MGR) technologie ontwikkeld voor het behoud van 
vispopulaties. De producent vermeldt dat studies aantonen dat alle vissen (100%) de 
passage van de turbine overleven. Dit ontwerp minimaliseert de ruimte die bij conventionele 
Kaplan turbines wel aanwezig is en die tal van schadelijke gevolgen hebben voor vispassage. 

 
Figuur 12. MGR turbine (Bron: www.voith.com). 

 
Meer info:  
http://www.voith.com/ca-en/products-services/hydro-power/environmentally-friendly-hydro-
products/minimum-gap-runner-876.html 
 

3.5 DIVE-turbine 
De DIVE-turbine is een innovatief turbine concept voor kleine waterkrachtcentrales (tot 4 
MW per unit). Door de typische ontwerpeigenschappen en werking van deze turbine is het 
volgens de fabrikant mogelijk om een zeer visvriendelijke waterkrachtcentrale te bouwen. De 
typische eigenschappen waarvan sprake, zijn: nauwe openingen, een minimaal aantal 
waaierbladen (schoepen) en verschillende operatiesnelheden. 

 
. 

 
Figuur 13. DIVE-turbine (Bron: www.dive-turbine.de). 

 
Meer info:  
http://www.dive-turbine.de/pages/en/ecology/fish-friendly-turbine.php?lang=EN  
 

3.6 VLH Turbine 
VLH (‘very low head’) turbines hebben de eigenschap dat ze operationeel zijn bij lage 
vervallen in de waterloop, van 1,5 tot 4,5 meter. Testen uitgevoerd met palingen, zalmen, 

http://www.voith.com/
http://www.voith.com/ca-en/products-services/hydro-power/environmentally-friendly-hydro-products/minimum-gap-runner-876.html
http://www.voith.com/ca-en/products-services/hydro-power/environmentally-friendly-hydro-products/minimum-gap-runner-876.html
http://www.dive-turbine.de/
http://www.dive-turbine.de/pages/en/ecology/fish-friendly-turbine.php?lang=EN
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forellen en andere soorten demonstreren, volgens de fabrikant, ‘ongeëvenaarde’ 
visvriendelijkheid (http://www.vlh-turbine.com/testfish).  

 

Figuur 14. De VLH turbine in werkende (links) en onderhouds- (rechts) positie (Bron: http://www.vlh-
turbine.com/turbine). 

 
Meer info: http://www.vlh-turbine.com/  
 
3.7 Conclusies voor de zes turbines 

Bovenstaande zes waterturbines, zijn turbines die veiliger zouden moeten zijn dan de 
klassieke Francis-, Kaplan- en Archimedes-turbines en/of waarvan op grond van hun ontwerp 
visveiligheid kan worden verwacht. De verschillende producenten beweren alvast dat hun 
turbines visvriendelijk zijn.  

Binnen het tijdsbestek van dit advies was het evenwel niet mogelijk na te gaan of de mate 
van visveiligheid van hun product gestaafd kan worden met resultaten uit onafhankelijke 
wetenschappelijke evaluatiestudies in labo- of praktijkopstellingen.  

Het is aangewezen dat producenten van turbines op basis van onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek kunnen aantonen dat hun turbines effectief visveilig zijn. Het is 
tevens aan te bevelen dat er na plaatsing van de turbine(s) ‘on site’ een wetenschappelijke 
evaluatiestudie wordt uitgevoerd.  
 

4 Visgeleidingssystemen voor stroomafwaartse 
vismigratie 

Om vissen tijdens hun dagelijkse verplaatsingen, dispersiebewegingen of gerichte 
stroomafwaartse migratie uit de turbines te houden kan gebruik gemaakt worden van 
afscheidings- of visgeleidingssystemen die vissen wegleiden van de potentieel onveilige 
turbines. Veilige stroomafwaartse vismigratie is belangrijk voor alle vissoorten. Voor 
bijvoorbeeld paling is de stroomafwaartse migratie noodzakelijk voor het voltooien van zijn 
levenscyclus. De volwassen zilverpalingen moeten veilig terug naar zee kunnen trekken om 
te paaien in de Sargassozee (Golf van Mexico). Net als paling is ook rivierprik een typische 
trekvissoort. Dit betekent dat ook rivierprik zowel zoet als zout water nodig heeft voor zijn 
levenscyclus. Prikken groeien op in zoet water en moeten vervolgens op een veilige manier 
naar zee kunnen trekken. Potadrome vissoorten (zoetwatervissen die migreren in een of 
tussen rivier(en)) zullen echter mee profiteren van maatregelen voor veilige stroomafwaartse 
migratie van trekvissoorten, zodat verspreiding en genetische uitwisseling mogelijk wordt, 
etc. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor soorten zoals kleine modderkruiper, bittervoorn, 
snoek, e.a. 

http://www.vlh-turbine.com/testfish
http://www.vlh-turbine.com/turbine
http://www.vlh-turbine.com/turbine
http://www.vlh-turbine.com/
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4.1 Afscheidingssystemen 
Afscheidingssystemen scheiden vis af richting een bypass. Een voorbeeld van een dergelijk 
systeem zijn schuingeplaatste roosters. In Duitsland wordt de toepassing van een schuin op 
de stroming geplaatst grofrooster in combinatie met een bypass als een mogelijke oplossing 
gezien om zilverpaling af te leiden. Gezien de reactie van vissen bij grofroosters, met name 
zoekgedrag naar een doorgang, zou van de aarzeling gebruik gemaakt kunnen worden om 
vissen af te leiden naar een bypass. Om vervuiling en verstopping van grofvuilroosers te 
voorkomen zijn goed werkende reinigingsinstallaties nodig.  

Mechanische systemen zoals roosters, met een zo beperkt als praktisch en technisch 
mogelijke ruimte tussen de roosterspijlen (i.e. hoe kleiner/smaller hoe effectiever dit is om 
vissen te weren), die onder een bepaalde hoek geplaatst worden, werken vermoedelijk het 
best om (volwassen) vissen fysiek uit de turbines te weren. 

In onderstaande figuren 15 t.e.m. 17 worden een aantal voorbeelden getoond van 
afscheidingssystemen. 

 
Figuur 15. Schuin geplaatste roosters met geleiding naar een stroomafwaartse migratiefaciliteit (Bron: 

www.dive-turbine.de). 

 

 
Figuur 16. Horizontale roosters met geleiding naar een stroomafwaartse migratiefaciliteit (Bron: Ebel et 

al., 2015; www.dive-turbine.de). 

http://www.dive-turbine.de/
http://www.dive-turbine.de/


 

www.inbo.be INBO.A.3634 19 

 
Figuur 17. Schacht-waterkrachtcentrale met horizontaal rooster en vismigratieopeningen (Bron: 

www.dive-turbine.de). 
 
Meer info: http://www.dive-turbine.de/pages/en/ecology/fish-friendly-rake-systems.php  
 

4.2 Visgeleidingssystemen die inspelen op het gedrag van 
vissen (uit Bruijs, 2004) 

Visgeleidingssystemen op basis van gedrag zijn in principe een alternatief wanneer de 
toepassing van een mechanisch systeem niet mogelijk is. Op gedrag gebaseerde systemen 
maken gebruik van de reactie van vis op specifieke stimuli die een afschrikkend effect 
teweeg brengen. Door het systeem optimaal op de lokale omstandigheden te dimensioneren, 
kan de vis effectief worden weggehouden bij gevarenzones en in de richting geleid worden 
van een alternatieve route langs de waterkrachtcentrale: via een bypass. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de specifieke gedragingen van de betreffende vissoorten op 
specifieke stimuli, alsook het bieden van een vluchtkans. 

4.2.1 Louver  
Louversystemen zijn jaloezieachtige structuren met lamellen, die rechtopstaand worden 
geplaatst op een draagstructuur (grijze lijn op figuur 18) die een hoek maakt van 15 - 20° 
ten opzichte van de waterstroom, waarbij het water door de verticale spleten heen stroomt 
(zie figuur 18). De vis reageert op de stroming in de omgeving van de lamellen en dat 
resulteert in een vermijdingsreactie ten opzichte van de verticaal geplaatste lamellen. Het 
uiteindelijke resultaat is een verplaatsing van de vis parallel aan de lamellen in de richting 
van de bypass. De effectiviteit van het systeem wordt bepaald door de lengte en de 
zwemcapaciteit van de vis, de hoek waaronder het systeem is opgesteld en de 
stroomsnelheid van het water. De optimale aanstroomsnelheid is soortspecifiek en is 
bijvoorbeeld voor salmoniden tussen de 0,4 - 1 m/s, maar zal voor andere vissoorten 
duidelijk lager moeten zijn. De ruimte tussen de lamellen kan variëren. 

http://www.dive-turbine.de/
http://www.dive-turbine.de/pages/en/ecology/fish-friendly-rake-systems.php
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Figuur 18. Principeschets van een Louversysteem in bovenaanzicht, waarbij de lamellen onder een hoek 

van 90° ten opzichte van de stroomrichting staan en voor de instroomopeningen van de turbine 
geplaatst wordt. De pijl geeft de stromingsrichting aan. De vissen worden in deze schets naar 

rechtsonder geleid waar dan een visdoorgang moet voorzien worden. 
 
Efficiëntie: afleidingspercentage  

Het louversysteem is vooral toegepast voor de geleiding van salmoniden. Voor andere 
soorten vis (paling, winde, blankvoorn, kopvoorn en barbeel) is de werking van het systeem 
niet of summier onderzocht. Volgens Bruijs (2004) is van de meeste soorten een redelijk 
hoge afleiding te verwachten. Van paling is een positieve reactie te verwachten omdat deze 
vissoort een vergelijkbare reactie zal vertonen als bij roosters. Over de effectiviteit van 
louvers voor paling is echter niet veel bekend. Een afleidingpercentage van meer dan 80% 
lijkt voor paling aannemelijk. In de Verenigde Staten werden louversystemen geëvalueerd 
met de lijn van het louversysteem op 45° t.o.v. de stromingsrichting en met 50 mm ruimte 
tussen de lamellen. Bij deze evaluatie werd een afscheidingsefficiëntie van 34 tot 61% 
gerealiseerd voor Amerikaanse paling (U.S. Department of the Interior Bureau of 
Reclamation, 2006). 

Storingen:  

Aangezien de lamellen een barrière in de rivier vormen zijn louvers zeer gevoelig voor het 
dichtslibben met drijvend en zwevend vuil. Louvers worden stroomopwaarts van grofroosters 
geplaatst, zijn niet voorzien van automatische reinigingsinstallaties en lopen daarom kans 
aanzienlijk te vervuilen, waardoor de stroomsnelheid sterk toeneemt en het 
stromingspatroon niet optimaal meer is. Een ander nadeel is dat louvers nogal omvangrijk 
zijn, gezien de kleine hoek met de stroomrichting in het water. Schade aan vis is bij 
louversystemen niet te verwachten.  

4.2.2 Bio Acoustic Fish Fence 
Het Bio Acoustic Fish Fence (BAFF-systeem) bestaat uit units (lengte 2,4 m; breedte 0,3 m; 
hoogte 0,2 m), die aan elkaar worden gekoppeld tot de gewenste totale lengte. Die lengte is 
de lengte die nodig is om de turbines af te schermen en is dus afhankelijk van de breedte 
van de instroomopening van de turbines. In elke unit is een geluidsoverbrenger geplaatst die 
een geluidssignaal stuurt door het luchtbellensysteem dat wordt gegenereerd door een 
compressor. Zonder een luchtbellenscherm verbreidt het geluid zich over de gehele rivier en 
wordt de vis alleen tegengehouden maar kan veel moeilijker worden geleid. Het geluid blijft 
binnen het luchtbellenscherm, waardoor het geluidniveau op enkele meters afstand van het 
scherm verwaarloosbaar is. Het luchtbellensysteem geeft een geluidsverdeling van de bodem 
tot het oppervlak. Omdat achter het luchtbellenscherm het geluidsniveau snel afneemt, zal 
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de vis dus pas op korte afstand het BAFF-systeem detecteren. Door toepassing van het 
luchtbellenscherm (geluidswal) welke in een bepaalde richting in de waterloop kan worden 
geplaatst, kan de vis gericht naar een bypass worden geleid.  

Meer info van het BAFF-systeem vanwege de producent: 
 

• https://www.ovivowater.com/product/energy/power/cooling-water-treatment/fish-
guidance-system/ovivo-fish-guidance-system-bio-acoustic-fish-fence/  

• Brochure:https://d15l97oqcgwsnl.cloudfront.net/wp-
content/uploads/2015/06/179_P_BR_1.PDF  

 
Figuur 19. Via een ‘Bio acoustic fish fence’ kunnen vissen geleid worden naar een veilige visdoorgang 

(www.ovivowater.com). 
 
Efficiëntie: afleidingspercentage  

Geluidsystemen blijken evenals systemen met licht (zie 4.2.3), wisselende resultaten te 
geven. Toepassing van deze systemen bij een waterkrachtcentrale bij Blantyre aan de rivier 
de Clyde (Schotland) gaf een passagereductie van 92% voor karperachtigen. Experimenten 
in East Anglia (Engeland) leverden een afleiding op van 66% voor kopvoorn en blankvoorn, 
terwijl stekelbaars niet reageerde. Toepassing van het BAFF systeem voor de turbine-inlaat 
van een Franse waterkrachtcentrale aan de rivier de Nive, bleek niet succesvol voor zalm 
smolts7. Experimenten met geluid met ditzelfde systeem van de producent Fish Guidance 
Systems (http://www.fish-guide.com/) FGS, uitgevoerd door bureau KEMA, bij de 
Amercentrale en de centrale Bergum zijn weinig succesvol gebleken voor de daar ingezogen 
vissoorten (baars, snoekbaars, blankvoorn en spiering).  

Voor paling zijn tot nu toe geen positieve resultaten (met geluidsystemen in het algemeen) 
bekend. Afgezien van waarnemingen met zilverpaling in het Conte Laboratorium in de VS is 
paling afleiding met geluid niet efficiënt. 

Storingen  

                                                
7 De fase waarin de jonge vissen naar zee gaan trekken wordt de smolt genoemd. 

https://www.ovivowater.com/product/energy/power/cooling-water-treatment/fish-guidance-system/ovivo-fish-guidance-system-bio-acoustic-fish-fence/
https://www.ovivowater.com/product/energy/power/cooling-water-treatment/fish-guidance-system/ovivo-fish-guidance-system-bio-acoustic-fish-fence/
https://d15l97oqcgwsnl.cloudfront.net/wp-content/uploads/2015/06/179_P_BR_1.PDF
https://d15l97oqcgwsnl.cloudfront.net/wp-content/uploads/2015/06/179_P_BR_1.PDF
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Het effect van een te sterke stroomsnelheid op het luchtbellenscherm is dat het scherm in de 
bovenste waterlaag vlak komt te liggen. Turbulentie kan een ‘gat’ in het bellenscherm 
veroorzaken waardoor er een vluchtroute ontstaat. 

4.2.3 Lichtsystemen: stroboscoop & fluorescentie  
Een mogelijkheid voor een lichtsysteem is een rij lampen bevestigd aan een staalkabel op de 
bodem van de waterloop. De stralingsrichting maakt een welbepaalde hoek ten opzichte van 
de stromingsrichting. Als lampen kunnen fluorescentie- of stroboscooplampen worden 
gebruikt. De onderlinge afstand van de lampen bedraagt ongeveer 1 m; de hoogte van het 
systeem is maximaal 1 m8. De uiteinden van de kabel kunnen worden bevestigd aan glij- of 
hijssystemen waarmee de lichtlijn kan worden gehesen, respectievelijk neergelaten.  

Voor een goede werking van lichtsystemen moeten aan de volgende voorwaarden worden 
voldaan:  

• de stroomsnelheid bij het scherm afstemmen op de zwemcapaciteit van de vis,  
• het systeem aanleggen onder een hoek, 
• het voorzien van een goede bypass.  

Een nadeel van lichtsystemen is dat bij sterke troebeling van het water de effectiviteit zal 
afnemen. De minimaal vereiste zichtdiepte is 0,5 m en de hoek van het systeem ten opzichte 
van de stroomrichting moet kleiner zijn dan 45°. De locatie van de vis in de waterkolom is 
van belang voor de plaats van de bypass. De vis moet over een zo kort mogelijke afstand 
worden afgeleid om passage door het scherm te voorkomen. Het seizoen van migratie is niet 
van belang voor het openstellen van de bypass. Het in werking stellen van het lichtscherm 
dient gelijk te lopen met het in werking stellen van de turbine onafhankelijk van de 
migratieactiviteit gelet op het feit dat er ook buiten de migratieperiodes er tevens dag- en/of 
nachtactiviteit is.  

Efficiëntie: afleidingspercentage  

Paling blijkt een duidelijke schrikreactie op licht te vertonen. Een effectiviteit tussen 65 - 
95% kan worden gehaald. Onderzoek bij de koelwaterinlaat van de centrale te Diemen 
(Nederland) toont aan dat juveniele spiering, snoekbaars, baars en karperachtigen een 
duidelijke schrikreactie tonen bij het gebruik van stroboscooplampen (Bruijs, 2004).  

Laboratorium- en veldexperimenten met stroboscooplichten tonen een reductie die varieert 
van 54 tot 80% voor diverse vissoorten als paling, jonge salmoniden en snoekbaars (Bruijs 
2004). Reducties tot 86% werden met stroboscooplampen bereikt bij een 
waterkrachtcentrale in Michigan voor shiner (karperachtigen) en bullhead (Ameiurus sp.). 
Door de New York Power Authority is in 2002 een groot demonstratieproject uitgevoerd om 
de toepassing van licht voor het afleiden van stroomafwaarts migrerende paling in de St. 
Lawrencerivier te onderzoeken. Dit is gedaan door in de rivier een 80 m lang drijvend 
platform in een hoek van 30° ten opzichte van de waterstroom te plaatsen. Er werd een 
‘muur’ van licht gecreëerd door 84 lampen van elk 1000 Watt. Zowel achter het platform als 
op de locatie waar de paling werd heen geleid waren netten geplaatst. Uit de experimenten 
volgde dat 23,4% van de paling werd afgeschrikt en terugzwom in stroomopwaartse richting. 
61,3% werd langs het scherm geleid en 15,3% ging alsnog door het scherm. In totaal was er 
dus een afleidingsefficiëntie van ongeveer 85%.  

Met licht kunnen afleidingpercentages worden verwacht van circa 80% voor palingen voor de 
overige vissoorten gemiddeld circa 65%.  

Storingen  

                                                
8 Als vis op meer dan 1 m boven lichten zwemt heeft dit geen afschrikkingseffect meer. 
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Schade aan vis als gevolg van lichtsystemen valt niet te verwachten. Storingen die kunnen 
optreden aan het systeem zelf zijn: defecte lampen, aangroei van algen op de glazen 
lampbehuizing, stroomstoring. Daarnaast kan door een sterke toename van de troebelheid 
van het water de effectiviteit afnemen. Bij sterke toename van de stroomsnelheid van het 
debiet zal de efficiëntie eveneens afnemen.  

Zowel het ophang- als hijssysteem zal specifiek moeten worden bekeken wat betreft 
storingen, duurzaamheid en onderhoud. De noodzaak voor meer rijen boven elkaar - om de 
volledige waterkolom te verlichten - zal afhangen van de diepte en troebelheid van het 
water.  

5 Enkele aanbevelingen voor het beleid  

Het is aangewezen om het volledige milieukostenplaatje te bestuderen bij de aanvraag of 
voorstel tot bouw van een waterkrachtcentale. Bij die beoordeling is het aangewezen om de 
kosten voor potentiële toekomstige ontmanteling van de centrale voor rekening van de 
licentiehouder/operator te brengen (Crundwell et al., 2012). 

Elke waterbeheerder zou waterkracht ‘no-go’ gebieden moeten identificeren en aanduiden 
daarbij rekening houdend met de verschillende Europese richtlijnen en regelgevingen, 
habitatrichtlijngebieden en –soorten en de beschikbaarheid van watervoorrraden (Crundwell 
et al., 2012). 

De ontwikkeling van waterkracht zou als onderdeel van een breder strategisch 
stroomgebiedbeheerplan moeten beschouwd worden zodat de cumulatieve impacts van alle 
artificiële invloeden (onttrekkingen, lozingen, andere waterkrachtplannen) kunnen 
beoordeeld worden op lokaal en stroomgebiedsniveau (Crundwell et al., 2012). 

Waar mogelijk moeten bestaande structuren gebruikt worden en moet er voorkomen worden 
dat er nieuwe knelpunten worden gevormd of moeten alternatieve hernieuwbare bronnen 
worden overwogen zoals zon, wind of biogas (Crundwell et al., 2012). 
 
Binnen de Benelux-werkgroep Trekvissen (‘NAT-MIG’) wordt, zoals reeds vermeld, gewerkt 
aan een aanvulling van Beschikking M(2009)1 betreffende het bevorderen van visveilige en 
vispasseerbare waterkrachtinstallaties en pompgemalen. Daarin wordt gesteld dat  

o het wenselijk is vissterftenormen in de Benelux, op elkaar af te stemmen, en dat 
bewustwording en samenwerking tussen stakeholders noodzakelijk is om de 
ontwikkeling van waterkracht en het behoud van biodiversiteit, in het bijzonder van 
trekvissoorten, zo goed mogelijk met elkaar te af te stemmen, 

o dat bij bestaande en toekomstige waterkrachtcentrales en pompgemalen de beste 
beschikbare technieken worden toegepast waarmee de directe en uitgestelde sterfte 
van trekvissoorten zo veel mogelijk wordt vermeden, 

o voor wat betreft pompgemalen en waterkrachtcentrales cumulatieve 
sterftepercentages (i.e. een cumulatieve norm per stroomgebied) dienen vastgelegd 
te worden in de hydrografische stroomgebieden van de Benelux-landen. 
 

Conclusies 

Naast het formuleren van antwoorden op de vragen van de adviesvrager wil het INBO met 
dit advies informatie aanleveren in verband met de mogelijke gevolgen voor de natuur en 
het natuurbeleid van de productie van hydro-elektriciteit in Vlaamse waterlopen. 
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Het INBO uit zijn bezorgdheid omtrent de ombouw van oude watermolens tot kleine 
waterkrachtcentrales en de bouw van nieuwe dergelijke centrales voor de productie van 
hydro-elektriciteit. 

Er dient grondig rekening gehouden te worden met de ecologische effecten op de aquatische 
ecosystemen en de daarmee verbonden terrestrische ecosystemen in het algemeen en de 
vispopulaties in het bijzonder. Waterkrachtcentrales kunnen een ernstige bedreiging vormen 
voor het gevoerde natuurbeleid in de waterlopen en aanpalende valleigebieden. 
Waterkrachtcentrales hypothekeren immers het succes van ecologische herstelprogramma's 
en investeringen in de waterkwaliteitssanering. Een toename van de waterkrachtcapaciteit is 
ook niet in overeenstemming te brengen met de letter en geest van verschillende 
internationale en gewestelijke reglementeringen. 

Het spreekt voor zich dat vanuit ecologisch standpunt het gebruik van alternatieve 
(hernieuwbare) energie moet toegejuicht te worden, maar dat kritisch nagegaan moet 
worden of de toepassing ervan geen nadelige gevolgen heeft voor natuur en milieu. Want 
kan men immers nog van “groene” energie spreken als voor de opwekking ervan belangrijke 
natuurwaarden verloren gaan of de mogelijkheden voor natuurontwikkeling ernstig beperkt 
worden (De Charleroy et al., 2000). 

1. Welke systemen van kleine waterkrachtcentrales zijn visveilig? 

Turbinefabrikanten hebben het laatste decennium inspanningen geleverd om turbine 
installaties op de markt te brengen die veiliger zijn voor vis en/of waarvan op grond van hun 
ontwerp visveiligheid kan worden verwacht. Het zijn turbines die veiliger zouden moeten zijn 
dan de klassieke Francis-, Kaplan- en Archimedes-turbines en/of waarvan op grond van hun 
ontwerp visveiligheid mag worden verwacht. Het gaat o.a.om de lagedruk turbine, de 
vijzelturbine, de Alden turbine, de visvriendelijke Kaplan turbines met ‘minimum gap runner‘ 
(MGR) technologie, de DIVE- en VLH-turbines. De verschillende producenten beweren dat 
hun turbines visvriendelijk zijn.  

Het is aangewezen dat producenten van turbines op basis van onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek kunnen aantonen dat hun turbines effectief visveilig zijn. Het is 
tevens aan te bevelen dat er na plaatsing van de turbine(s) ‘on site’ een wetenschappelijke 
evaluatie-studie wordt uitgevoerd.  

Voor een wetenschappelijke gestandaardiseerde evaluatiemethode voor turbines (en 
pompen) kan verwezen worden naar de Nederlandse norm NEN 8775. 

2. Welke systemen van kleine waterkrachtcentrales zijn niet visveilig? 

De twee meest voorkomende turbinetypes wereldwijd zijn Francis- en Kaplanturbines. 
Daarnaast worden ook o.a. Archimedesschroeven en waterraderen gebruikt als kleine 
waterkrachtcentrales. Klassieke Kaplan- en Francisturbines hebben in regel de hoogste 
sterftepercentages en zijn niet visveilig. Duidelijk lagere sterftepercentages treden op bij 
Archimedes turbines en de laagste sterftepercentages worden bij waterraderen genoteerd.  

Gemiddelde sterftepercentages bedragen bij Francis- en Kaplanturbines ongeveer 26%, bij 
Archimedesschroeven 13% en bij waterraderen ongeveer 1%. Een belangrijke opmerking is 
echter dat er in enkele gevallen zeer hoge sterftes waargenomen worden voor alle 
turbinetypes, waarbij maximale sterftepercentages voor Francis- en Kaplanturbines maar ook 
Archimedesschroeven gedemonstreerd werden (tot 100% sterfte, afhankelijk van vissoort en 
locatie). In sommige gevallen kunnen ook voor waterraderen de maximale soortspecifieke 
sterftecijfers meer dan 60% bedragen. Deze grote spreiding in sterftepercentages per 
turbinetype kan o.a. verklaard worden doordat dezelfde types kleine of grote onderlinge 
verschillen kunnen tonen in geometrie, rotatiesnelheid, grootte en snelheid van 
drukveranderingen en turbulentie. 



 

www.inbo.be INBO.A.3634 25 

Turbines, ongeacht het type, die in uitzonderlijke gevallen vissterftes veroorzaken met 
bovenvermelde hoge sterftepercentages (cfr. 13%, 26%, 100%, 60%) kunnen uiteraard niet 
als visveilig beschouwd worden.  

3. Zijn 'standaardraderen' in hout of metaal aan watermolens afdoende 
visveilig? 

Zoals vermeld in het antwoord op vraag 1 veroorzaken standaard waterraderen doorgaans 
veel lagere sterftepercentages bij vissen dan Francis-, Kaplan- en Archimedesturbines. 
Gemiddelde sterftepercentages bij waterraderen bedragen ongeveer 1% doch kunnen in 
sommige gevallen meer dan 60% bedragen. Waterraderen die deze aanzienlijke sterfte 
veroorzaken kunnen niet als als visveilig beschouwd worden. 

4. Welke maatregelen kunnen genomen worden om te vermijden dat vissen 
richting de turbine kunnen zwemmen en om ze af te leiden naar een veilige 
visdoorgang? 

Om een oplossing te zoeken voor het mortaliteitsprobleem onder vissen die door turbines 
gaan, werden reeds tal van technieken onderzocht. Zowel viswering als visgeleiding naar 
mogelijke vispassages werden uitgeprobeerd.  

Mechanische systemen zoals roosters, met een zo beperkt als praktisch en technisch 
mogelijke ruimte tussen de roosterspijlen, die onder een bepaalde hoek geplaatst worden, 
werken vermoedelijk het best om (volwassen) vissen fysiek uit de turbines te weren. Door de 
grote vuillast in de Vlaamse waterlopen vergt dit echter een zeer performant 
roosterreinigingssysteem.  

Visgeleidingssystemen op basis van gedrag zijn in principe een alternatief wanneer de 
toepassing van een mechanisch systeem niet mogelijk is. Deze systemen kunnen relatief 
goed scoren voor bepaalde soorten of levensstadia maar evengoed minder goed scoren voor 
andere soorten of levensstadia. Uit de resultaten aangehaald in dit advies blijkt dat geen 
enkele tot nu toe uitgeteste techniek afdoende is voor alle soorten.  

We willen hierbij ook nog opmerken dat, zelfs indien de schade bij stroomafwaartse migratie 
door turbines enigszins beperkt kan worden en dat stroomopwaartse migratie voor een groot 
deel van een vispopulatie mogelijk is via een vistrap, er steeds de cumulatieve invloed van 
verschillende centrales na elkaar blijft bestaan, hetgeen voor een populatie van migratoren 
fataal kan zijn. 

Voorbeelden van afscheidingssystemen zijn roostersystemen. Voorbeelden van 
geleidingssystemen zijn: 

• Louversystemen 

• Bio Acoustic Fish Fence 

• Lichtsystemen (stroboscoop & fluorescentie) 
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