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In het kader van de vernieuwing (ontdubbeling) van de sluis van Evergem op de Ringvaart
rond Gent voerde het lnstituut voor Natuurbehoud (lN) in opdracht van de afdeling Boven-
Schelde van de Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) een onderzoek uit naar de
vismigratie in de Ringvaart. Deze studie maakt deel uit van het "Onderzoeksplan nieuwe
sluis Evergem" dat uitgevoerd wordt door AWZ, afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en
Hydrologisch Onderzoek i.s.m. het lnstituut voor Bosbouw en Wildbeheer en het lN en
diende uit te wijzen of het sluis-stuwcomplex van Evergem een hindernis is voor vismigratie
en waar het knelpunt zich juist situeert. Daartoe werd nagegaan of en wanneer er
vismigratie waarneembaar is naar de sluis, naar de stuw of naar beide en in hoeverre de
sluis en de stuw elk een obstakel vormen voor vismigratie.
Het uitgevoerde onderzoek omvatte een volledige jaarcyclus. Er werd gebruik gemaakt van
vangsten met dubbele schietÍuiken, merk- en hervangstonderzoek waarbij 'ïingerling tags"
en/of een vinknip aangebracht werden en een telemetriestudie met miniatuur-radiozenders
die in de buikholte van vissen ingeplant werden. Stroomafwaarts van sluis en stuw plaatsten
we maandelijks (en in het voorjaar wekelijks) fuiken, waarbij ervan uitgegaan werd dat indien
het kunstwerk een migratieknelpunt is, er zich tijdens de trekperiode belangrijke
concentraties van vissen kunnen ophopen. Daarnaast werden zowel stroomopwaarts als
stroomafwaarts van het sluis-stuwcomplex op 10 vaste monsterpunten maandelijks vissen
gevangen, gemerkt en hervangen. ln het voorjaar volgden we ook nog de trekroute van
enkele grotere vissen (brasem en blankvoorn) die uitgerust waren met een radiozender, om
na te gaan waar de vissen ter hoogte van het sluis-stuwcomplex naar een doorgang zoeken.
Tussen november 2000 en oktober 2001 werden in totaal 17945 vissen gevangen. Het betroÍ
1 rondbek- (rivierprik) en 24 vissoorten. De belangr'rjkste vertegenwoordigers in de
visgemeenschap zijn: blankvoorn 66 7o, driedoornige stekelbaars 12 "/" en brasem 5 %. ln
twee concentratiefuiken vlak onder de stuw werden halvenruege de maand mei massale
vangsten gedaan, respectievelfik 943 en 1316 vissen. Deze migratiepiek viel duidelijk
samen met de toename van de watertemperatuur. Voor de merk- en hervangststudie werden
7971 vissen gemerkt:4780 vissen kregen een vinknip, tenruijl bij 3191 blankvoorns naast een
vinknip ook nog een'ïingerling tag" met een nummer erop meekregen. ln totaal werden 547
gemerkte exemplaren teruggevangen, hooÍzakelijk blankvoorns (515). De hervangst-
resultaten tonen aan dat er in 1 jaar tijd amper 6 vissen stroomopwaarts en g stroomafwaarts
door het sluis-stuwcomplex migreerden. Tijdens de radiotelemetriestudie werden dagelijkse
positiebepalingen uitgevoerd van enkele brasems en 1 blankvoorn. Dit onderzoek had eerder
wisselend succes daar een aantal vissen nog voor de migratieperiode uit het studiegebied
verdwenen. Toch kon van een blankvoorn en een brasem een duidelijke stroomopwaartse
migratieroute tot vlak onder de stuw worden vastgesteld, waar de dieren verschillende dagen
naar een doorgang zochten.
Door een toegenomen waterzuiveringsgraad in het stroomgebied van de Bovenschelde komt
vandaag opnieuw een omvangrijke vispopulatie voor in de Ringvaart. De stuw genereert een
belangrijke lokstroom waardoor de stuwgeul verkozen wordt als migratieroute boven de
sluisgeul. De resultaten van de vangst-merk-hervangststudie tonen aan dat stroomop-
waartse migratiemogelijkheden langsheen dit kunstwerk nihil zijn. Daardoor onststaan
massale concentraties van vissen onder de stuw. Het opheffen van het migratieknelpunt kan
gerealiseerd worden door de aanleg van een visdoorgang ter hoogte van de stuw.


