
Bijlage 2: FishFlow vijzelgemaal (Anoniem z.d.) 



Bij de bemaling van kleinere polders wordt in

Nederland veel gebruik gemaakt van vijzelgema-

len. Migrerende vissen kunnen van deze gemalen

gebruik maken om van de polder naar het boe-

zemwater te komen. Een deel van de passerende

vissen raakt echter in de vijzels beschadigd door-

dat vissen geraakt worden door de onderste win-

ding van de vijzel of doordat ze beklemd raken

tussen de vijzel en de goot waarin de vijzel ligt.

Onder de naam FishFlow Innovations ontwikkel-

den Witteveen+Bos en beroepsvisser Gerard

Manshanden een buisvijzel, die deze problemen

niet kent en visveilig is.

Werking

Bij conventionele vijzels loopt de schroef over de volle

breedte door tot aan het uiteinde van de vijzel,

waardoor de eerste windingen bij elke draai door het

water slaan. Een tik van de eerste windingen kan vis-

sen ernstig verwonden. In het visveilige vijzelgemaal

neemt de breedte van de vijzelbladen gedurende de

laatste windingen af, zodat de bladen teruglopen naar

de buitenkant van de vijzel tot ze uiteindelijk op lijken

te gaan in de buis rond de vijzel.

De tweede toepassing in het FishFlow vijzelgemaal is

dat de vijzel over de gehele lengte omhuld wordt.

Deze omhulling draait mee in de goot, waardoor er

geen ruimte meer bestaat tussen de vijzel en de

wand. De omhulling en de aangepaste vijzelbladen

zorgen ervoor dat de vijzel niet langer door het water

slaat en vis niet meer beschadigd of beklemd kan

raken.

FishFlow vijzelgemaal

Hoger rendement

Dankzij de omhulling treden er geen lekverliezen op

waardoor het visveilig vijzelgemaal een hoger rende-

ment heeft dan conventionele vijzelgemalen.

Implementatie

FishFlow Innovations kan nieuwe visveilige vijzelge-

malen ontwikkelen en realiseren, maar ook bestaan-

de vijzelgemalen visveilig maken.

FishFlow Innovations

Het visveilige vijzelgemaal wordt op de markt

gebracht door FishFlow Innovations, een samen-

werkingsverband tussen het ingenieursbureau

Witteveen+Bos uit Deventer en visser en uitvinder

Gerard Manshanden uit Medemblik. FishFlow

Innovations produceert eveneens verschillende ande-

re vismigratievoorzieningen, zoals:

• de FishFlow gemaalvispassage

• de FishFlow hevelvistrap

• het FishFlow visgeleidingssysteem voor water-

krachtcentrales

• een viswering voor waterinnamepunten

Meer weten

Wilt u weten wat FishFlow Innovations voor u kan

betekenen op het gebied van visveilige vijzelgemalen

en andere vismigratievoorzieningen, neem dan con-

tact met ons op via info@fishflowinnovations.nl. Meer

informatie vindt u op www.fishflowinnovations.nl.

W
A

0
6

1
1

v
y

z
e

l

van Twickelostraat 2

Postbus 423

7400 AK Deventer

telefoon 0570-619292

fax 0570-697969

www.fishflowinnovations.nl

 



Bijlage 3: FishFlow Visveilige vijzel (Anoniem 2007) 



oorspronkelijk door Archimedes ontworpen 
tonmolen. ‘Waarschijnlijk is de cilindervormi
ge kap van de schroef van Archimedes op een 
gegeven moment verwijderd omdat die het 
onderhoud aan de wormschroef lastiger 
maakte’, denkt Witjes. ‘Maar tegenwoordig is 
de noodzaak tot onderhoud minder aanwezig, 
omdat de worm door bijvoorbeeld een epoxy
bad zeer goed is te conserveren.’

SCHUTSLUIZEN
Inmiddels heeft FishFlow Innovations 

 octrooi aangevraagd op de visveilige entree 
en de mogelijkheid om het gemaal tevens als 
turbine te gebruiken. De Vlaamse overheid 
overweegt om de visveilige, groene stroom 
opwekkende fluisterbuis te plaatsen in het 
 Albertkanaal. Dit door de Maas gevoede 
scheepvaartkanaal kent een verval van 55 m, 
dat wordt overbrugd door acht schutsluizen. 
Aangezien de maximaal te onttrekken hoe
veelheid water uit de Maas in afspraak met 
Nederland is gelimiteerd, moeten de gema
len de te grote schutverliezen weer terug
pompen. ‘Er treden echter ook perioden met 
wateroverschot op en dan is het mogelijk 
elektriciteit op te wekken’, geeft Klinge aan. 
‘Omdat het kanaal door de Vlaamse overheid 
is aangewezen tot hoofdmigratieroute voor 
zalmachtigen, dienen beide toepassingen vis
veilig te gebeuren.’

Hiermee lopen onze zuiderburen op ons 
voor: in Nederland is de visveilige turbine
vijzel nog nergens te vinden. Volgens Fish
Flow Innovations moet dit gaan veranderen, 
aangezien in de Decembernota 2006 is beslo
ten elk nieuw of te renoveren gemaal, voor zo
ver relevant voor de migratie van de dieren, 
visveilig en niet alleen visvriendelijk uit te 
voeren. ‘Helaas is dit geen wettelijke verplich
ting’, laat Witjes weten. ‘Jaarlijks worden zo’n 
honderd gemalen vervangen of gerenoveerd 
en dit gebeurt tot op heden niet visveilig.’
www.fishflowinnovations.nl

Klinge van Witteveen+Bos, ‘anders zou bij 
veel gemalen op de bodem een tapijt van gra
ten en aan stukken gehakte vissen zijn te 
zien.’ In vergelijking met een schroefpomp, 
die lijkt op een scheepsschroef, is de naam vis
vriendelijk echter wel weer te begrijpen. Vol
gens het trio legt vrijwel elke vis die langs een 
gemaal met dit type pomp gaat, het loodje.

Manshanden vond dat het droog houden 
van onze polder visvriendelijker en 
paste de vijzelpomp zo aan dat vis
sen het gemaal veilig kunnen pas
seren. Daarvoor bevestigde hij een 
precies passende cilinder aan de 
worm. Ook verlengde hij de win
dingen aan het uiteinde van de 
wormschroef, zodat ze geleidelijk 
versmallen en wegvallen in de 
buis. Omdat er geen uitstekende 
eerste winding meer is die de vis
sen kan onthoofden en ook geen 
ruimte tussen de vijzel en de wa
terbak waar vissen klem kunnen 
komen, is het resultaat een 100 % 
visveilige vijzel.

Maar dat is niet het enige voor
deel. De verbeterde vijzel brengt 

tevens het lekverlies terug 
naar nul, omdat het water 
niet uit de gesloten schroef 
kan ontsnappen. Verder 
maakt de cilinder een eind 
aan de geluidshinder en zorgt 
voor een hoger rendement, 
omdat die voldoende verstevi
ging biedt voor gebruik van 
een as met een kleinere dia
meter. Bovendien kan de vij
zel op momenten dat er wa
ter wordt binnengelaten, 
dienst doen als turbine om 
elektriciteit op te wekken. 

Grappig detail is dat de vij
zelpomp precies lijkt op de 

Nederland is als polderland 
afhankelijk van gemalen. Verspreid over het 
hele land staan er zo’n 3500. Een deel hiervan 
zijn zogenoemde vijzelgemalen, die het water 
transporteren met behulp van een worm
schroef, een draaiende as die van schroef
draad is voorzien. Wat de meeste mensen niet 
weten, is dat deze gemalen voor vissen een le
vensgevaarlijke hindernis vormen. Maar liefst 
20 tot 40 % van de dieren moet een 
passage langs een vijzelgemaal met 
een verwonding of de dood beko
pen: ze krijgen een opdonder van 
het draaiende uiteinde van de 
wormschroef of komen klem te zit
ten tussen de worm en de wand 
van de waterbak. Toch staat dit type 
gemaal in Nederland bekend als 
visvriendelijk. 

Volgens uitvinder en beroepsvis
ser Gerard Manshanden en advi
seurs drs. Marcel Klinge en ir. Theo 
Witjes van Witteveen+Bos, alledrie 
betrokken bij het bedrijf FishFlow 
Innovations, is dit een nogal dubi
eus predikaat. ‘Het is dat het water 
in Nederland zo troebel is’, zegt 
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Bijlage 4: Onderzoek naar de visveilige axiaalpomp 

en buisvijzel (Vriese 2009) 
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1 Inleiding 

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat er veel vissen worden beschadigd 
en/of gedood bij de passage van conventionele gemaalpompen. FishFlow 
Innovations heeft twee pompconcepten ontwikkeld waarvan het ontwerp erop gericht 
is om vissen zonder schade te laten passeren. Het eerste concept betreft een 
visveilige axiaalpomp. Deze axiaalpomp is door FishFlow Innovations ontwikkeld in 
samenwerking met Nijhuis Pompen. Het tweede concept betreft een visveilige 
buisvijzel.  
 
FishFlow Innovations had de behoefte om de visveiligheid van de pompconcepten 
onafhankelijk vast te laten stellen. In deze rapportage worden de pompproeven 
beschreven. Bij de uitvoering van de pompproeven is een onafhankelijke waarnemer 
van VisAdvies BV aanwezig geweest om de resultaten vast te stellen en te 
rapporteren. 
 
De statistische evaluatie is gedaan door Onno van Tongeren van bureau Data 
Analyse Ecologie (DATANECO) in samenwerking met Tim Vriese. 
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2 Beschrijving van de pompen 

2.1 Axiaalpompen 

Axiaal- of schroefpompen hebben een rotor die uit meerdere bladen bestaat die 
onder een hoek op een centrale as zijn geplaatst. Het water wordt over de 
lengterichting van de as aan- én afgevoerd. Door de beroering van het water door de 
rotor ontstaat in de pomp een turbulente stroming. Om te zorgen dat het water weer 
laminair (evenwijdig) gaat stromen, worden achter de rotor zogenaamde leischoepen 
geplaatst. Axiaalpompen worden over het algemeen gekenmerkt door een hoog 
toerental. 
 
Conventionele axiaalpompen 
Uit onderzoeken blijkt dat conventionele axiaalpompen van alle pompconcepten het 
meeste schade en sterfte onder passerende vissen veroorzaken. Deze schade en 
sterfte komt met name voort uit botsingen met de rotorbladen en/of de leischoepen. 
 
Axiaalpomp van FishFlow Innovations/Nijhuis Pompen 
Het principe van de axiaalpomp van FishFlow Innovations en Nijhuis Pompen berust 
op een aanpassing van de vorm van zowel de rotor als de leischoepen. De 
vormgeving van de visveilige waaier is afgeleid van de buisvijzel van FishFlow 
Innovations (zie § 2.2) en berust daarmee op dezelfde principes. Opvallend is dat de 
waaier een grotere kogeldoorlaat heeft dan een conventionele waaier. Dit wil zeggen 
dat er meer ruimte tussen de diverse rotorbladen is om voorwerpen te laten 
passeren. De waaiervorm stuurt water (en vis) door het midden van de waaier en 
weg van de wanden. Daarnaast zijn de randen van de waaier en leischoepen 
afgerond om sneden tegen te gaan. In figuur 2.1 zijn de conventionele en 
visvriendelijke waaiervorm weergegeven. 
 

 

figuur 2.1 Conventionele waaiervorm (links) en waaiervorm van FFI (rechts) 
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2.2 Vijzelpompen 

Een vijzelpomp, ook wel schroef van Archimedes genoemd, bestaat uit één of 
meerdere windingen die over de lengte van de vijzel om een centrale as gedraaid 
zijn. Het begin van deze windingen slaat door het water waardoor water wordt 
opgepakt. Door het draaien van de vijzel wordt het water geleidelijk omhoog 
getransporteerd.  
 
Conventionele vijzelpompen 
Bij conventionele vijzels loopt de schroef over de volle breedte van de vijzel door tot 
aan het uiteinde van de vijzel. Het begin van de windingen bestaat daardoor uit 
rechte vlakken die bij elke omwenteling van de vijzel door het water slaan. Een tik 
van deze eerste windingen kan vissen ernstig verwonden.  
 
De meeste Nederlandse vijzelpompen zijn uitgevoerd als open vijzels. Hierbij draait 
de vijzel in een betonnen of metalen goot, de opleider. Hoewel de vijzel voor een 
optimaal rendement zoveel mogelijk op de opleider moet aansluiten, is er altijd 
sprake van water dat tussen de vijzel en de opleider terugloopt. Vissen lopen het 
risico om beschadigd te raken door in de spleet tussen de vijzel en de opleider 
beklemd te raken. In figuur 2.2 wordt een conventioneel vijzelgemaal weergegeven 
evenals een detail van het begin van een winding. 
 

  

figuur 2.2 Voorbeeld van een conventioneel vijzelgemaal met rechts detail van de 
winding 

 
Buisvijzel van FishFlow Innovations 
Fishflow Innovations heeft een aantal aanpassingen gemaakt om schade aan vissen 
te voorkomen. De eerste aanpassing aan de vijzel is dat de vijzel over de gehele 
lengte omhuld wordt (‘de buis’). Deze omhulling vormt één geheel met de vijzel en 
draait daardoor mee. Zodoende kan vis niet langer tussen de vijzel en de opleider 
beklemd raken.  
 
De tweede aanpassing betreft de vormgeving van de vijzellinten. In het vijzelgemaal 
neemt de breedte van de vijzellinten gedurende de laatste windingen aan de 
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uiteinden van de vijzel geleidelijk af. Daardoor lopen de bladen terug naar de 
buitenkant van de vijzel tot ze uiteindelijk op lijken te gaan in de buis rond de vijzel. In 
figuur 2.3 wordt de buisvijzel van FishFlow Innovations weergegeven. 
 

 

figuur 2.3 Buisvijzel van FishFlow Innovations 
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3 Aanpak van de praktijkproeven 

3.1 Proefdieren 

Voor de uitvoering van de proeven zijn schubvissen en alen gebruikt. 
 
De schubvissen zijn tijdens zegenvisserijen in de haven van Medemblik gevangen. 
De gevangen vis is vervolgens met behulp van een kraan het ruim van een bunschip 
binnen gesluisd. Tijdens de visserij bleek er weinig vis aanwezig te zijn. De vangst 
bestond daardoor uit een relatief klein aantal vissen met een diverse soorten- en 
lengtesamenstelling. 
 
De alen zijn via een beroepsvisser betrokken. Deze alen zijn in een beluchte tank 
opgeslagen. 
 
Voor het gebruik van de proefdieren is toestemming verkregen van de 
Dierexperimentencommissie (DEC) van de Centraal Veterinair Instituut van de 
Wageningen UR (brief d.d. 29 mei 2009, zie bijlage II). De dierproef is uitgevoerd 
door ir. F.T. Vriese van VisAdvies BV (bevoegd functionaris cf. artikel 9 WOD) onder 
begeleiding van drs. P.S. Kroon van het Centraal Veterinair Instituut (bevoegd 
functionaris cf. artikel 14 WOD) en in aanwezigheid van dr. G. Kruitwagen van 
FishFlow Innovations (eveneens bevoegd functionaris cf. artikel 9 WOD). 

3.2 Opstelling 

Axiaalpomp 
Bij de uitvoering van de proef is gebruik gemaakt van een pomp met een open 
waaier, een capaciteit van 81,1 m3/min en een doorsnede van 800 mm. De pomp is 
voorzien van een frequentieregelaar en draaide tijdens de proef met 333 
omwentelingen per minuut. De opvoerhoogte bedroeg 1 meter. 
 
De proef is uitgevoerd in een insteekhaven op de jachtwerf Jongert te Wieringerwerf.  
 
Voor de proef waren twee stalen balken over de breedte van de insteekhaven 
geplaatst. De axiaalpomp is met behulp van een kraanwagen op de balken geplaatst, 
waarbij de aanzuigmond recht naar beneden in het water stak. Aan de uitstroom was 
een bochtstuk bevestigd, waardoor het uitgemalen water naar het wateroppervlak 
werd teruggevoerd. De pomp was over de lengterichting van de insteekhaven 
opgesteld, waardoor het water werd uitgemalen op de bredere voorhaven.  
 
Onder de aanzuigmond was een metalen kooi met een lengte en breedte van 1 
meter en een hoogte van 1,5 meter geplaatst. Het gaas op de metalen kooi had een 
maaswijdte van 28 x 28 mm hele maas. Deze kooi was voorzien van drijvers 
waardoor de randen van de kooi aan het wateroppervlak bleven.  
 
Rond de uitstroom van de pomp was een net met een maaswijdte van 22 mm hele 
maas geplaatst. Dit net was met behulp van lijnen in de breedte van de voorhaven 
opgespannen, zodat voldoende ruimte gegeven werd om contact van vis met het net 
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zoveel mogelijk te voorkomen. Figuur 3.1 geeft een beeld van de axiaalpomp in de 
testopstelling. Figuur 3.2 laat de kooi voor aanvoer van de vis zien. Figuur 3.3 geeft 
het aanzicht van de axiaalpomp in de aanvoerkooi. 
 

 

figuur 3.1 Axiaalpomp in de testopstelling 

 

 

figuur 3.2 Kooi voor de aanvoer van vissen 
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figuur 3.3 Aanzicht van de pomp in de kooi 
 
Voor aanvang van de eigenlijke proef werd proefgedraaid met de pomp zonder dat er 
vissen in de aanvoerkooi aanwezig waren. Hierbij werd een grote hoeveelheid slib 
opgewerveld, waaruit kon worden afgeleid dat het onder de uitstroomopening van de 
pomp relatief ondiep was. Door de waterstraal werd lokaal slib weggeblazen, zodat 
de condities voor de uitvoering van de proef verbeterden. 
 
Buisvijzel 
Voor de proef met de buisvijzel is gebruik gemaakt van een tweegangige vijzel met 
doorsnede van 700 mm en een capaciteit van 35 m3 per uur. De vijzel draaide tijdens 
de proef met 57 omwentelingen per minuut. 
 
De proef met de buisvijzel is uitgevoerd op de oever van een stadgracht in 
Medemblik. De buisvijzel was zodanig opgesteld dat de aanzuigmond van de vijzel 
tot boven de centrale as in het water van de gracht stond. Onder de uitstroomzijde 
van de vijzel was een gelamineerde houten opvangbak geplaatst waarmee het 
uitgemalen water werd teruggevoerd naar de stadsgracht. 
 
Ten behoeve van de proef werd een net in een rechthoek rond de instroomopening 
van de vijzel geplaatst. Aan de uitstroomzijde werd een fijnmazig net onder het 
uiteinde van de opvangbak geplaatst. Dit net werd over de breedte van de 
stadsgracht gespannen om uitgemalen vissen de mogelijkheid te geven om zich in 
relatief rustig water op te houden. Beide netten hadden een maaswijdte van 22 mm 
hele maas. 
 
De testopstelling met de buisvijzel is weergegeven in figuur 3.4. Ffiguur 3.5 geeft een 
beeld van de netconstructie voor de aanvoer van vis naar de buisvijzel. In figuur 3.6 
is de netconstructie voor de opvang van uitgemalen vissen te zien. 
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figuur 3.4 Testopstelling met buisvijzel 
 

 

figuur 3.5 Netconstructie voor aanvoer van vissen naar de buisvijzel 
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figuur 3.6 Netconstructie voor opvang van uitgemalen vissen 
 

3.3 Uitvoering van de proeven 

De praktijkproeven met de axiaalpomp en de buisvijzel zijn uitgevoerd op 15 juni 
2009.  
 
Axiaalpomp 
Voor aanvang van de proef met de axiaalpomp is met behulp van een schepnet een 
aantal schubvissen uit het ruim van het bunschip geschept en in een ton met water 
geplaatst. De inhoud van de ton is vervolgens in de kooi onder de aanzuigmond van 
de axiaalpomp geplaatst. Na het plaatsen van de schubvissen is een aantal alen met 
behulp van een net vanuit de opslagtank overgebracht naar de kooi. 
 
Korte tijd na het plaatsen van de vis werd de pomp opgestart. Nadat het ingestelde 
toerental was bereikt is gedurende 5 minuten gemalen. Vervolgens is de pomp weer 
uitgeschakeld. Het net achter de uitstroom van de pomp is binnengehaald op een 
vlet, waar de vis vanuit het net in een plastic ton met water werd geplaatst. Eén voor 
één zijn de vissen uit de ton gehaald waarna de totale lengte per individu werd 
bepaald en werd vastgesteld of er sprake was van schade en/of sterfte als gevolg 
van de passage door de pomp. Na inspectie zijn de vissen in een tweede ton met 
water geplaatst. Nadat alle vissen doorgemeten en bekeken waren zijn de vissen 
uitgezet in het water van de haven. 
 
Buisvijzel 
Na uitvoering van de proef met de axiaalpomp is het restant aan schubvissen uit het 
ruim van het bunschip geschept en in een opslagtank op een truck geplaatst voor 
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vervoer naar de locatie waar de buisvijzel stond opgesteld. De schubvissen en alen 
zijn vervolgens met een schepnet uit de opslagtank in een plastic ton geschept en 
overgebracht naar het net dat rond de instroomopening van de buisvijzel was 
geplaatst.  
 
Korte tijd na het plaatsen van de vis werd de buisvijzel opgestart. Nadat het 
ingestelde toerental was bereikt is gedurende 5 minuten gemalen. Vervolgens is de 
pomp weer uitgeschakeld. Het net achter de opvangbak werd binnengehaald, 
waarna de vis met een schepnet in een plastic ton met water werd geplaatst. Eén 
voor één zijn de vissen uit de ton gehaald waarna de totale lengte per individu werd 
bepaald en werd vastgesteld of er sprake was van schade en/of sterfte als gevolg 
van de passage door de pomp. Na inspectie zijn de vissen in een tweede ton met 
water geplaatst. Nadat alle vissen doorgemeten en bekeken waren zijn de vissen 
uitgezet in het water van de stadsgracht. 
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4 Resultaten 

4.1 Axiaalpomp 

Tijdens de proef met de axiaalpomp zijn alle 91 vissen de pomp levend gepasseerd 
(zie tabel 4.1). Onder deze vissen bevonden zich 25 alen. Deze alen zijn allemaal 
onbeschadigd gepasseerd. Van de schubvissen vertoonden 2 brasems schade die 
het gevolg is van contact met de waaier en/of de leischoepen. Daarnaast waren er 20 
schubvissen die schubschade vertoonden. Deze schade houdt zeer waarschijnlijk 
geen verband met de eigenlijke pomppassage, maar is vermoedelijk het gevolg van 
contact met het net. Aangezien bij het proefdraaien met de pomp een grote 
hoeveelheid bodemmateriaal werd weggeblazen, is het aannemelijk dat de 
schubschade is ontstaan doordat de kleine vissen door de kracht van de uitstroom 
tegen het netwerk zijn gedrukt. Deze hypothese wordt ondersteund door het feit dat 
van diverse vissen beide flanken gedeeltelijk waren ontschubt, als gevolg van het 
‘rollen’ over het  netwerk. 
 

Tabel 4.1             Door de axiaalpomp gepasseerde vissen en schade 

Vissoort Lengte (cm) Geen schade Schubschade Totaal aantal 
   door pomp door netwerk  
Blankvoorn 13-23 16  16 32 
Brasem 14-50 23 2 3 28 

Kolblei 14-24 3  1 4 

Baars 17-18 2   2 

Aal 55-82 25   25 

Totaal  69 2 20 91  
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figuur 4.1 Door de axiaalpomp gepasseerde vissen naar lengte en schade 
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4.2 Buisvijzel 

Bij de proef met de buisvijzel zijn in totaal 99 vissen de vijzel gepasseerd, waaronder 
23 alen. Alle 99 vissen waren na de passage levend en onbeschadigd. 
 

Tabel 4.2             Door de buisvijzel gepasseerde vissen en schade 

Vissoort Lengte (cm) Geen schade Beschadigd Totaal aantal 
Blankvoorn 13-24 33  33 

Brasem 10-50 33  33 

Kolblei 15-32 5  5 
Baars 15-18 3  3 

Aal 55-82 23  23 

Pos 13 1  1 

Snoek 44 1  1 

Totaal  99 0 99  
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figuur 4.2 Door de buisvijzel gepasseerde vissen naar lengte en schade 
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5 Statistische evaluatie 

5.1 Methoden 

Enerzijds kan men de resultaten van het experiment met de twee visveilige pompen 
beschouwen als enkelvoudige waarnemingen, waaruit af te leiden valt hoe groot de 
kans op visschade is bij gebruik van dergelijke pompen onder vergelijkbare condities, 
anderzijds is het mogelijk de resultaten van dit experiment te vergelijken met 
waarnemingen bij gemalen. In het laatste geval kan, mits voldaan is aan 
voorwaarden betreffende vergelijkbaarheid (opvoerhoogte, capaciteit, diameter pomp 
etc.), met statistische methoden geconcludeerd worden of de visveilige pompen 
inderdaad minder schade veroorzaken. 
 
Uit de resultaten kan niet alleen een schatting gemaakt worden van de kans op 
schade aan de vissen, maar kan ook geschat worden tussen welke grenzen deze 
kans ligt, het zogenaamde betrouwbaarheidsinterval. De geschatte kans op een 
bepaald type schade is gelijk aan het aantal beschadigde vissen gedeeld door het 
totaal aantal vissen dat de pomp gepasseerd is. De variantie in het aantal 
beschadigde vissen wordt dan geschat met: 
 

  

 
Waarin s2(n) de geschatte variantie in het aantal beschadigde vissen, n en  het 
aantal beschadigde vissen, N het totaal aantal vissen en  de geschatte kans op 

beschadiging.  
 
Een ruwe schatting van het 95% betrouwbaarheidsinterval van het aantal 
beschadigde vissen wordt gegeven door n ± 2s(n). Door deze waarden te delen door 
het aantal waarnemingen verkrijgen we het betrouwbaarheidsinterval van de kans.  
 
Het betrouwbaarheidsinterval kan nauwkeuriger bepaald worden, waarbij het meest 
conservatieve resultaat wordt bereikt met de zogenaamde exacte methode, die direct 
gebruik maakt van de eigenschappen van de binomiale verdeling (Wikipedia). De 
betrouwbaarheidsintervallen in de sectie resultaten zijn berekend met behulp van een 
confidence interval calculator op het internet: 
(http://statpages.org/confint.html#Binomial) 
 
Vergelijkingen tussen verschillende gemalen en de visveilige pompen zijn gemaakt 
met behulp van de Chi-kwadraat-toets voor r*k tabellen. De waarde van Chi-
kwadraat wordt berekend uit de geobserveerde en de verwachte waarden voor het 
aantal beschadigde of gedode vissen. De nulhypothese is dat er geen verschil is 
tussen de verschillende pomptypen. Het verwachte aantal dode of beschadigde 
vissen is dus voor elk type pomp gelijk aan het totaal aantal gedode of beschadigde 
vissen (berekend over alle pompen) gedeeld door het totaal aantal vissen dat door 
de pompen gepasseerd is en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal vissen dat 
de desbetreffende pomp gepasseerd is. Chi-kwadraat wordt vervolgens berekend als 
de som van de gekwadrateerde verschillen tussen waargenomen aantallen en 
verwachte aantallen gedeeld door de verwachte aantallen. Hoe groter de gevonden 
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waarde voor Chi-kwadraat, hoe kleiner de kans dat er geen verschil is tussen de 
pompen. Deze kans wordt gevonden door de gevonden Chi-kwadraat te evalueren 
tegen het aantal vrijheidsgraden (in dit geval het aantal pompen of pomptypen 
verminderd met 1)  

5.2 Resultaten 

Onderstaande tabel 5.1 geeft een overzicht van waarnemingen uit eerdere rapporten 
over visschade bij gemalen die min of meer vergelijkbaar zijn met de voor dit 
experiment gebruikte opvoerwerken (Kunst et al., 2008). Hierbij dienen twee 
opmerkingen gemaakt te worden. De betreffende gemalen waar de vergelijking mee 
wordt gemaakt betreffen conventionele gemalen, d.w.z. gemalen die niet ontworpen 
zijn met als uitgangspunt visvriendelijkheid. Daarnaast betreffen de genoemde 
onderzoeken deels natuurlijke doortrek van vis door gemalen en deels gedwongen 
blootstelling van vis aan de opvoerwerken. Ook geldt dat de wijze van karakterisering 
van de optredende visschade in de onderzoeken verschillend was, waarbij diverse 
schadecategorieën (oppervlakkige schade, insnijdingen, decapitatie etc.) werden 
gehanteerd. Ten behoeve van de vergelijking in dit onderzoek zijn de gegevens over 
schade aan vis verdeeld in schade die uiteindelijk zou leiden tot de dood van de vis 
en oppervlakkige schade waarbij de vis waarschijnlijk zou overleven. 
 

tabel 5.1 Visschade bij een selectie van gemalen 

 Referentie Naam Cap. Opv.h. Vissoorten Lengte N N-n n % 
   (m3/h) (m)  (cm)  levend dood dood 
 VIJZELS          

1 Denayer & Belpaire, 1992 De Seine 35 3.6 Div. cypriniden 6-15 138 103 35 25 
     Aal 27-45 52 33 19 37 

2 Germonpré et al., 1994 Sint Karelsmolen 30 2.9 Div. cypriniden 6-32 517 300 217 42 
     Aal 15-37 57 49 8 14 

3 Lange & Merkx, 2005 Snelrewaard 100 2 Div. schubvis 3-29 1009 868 141 14 

 SCHROEFPOMPEN          

4 Germonpré et al., 1994 Stenensluisvaart 60 2.7 Div. cypriniden ? 20 0 20 100 
     Aal ? 4 0 4 100 

5 Riemersma & Wintermans, 2005 Den Deel 67 0.6 Div. cypriniden ? 126 0 126 100 
     Aal 25-83 101 63 38 38 

6 Lange & Merkx, 2005 Haanwijk 20 2.4 Div. schubvis 3-26 430 374 56 13 

 

 
 
De volgende tabel 5.2 laat zien dat met de visveilige pompen geen mortaliteit optrad, 
maar uitsluitend schubschade, die dan ook nog in belangrijke mate veroorzaakt werd 
door het opvangnet. 
 

tabel 5.2 Visschade bij de pompen van FishFlow Innovations 

 Naam Cap. Opv.h. Vissoorten Lengte N schubschade Schubschade % 
  (m3/h) (m)  (cm)  pomp net schade 

1 Axiaalpomp 81 1 Schubvissen  64 2 20 50 
 Wieringerwerf   Aal  25 0 0 0 

2 Buisvijzel 35 1 Schubvissen  71 0 0 0 
 Medemblik   Aal  23 0 0 0 
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Vergelijking tussen visschade bij gemalen en visschade door de visveilige pompen in 
dit experiment is, als gevolg van het ontbreken van gedetailleerde informatie over de 
schade bij gemalen uitsluitend mogelijk op basis van mortaliteitscijfers. Vele 
onderlinge vergelijkingen zijn theoretisch mogelijk, maar op basis van de aantallen 
waarnemingen aan enkele vissoorten zijn statistisch verantwoorde uitspraken slechts 
mogelijk over een aantal (combinaties van) vissoorten en gemalen. De tabellen 5.3 
en 5.4 laten zien dat in alle gevallen de visveilige pompen statistisch significant beter 
presteren in termen van beperking van vismortaliteit als gevolg van het passeren van 
een pomp. Behalve de resultaten van de toetsing met de chi-kwadraattoets zijn ook 
de berekende betrouwbaarheidsintervallen van de afzonderlijke mortaliteiten 
berekend.  
 
In de vijzelgemalen (tabel 5.3) variëren de mortaliteiten voor cypriniden tussen de 14 
en 42%, terwijl de bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de 
buisvijzel slechts 5% mortaliteit bedraagt. De optredende schade lag bij de meting 
voor zowel schubvis als aal op 0. 
 

tabel 5.3 Vijzelgemalen vergeleken met de buisvijzel. a. cypriniden per gemaal; b. cypriniden totaal; 

c. aal per gemaal, d. aal totaal. 

 

Div. cypriniden Levend Dood Totaal mortaliteit 95% 
betrouwbaarheidsinterval 

De Seine  103 35 138 0.25 0.18 - 0.33 
Sint Karelsmolen 300 217 517 0.42 0.38 - 0.46 
Snelrewaard 868 141 1009 0.14 0.12 - 0.16 
Buisvijzel  71 0 71 0.00 0 - 0.05 
Chi-kwadraat 174.8931 Vrijh. Gr. 3 p <0.00001   
 

Div. cypriniden Levend Dood Totaal mortaliteit 95% 
betrouwbaarheidsinterval 

Totaal gemalen 1271 393 1664 0.24 0.22 - 0.26 
Buisvijzel  71 0 71 0.00 0 - 0.05 
Chi-kwadraat 21.67926 Vrijh. Gr. 1 p <0.00001   
 

Aal  Levend Dood Totaal mortaliteit 95% 
betrouwbaarheidsinterval 

De Seine  33 19 52 0.37 0.24 - 0.51 
Sint Karelsmolen 49 8 57 0.14 0.06 - 0.26 
Buisvijzel  23 0 23 0.00 0  0.15 
Chi-kwadraat 15.62559 Vrijh. Gr. 2 p 0.0004   
 

Aal  Levend Dood Totaal mortaliteit 95% 
betrouwbaarheidsinterval 

Totaal gemalen 82 27 109 0.25 0.17 - 0.34 
Buisvijzel  23 0 23 0.00 0 - 0.15 
Chi-kwadraat 7.162254 Vrijh. Gr. 1 p 0.0074   
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De conventionele schroefpompen (tabel 5.4) laten een vergelijkbaar beeld zien, maar 
de mortaliteit is veel hoger (0,13-1,0), behalve in het geval van de visveilige 
axiaalpomp. Hier zijn 2 vissen met vrij ernstige schade niet als beschadigd geteld, 
maar omdat zij waarschijnlijk dood gegaan zullen zijn als gevolg van de passage 
door de pomp zijn zij als dood geteld. De bovengrens van het betrouwbaarheids-
interval voor de axiaalpomp ligt voor de cypriniden op 11% en de bovengrens van het 
betrouwbaarheidsinterval voor aal ligt op 14%. De optredende schade voor de 
cypriniden is zeer gering, terwijl deze voor aal op 0 ligt. 
 

tabel 5.4 Schroefpompgemalen vergeleken met de axiaalpomp. a. cypriniden per gemaal;  

b. cypriniden totaal;  c. aal per gemaal, d. aal totaal. 

 

Div. cypriniden Levend Dood Totaal mortaliteit 95% 
betrouwbaarheidsinterval 

Stenensluisvaart 0 20 20 1.00 0.83 - 1 
Den Deel  0 126 126 1.00 0.97 - 1 
Haanwijk  374 56 430 0.13 0.1 - 0.17 
Axiaalpomp 62 2 64 0.03 0.004 - 0.11 
Chi-kwadraat 406.7749 Vrijh. Gr. 3 p <0.00001   
 

Div. cypriniden 
Levend Dood 

Totaal mortaliteit 
95% 
betrouwbaarheidsinterval 

Totaal gemalen 374 202 576 0.35 0.31 - 0.39 
Axiaal pomp 62 2 64 0.03 0.004 - 0.11 
Chi-kwadraat 27.06802 Vrijh. Gr. 1 p <0.00001   
 

Aal  
Levend Dood 

Totaal mortaliteit 
95% 
betrouwbaarheidsinterval 

Stenensluisvaart 0 4 4 1.00 0.4 - 1 
Den_Deel  63 38 101 0.38 0.28 - 0.48 
Axiaal pomp 25 0 25 0.00 0 - 0.14 
Chi-kwadraat 21.61791 Vrijh. Gr. 3 p 0.00002   
 

Aal  Levend Dood Totaal mortaliteit 95% 
betrouwbaarheidsinterval 

Totaal gemalen 63 42 105 0.40 0.31 - 0.5 
Axiaal pomp 25 0 25 0.00 0 - 0.14 
Chi-kwadraat 14.77273 Vrijh. Gr. 1 p 0.0001   
 

 
 
Omdat de gegevens voor deze vergelijkingen niet in één experiment verzameld zijn 
moeten de resultaten van de statistische analyse met de nodige voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden. Het verdient aanbeveling om in een volgend experiment de 
condities beter te standaardiseren en de visveilige pompen zodanig in te stellen dat 
opvoerhoogte en capaciteit gelijk zijn aan die van de pompen waarmee vergeleken 
wordt. 
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6 Discussie en conclusies 

De oorspronkelijke proefopzet zoals deze was besproken met FFI was op een aantal 
aspecten anders dan het nu uitgevoerde experiment. Gekozen was voor het 
gedwongen laten passeren van 50 exemplaren van aal in de lengte klasse 50-60 cm 
en 50 exemplaren van brasem in de lengteklasse 20-30 cm. Doordat minder 
schubvis beschikbaar was, is het experiment uiteindelijk uitgevoerd met een sortering 
aan schubvis van wisselende lengte waarbij ook minder aantallen door de pomp zijn 
gepasseerd. Met betrekking tot de gepasseerde aal was sprake van een misverstand 
over het beschikbare aantal dieren, waarbij er minder dieren aan de pompen zijn 
blootgesteld dan oorspronkelijk de bedoeling was. Hoewel een en ander 
consequenties heeft voor de berekende betrouwbaarheidsintervallen, kan 
desalniettemin geconcludeerd worden dat de buisvijzel en de axiaalpomp op het 
aspect visschade aanzienlijk beter presteren dan conventionele vijzels en 
schoefpompen. 
 
Hoewel op basis van eerdere ervaringen al geconstateerd was dat het belangrijk was 
om te kiezen voor een groot opvangnet (zeker voor de axiaalpomp vanwege de 
relatief grote pompcapaciteit) bleek bij de uitvoering van het experiment dat toch 
schubschade optrad bij kleine blankvoorn en in minder mate bij kleine brasem als 
gevolg van contact met het net. Overigens was dit waarschijnlijk niet te wijten aan de 
grootte van het net maar meer doordat ter plaatse van de uitstroming van de 
axiaalpomp vis door het grote debiet toch langs het netwerk ‘geblazen’ werd. Voor 
toekomstige experimenten met gedwongen blootstelling van vis aan opvoerwerken 
met een grote capaciteit  is dit een belangrijk aandachtspunt. Bij het experiment met 
de buisvijzel trad geen schubschade op. Door het kleinere debiet kwam de vis relatief 
‘rustig’ in het opvangnet terecht, zonder contact te maken met het netwerk. 
 
Bij het experiment met de axiaalpomp is gebruik gemaakt van een kooiconstructie 
waarin de vis werd gedaan om vervolgens de pomp te passeren. Bij de buisvijzel is 
gebruik gemaakt van een netconstructie van waaruit de vis naar de vijzel werd 
geleid. In een ideale situatie zou er voor gekozen zijn om vis stuk voor stuk door de 
pomp te laten passeren, mede omdat dit meer op natuurlijke passage door een 
opvoerwerk lijkt. Doordat mogelijk grote aantallen vis gelijktijdig door de pomp 
werden gezogen, is in het huidige experiment waarschijnlijk sprake van een 
maximering van de schade. Desalniettemin bleek de schade praktisch nihil bij de 
axiaalpomp en 0 bij de vijzel 
 
Axiaalpomp 
Tijdens de proef met de axiaalpomp zijn 91 vissen met een breed lengtebereik de 
pomp gepasseerd. Hiervan vertoonden slechts 2 van de 66 gepasseerde 
schubvissen schade die waarschijnlijk veroorzaakt is tijdens de passage van de 
pomp. Alle 25 alen waren onbeschadigd.  
 
Voor de statistische evaluatie is gekozen de soorten blankvoorn, brasem en kolblei 
samen te nemen in de categorie diverse cypriniden. Eventuele schade bij deze 
vissen is, gezien hun verwantschap, beter vergelijkbaar dan bijvoorbeeld optredende 
schade bij perciden zoals baars. Het tweetal baarzen dat is gepasseerd is dan ook 
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niet in de analyse betrokken. Van de groep cypriniden zijn in totaal 64 exemplaren de 
pomp gepasseerd, waarbij er 2 exemplaren een mogelijk letale schade opliepen. De 
berekende schade aan cypriniden komt dan op 3%. Het betrouwbaarheidsinterval 
loopt van 0 – 11%. In totaal zijn 25 alen de axiaalpomp gepasseerd zonder enige 
vorm van beschadiging. De schade is daarmee vastgesteld op 0%. Het 
betrouwbaarheidsinterval loopt van 0 – 14%. Indien meer alen de pomp hadden 
gepasseerd (naar verwachting voor aal zonder schade) was de bovengrens van het 
betrouwbaarheidsinterval nog lager geweest. 
 
Zowel voor aal als voor cypriniden kan worden geconstateerd dat de axiaalpomp 
significant beter presteert op het aspect visschade dan de conventionele 
schroefpompen waarmee de vergelijking heeft plaatsgevonden (voor cypriniden p < 
0,00001 en voor aal p < 0,0001).  
 
Buisvijzel 
Bij de proef met de buisvijzel zijn alle 99 vissen zonder schade door de pomp 
gepasseerd. De groep diverse cypriniden bestond hierbij uit 71 exemplaren. Al deze 
vissen zijn zonder schade gepasseerd, waarmee de schade op 0% is vastgesteld. 
Het betrouwbaarheidsinterval loopt van 0 – 5%. Van de vissoort aal zijn 23 
exemplaren de buisvijzel gepasseerd, zonder enige vorm van schade. Daarmee is de 
schade vastgesteld op 0%. Het betrouwbaarheidsinterval loopt van 0 – 15%. Ook 
hier geldt dat wanneer meer alen de buisvijzel, naar verwachting zonder schade, 
hadden gepasseerd, de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval nog lager was 
geweest. 
 
Zowel voor aal als voor cypriniden kan worden geconstateerd dat de buisvijzel 
significant beter presteert op het aspect visschade dan de conventionele vijzels 
waarmee de vergelijking heeft plaatsgevonden (voor cypriniden p < 0,00001 en voor 
aal p < 0,0074).  
 
Slotopmerkingen 
Bij de experimenten is niet gekeken naar uitgestelde sterfte onder de gepasseerde 
vissen. Hierover kunnen dan ook geen gefundeerde uitspraken worden gedaan. Wel 
was de indruk bij de waarnemers van het experiment dat de ‘conditie’ waarmee de 
vissen uit de opvoerwerken kwamen dusdanig goed was dat naar verwachting geen 
uitgestelde sterfte zou optreden. 
 
Een belangrijke opmerking bij de behaalde resultaten is dat de bevindingen gelden 
voor de gebruikte pompen in de getoetste situaties. Afwijkingen in de specifieke 
condities (bijvoorbeeld andere toerentallen of opvoerhoogtes) kunnen tot een ander 
resultaat leiden.  
 
Het lijkt aanbevelenswaardig om dit soort experimenten niet in de zomer uit te voeren 
maar in het voorjaar of in het najaar. In die perioden ligt bij natuurlijke passage door 
opvoerwerken ook het hoogtepunt. In de zomer is vis door relatief hogere 
temperaturen en minder zuurstof meer kwetsbaar. 
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Bijlage I Individuele lengtes van gepasseerde vissen 

Zwarte cijfers geven onbeschadigde vissen weer, rode cijfers geven schade als 
gevolg van pomppassage weer en blauwe cijfers geven de vissen met 
beschadigingen als gevolg van het netwerk weer. 
 

Vis gepasseerd door de axiaalpomp (lengtes en beschadiging) 
Vissoort Lengte en schade 

Blankvoorn 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 
19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 23 

Brasem 14, 14, 16, 17, 20, 20, 20, 21, 21, 26, 27, 28, 30, 30, 32, 33, 34, 34, 36, 37, 40, 40, 
42, 42, 44, 45, 46, 50 

Kolblei 14, 16, 17, 24 

Baars 17, 18 

Aal 25 stuks (lengterange 55-82 cm) allen onbeschadigd 

 
 

Vis gepasseerd door de buisvijzel (lengtes en beschadiging) 
Vissoort Lengte en schade 

Blankvoorn 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 
17, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 23, 24 

Brasem 10, 13, 14, 15, 18, 20, 28, 29, 29, 31, 31, 31, 32, 34, 34, 35, 35, 35, 35, 35, 36, 37,  
37, 39, 39, 40, 41, 42, 44, 44, 49, 50 

Kolblei 15, 17, 25, 26, 32 

Baars 15, 16, 18 

Aal 23 stuks (lengterange 55-82 cm) allen onbeschadigd 

Pos 13 

Snoek 44 
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Bijlage II Akkoordverklaring DEC 
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Aansprakelijkheid: 

VisAdvies BV, noch haar aandeelhouders, vertegenwoordigers of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige 

directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade en kosten die het 

gevolg zijn van of voortvloeien uit het gebruik van het advies van VisAdvies BV door opdrachtgever of 

voortvloeien uit toepassingen door opdrachtgever of derden van de resultaten van werkzaamheden of andere 

gegevens verkregen van VisAdvies BV. Opdrachtgever vrijwaart VisAdvies BV voor alle aanspraken van derden 

en de door VisAdvies BV daarmee te maken kosten (inclusief juridische bijstand) indien de aanspraken op 

enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever door VisAdvies BV verrichtte werkzaamheden. 

 

Niettegenstaande het voorgaande is elke aansprakelijkheid van VisAdvies BV uit hoofde van de overeenkomst 

van opdracht tussen VisAdvies BV en opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VisAdvies BV wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het 

eigen risico dat volgens de verzekering ten laste komt van VisAdvies BV. Indien geen uitkering mocht 

plaatsvinden krachtens genoemde verzekering, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van VisAdvies BV 

beperkt tot [twee keer] het bedrag dat door VisAdvies BV in verband met de betreffende opdracht in rekening is 

gebracht [en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot 

de aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond,] met een maximumaansprakelijkheid van [€50.000]. 
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Water Technologies

Internalift® Pumps – a better slant on
water and wastewater pumping
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The Internalift® pump is an elegant
solution to the problem of lifting water,
wastewater and other liquids in a variety
of municipal and industrial applications.
The Internalift pump’s features and
advantages have been widely embraced,
and to-date we can number over 1,000
installations.

The Internalift® pump embodies a
variety of efficiency-enhancing benefits:
� 85% pumping efficiency
� Virtually 100% volumetric efficiency
� Internally welded flights eliminate loss

from backflow
� Patented lip seal prevents leakage

down the outer surface of the pump
� No moving parts in pump body

eliminate jamming and friction.
� Pump operates at variable flows

without losing efficiency
� No complicated and expensive speed

controls

General guidelines only – please see your Internalift® pump representative for more information.

Capacity Table

Pump
Size

Pump Flow

38˚ Incline 45˚ Incline

in cm GPM m3/hr GPM m3/hr

24 61 890.00 201.85 720 163.30

30 76 1,400.00 317.52 1,150 260.82

36 91 2,100.00 476.28 1,700 385.56

42 107 3,150.00 714.42 2,550 578.34

48 122 4,400.00 997.92 3,550 805.14

54 137 5,700.00 1,292.76 4,600 1,043.28

60 152 7,000.00 1,587.60 5,650 1,281.42

66 168 8,800.00 1,995.84 7,125 1,615.95

72 183 11,700.00 2,653.56 9,500 2,154.60

84 213 16,600.00 3,764.88 14,250 3,231.90

96 244 21,850.00 4,955.58 19,000 4,309.20

108 274 27,550.00 6,248.34 23,750 5,386.50

120 305 35,700.00 8,096.76 31,000 7,030.80



Customers can benefit from the Internalift® pump in many other
ways:

Main Components
� Pump Body

– Cylinder and flights form a single fabricated-steel structure
� Upper Bearing

– Thrust, spherical roller bearing takes up the entire operating
thrust of the pump and a proportionate share of the
operating load

– Sized to L-10 life of 100,000 hours under full pumping loads
� Lower Bearing

– Tri-axial roller support mounted on a self-aligning
supporting structure

– Forged steel ring with 321-369 Brinell hardness
� Drive unit

– Designed to AGMA standards with a 1.5 Service Factor
Installation

– Requires minimal concrete work for installation
preparation

– Easy and quick electrical connections and final alignment
Maintenance

– Lubrication for the upper and lower bearings only is
required

Safety, Appearance and Odor Control
– Enclosed design is safe and attractive
– Effectively confines liquid and odors

Typical Applications

� Pumping wastewater and other
aqueous solutions

� Pumping raw sewage and return-
activated sewage

� Lifting slurries, sludges and other
liquids containing suspended
solids or debris

� Pumping oils and other viscous
liquids or wastes

� Pumping caustic and abrasive
slurries

� Pumping storm water and
providing equalization

� Pumping rivers with spawning
fish past dams or other
obstructions

� Pumping irrigation and drainage
water

The pump’s lower bearing is completely self-aligning.
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Efficiency is reduced by slippage of
liquid between the flights and the
trough.

Pump output varies directly with
the liquid level at the inlet. There is
no risk of damage from running
dry.

Lift height is normally limited to 25-
30 feet. Incline angle is limited to
38˚.

Speeds normally should be no less
than 70% of maximum because of
leakage and loss of efficiency.

Installation requires considerable
concrete work and related grouting
and screen work.

Solids caught in the space between
the flights and the trough can cause
serious abrasion or can jam and
damage the pump.

When not in operation, the pump is
subject to freeze-up in extreme cold
or to heat bending and binding in
hot weather.

The lower bearing is submerged in
the liquid to be pumped.

Open screw requires handrails or
grating for personal safety.

There is no containment of odors or
liquids.

Relatively high pumping efficiency
can be achieved, but only within a
limited range of flow conditions.

Requires an appropriate quantity of
liquid and relatively constant flow.
Subject to burnout or damage
when run dry or partially empty.
Heavy wear when abrasive solids
are present.

Lifts of unlimited height can be
achieved, but frictional losses in
piping and fittings lower pump
efficiency.

Expensive variable speed controls
are necessary to handle changes in
flow.

Installation requires extensive
piping, fittings, and valves, in
addition to excavation and
construction of a sizable wet well.

Grit chambers or screens must be
installed to protect the pump from
abrasion or possible failure caused
by solid matter in the intake.

Pump wells to be sheltered, usually
by a small weather-proof
enclosure.

The pump must be stopped and
raised for inspection or
maintenance.

Hearing protection may be
required for personnel working
near the pump.

Odors and liquids are contained

Pump efficiencies run as high as 86%;
volumetric efficiency is virtually 100%.
Zero leakage within the pump.
Efficiency remains high over wide
range of operating capacities.

Pump can run dry indefinitely
without risk of damage.

The Internalift® pump can be
installed at an incline angle of 38˚ or
45˚ and can be used for vertical lift
heights up to 60 feet. Pump length is
virtually unlimited.

No variable speed drives or controls
are required. Two speed motors can
be used to allow higher pumping
efficiencies at very low flows.

Concrete work, other than the inlet
basin, involves only upper and lower
bearing foundations.

Hard debris is flushed through and
jamming is impossible because the
flights are welded to the cylinder
wall. Abrasive wear is minimized.

Pump performance is unaffected by
climactic conditions.

Both upper and lower bearings are
isolated from contact with the liquid so
maintenance is easy. Simple lubrication
can be done without shutting down.

The Internalift® pump is a simple,
totally enclosed cylinder, greatly
improving safety.

Enclosed design is environmentally
more attractive and clean, with
odors and splashing confined.

Efficiency

Output

Lift Capability

Controls

Ease of
Installation

Durability

Reliability

Maintenance

Safety

Environmental
Compatibility

Internalift® Pump Centrifugal Pump ConventionalScrewPump



General Internalift®
Pump Layout
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Internalift® Pump Layout - Key Dimensions

Pump Size A B C D E

in cm in cm in cm in cm in cm in cm

24 61.0 24.50 62.2 14.40 36.6 23.13 58.7 20.00 50.8 2.00 5.1

30 76.2 30.50 77.5 18.00 45.7 25.75 65.4 20.00 50.8 2.00 5.1

36 91.4 36.50 92.7 21.60 54.9 29.25 74.3 21.56 54.8 2.00 5.1

42 106.7 42.50 108.0 25.20 64.0 34.00 86.4 24.00 61.0 2.00 5.1

48 121.9 48.50 123.2 28.80 73.2 37.63 95.6 27.88 70.8 2.00 5.1

54 137.2 54.63 138.7 32.40 82.3 45.31 115.1 27.88 70.8 2.00 5.1

60 152.4 60.63 154.0 36.00 91.4 48.50 123.2 28.50 72.4 2.00 5.1

66 167.6 66.63 169.2 39.60 100.6 52.50 133.4 30.50 77.5 2.00 5.1

72 182.9 72.75 184.5 43.20 109.7 55.25 140.3 31.69 80.5 3.00 7.6

84 213.4 85.00 215.9 50.40 128.0 65.50 166.4 36.88 93.7 3.00 7.6

96 243.8 97.00 246.4 57.60 146.3 75.38 191.5 38.00 96.5 3.00 7.6

108 274.3 109.00 276.9 64.80 164.6 86.00 218.4 41.00 104.1 3.00 7.6

120 304.8 121.00 307.3 72.00 182.9 102.00 259.1 45.00 114.3 3.00 7.6



Internalift is a trademark of Siemens, its subsidiaries or
affiliates.

The information provided in this brochure contains merely
general descriptions or characteristics of performance which
in actual case of use do not always apply as described or
which may change as a result of further development of the
products. An obligation to provide the respective
characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms
of contract.

800.524.6324
262.547.0141

E10001-WTBC-A26-V1-4A00
DispoNo.21616 K-No.3936

BC-INTERNALIFT-BR-0108
Subject to change without prior notice.
©2008 Siemens Water Technologies Corp.

www.siemens.com/water



Bijlage 6: Passage of fisch through Archimedes lifts 

and a hidrostal pump (McNabb et al., 2003) 
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Part one: Moving fish (Wilton & Gorrie 2001) 
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BY SEAN WILTON, P.ENG.
AND WAYNE GORRIE

Proven equipment for moving 
fish around the hatchery.

Fish Drains 

Properly designed fish drains work best when they
are part the original hatchery design, but can be
successfully retrofitted. These all have a ‘fish
friendly’ tank drain, usually but not always sepa-
rate from the tank’s main plumbing system. Many
fish drain systems lead to a central fish-handling
sump that incorporates a fish pump or elevator,
but some are coupled directly to a fish pump. In
central sump systems the fish lift remains station-
ary with grading, and sometimes-live haul opera-
tions, completed at this one location. Care must be

taken when installing these systems to ensure that
they are in fact ‘fish friendly’ with few acute
angles and no sharp edges. Although some hatch-
ery operators become anxious when they lose
sight of their fish, these systems are gaining in
popularity and have proved to be effective and
kind to the fish.  These systems do complicate the
hatchery plumbing and add to the capital cost, but
the consensus amongst those using them is that
they are worth it. 

Archimedes screw fish elevators

Screw elevators have proved to be a reliable
method of moving fish, well suited to a central
sump or live-haul station. These units use a slowly

rotating auger bonded within a cylinder
to gently lift the fish in individual pools
of water to the top where fish are dewa-
tered and drop by gravity. They are ide-
ally suited for loading live-haul trucks or
for operations such as grading, where a
controlled supply of fish is required.

Advantages:

• No moving parts to contact fish. 
Relatively stress free.

• Low maintenance due to its 
simple design.

• Archimedes screw keeps fish in water
at all times and allows for total speed
control. 

• Very low power requirements.
• Translucent design allows for 

constant monitoring of fish.
• Economical capital and operating cost.

Grading and Handling around the Hatchery

Part one: Moving fish

Grading and handling fish in the hatchery is one of the most demanding jobs in the everyday

life of the hatchery worker. We are assuming that you have already made the decision to

grade your fish, so in this article we will look at some of the equipment most often used to

carry out this task efficiently. Careful attention to the details of hatchery design that affect the

movement of fish around the hatchery, will simplify the work of grading and handling.

Archimedes screw “Pescalator”
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Disadvantages:

• Somewhat bulky design makes it difficult to use indoors.
• Fish leave system by gravity necessitating the use of rigid pipe 

for fish delivery.

Pump systems

Recessed impeller submersible pumps:

Often called ‘snail’
pumps or ‘tomato’
pumps because of
the shape of the
housing, these are
available from
many manufactur-
ers around the
world including
C+H in Scotland,
and Magic Valley
Heliarc in the US.
They are reliable,
versatile and are
probably the most
common type of fish pump used in hatcheries today. They use a
hydraulically driven, single or double vane impeller. When connected
to a suitable flex hose they can move fish for long distances and typi-
cal hatchery models can lift fish 15 feet vertically. 

Advantages:

• Use of flexible hose makes for simple set up in a hatchery.
• Adjustable speed of delivery makes them useful for grading 

with machines.
• Gentle on fish providing they are used 

within manufacturers specs.

Disadvantages:

• These pumps move a lot of water making them costly to operate 
and difficult to de-water.

• The need to submerge these pumps makes them awkward to set up
and operate in small round tanks commonly used in hatcheries.

Self-priming recessed impeller pumps

A self-priming recessed impeller pump is basically same unit as the
above but with added equipment to make it useful alongside the tank.
The venerable cast iron ‘snail’ pump has been used in and around
hatcheries for years and some are still in use today. They are heavy
and relatively inefficient requiring large power source and are difficult
to prime. Later generations of this type are more efficient with several
being cart-mounted for ease of setup and use. They offer many advan-
tages and are fast finding homes in hatcheries around the world. Any
submersible ‘snail’ pump can be modified to be self-priming but the Pin
Pin pump from Japan is a well developed and proven package. 

Advantages:

• Simple setup. 
• Only the suction

hose needs to be
inserted into the tank
allowing the unit to
be used like a 
‘fish Hoover’.

• Gentle on fish. 
Well-constructed
units can even 
move alevins with 
little damage.

• Good speed control.

Disadvantages:

• High capital cost.
• Heavy.

Vacuum chamber and venturi type pumps

Both of these types of pump work well in specific applications for 
larger fish, but have generally been unsuitable for use in the hatchery.

In the next issue we will address the question of grading and 
the types of systems that can be used.

Sean Wilton is an engineer with PRAqua. he can be reached 
at +250 714  0141; or e.mail: sean@praqua.com

Submersible recessed impeller pump. 
Note the hydraulic connections.

Self priming recessed impeller pump

Smolts swimming inside Archemedes screw

w w w . h a t c h e r y i n t e r n a t i o n a l . c o m



Bijlage 8: Effectiveness of a Hidrostal pump (Patrick 

& Sim 1985) 



Effectiveness of a Hidrostal pump in the live transfer of American eels 

P. H. Patrick & B. Sim 
Ontario Hydro Research Division, 800 Kipling Avenue, Toronto, Canada M8Z 5S4 

Keywords: American eels, live transfer, effectiveness, fish pump 

Abstract 

The effectiveness of a Hidrostal pump in the live transfer of American eels (Anquilla americana) was 
investigated under laboratory conditions. Eel survival 72h after passage through the fish pump was high, 
averaging approximately 98% over all test conditions. There was no significant increase in mortality observed 
with an increase in pump impeller speed (890-1204 r.p.m.) or eel density (low-high). The Hidrostal pump 
shows promise for application at hydro-electric facilities in the passage of eels. 

Introduction 

The use of behavioural schemes in fish manage- 
ment practices has recently received considerable 
attention (Hadderingh, 1982; Stewart, 1982; 
Patrick et al., 1982). Significant interest has focused 
on developing fish handling facilities where fish are 
attracted or guided towards a fish pump for even- 
tual removal and transfer back into the water body 
with no appreciable damage. Recent literature on 
fish pumps has indicated the potential of the Hid- 
rostal pump, which has a screw-type impeller, in the 
live transfer of fish at low-head steam power plants 
(Holsapple et al., 1981; Rogers & Patrick, 1985). 
However, the feasibility of using this pump at loca- 
tions where substantial heads exist, such as hydro- 
electric stations, is largely unknown. At these loca- 
tions, the pump would have to operate at high 
impeller speeds. Information on fish survival after 
pump passage at high impeller speeds is limited. 
The objective of this study was to determine the 
effectiveness of the Hidrostal pump in the live 
transfer of American eels (Anguilla americana) at 
high impeller speeds. 

Materials and methods 

Test animals 

Yellow American eels (Anguilla americana), 
30-50 cm in length, were netted in late September 
1983 at the R. H. Saunders dam on the St. Law- 
rence River at Cornwall Ontario, held in 2.5 m 
circular diameter tanks under a controlled natural 
photoperiod, and fed earthworms. Water tempera- 
ture in the tanks varied from 9-13 “C. This species 
is an important upstream migrant at the R. H. 
Saunders hydro-electric dam. 

Fish pump and transport system 

The Hidrostal fish pump (model H5F) used in 
these tests is designed for free passage of solid ob- 
jects up to approximately 10 cm diameter. The 
pump consists 0f.a screw-type impeller, and was 
operated by a 10 hp (249 V) motor with a variable 
speed drive control that provided impeller speeds 
from 400 to 1200 r.p.m. (revolutions per minute). 

Test were conducted in a square concrete tank 
(6 mX6 m) with a depth of approximately 1.2 m 
(Fig. 1). Although the pump itself was located out- 

Hydrobiologia 128, 57-60 (1985). 
0 Dr W. Junk Publishers, Dordrecht. Printed in the Netherlands. 
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fC/eor Acrylic Section(l.Om) 

Fig. 1. 

side the test tank, both intake and discharge pipes 
were positioned inside the tank. The intake and 
discharge pipes were 15 and 25 cm in diameter, 
which resulted in water velocities exceeding44 and 
1.6 ms-t , respectively, at impeller speeds over 1000 
r.p.m. The entire transport system was approxi- 
mately 10 m in length, with a calculated head of 
approximately 3.2 m. Both intake and discharge 
pipes included a transparent (acrylic) 1 .O m section 
which allowed viewing of fish as they were trans- 
ported through the loop. 

In mortality tests, fish were placed in a pipe sys- 
tem which fed into the pump intake. This pipe was 
necessary since eels actively avoided the intake 
mouth. A screened cage (approximately 2 cm 
square mesh) was placed around the pump dis- 
charge to restrict fish to this area. 

Experimental design 

The effectiveness of the Hidrostal pump in the 
live transfer of American eels was evaluated relative 
to impeller speed and fish density (Table 1). Pump 
speeds of 890, 1043, and 1204 r.p.m. were used in 
the design which are within the range of impeller 
speeds expected to be required to pump eels at 
heads up to 30 m. Eels were pumped at four densi- 
ties which ranged from approximately 13 to 85 fish 
per 100 1 of water. At the highest density it was 

expected that we were approaching near the capaci- 
ty of the pump in the passage of solids in an aqueous 
environment (i.e. 40% solid, 60% liquid). 

Five replicates were conducted at each pump 
speed (890, 1043, 1204 r.p.m.) for both low and 
medium eel densities (13, 26 animals/100 l), for a 
total of 30 tests (Table 1). Four replicates were 
conducted for tests employing an eel density of 43 
animals/ 100 1 (high density) at a pump speed of 
1043 r.p.m. One test was conducted using approxi- 
mately 85 animals/ 100 1 at a pump speed of 1043 
r.p.m. Eel survival was determined immediately fol- 
lowing pump passage (time 0 h), and at times 24,48 
and 72 h. At each interval, eels were examined for 
external injury. During each experimental test, 
control tests were conducted with eels held in con- 
tainers (two) to determine mortality due to han- 
dling over a 72 h period. Mortality of controls 
averaged less than 2%. Fishsurvival in each exper- 
imental test following passage through the pump 
was estimated relative to fish survival in corres- 
ponding controls for each time interval. 

Statistical analysis 

Survival data (in percent) were analyzed using 
analysis of variance. Data were arcsine transformed 
prior to analysis. 
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Table I. Effectiveness of a Hidrostal pump in the live transfer of american eels (AnguiNa americana). 

Pump speed No. of No. animals/ Approximate Percent Survival following passage Percent Type of 

(rpm) tests test density (X f SD. (x)) injury injury 
(no. animals/ 100 1) 

Oh 24 h 48 h 72 h 

890 5 15 

5 30 

1043 5 15 

5 30 

1204 5 15 

5 30 

1043 4 50 

1 100 

13 

26 

13 

26 

13 

26 

43 

85 

lOOf 100 f 0 99.3 f 1.5 98.7 f 1.8 

100fO 100 * 0 100.0 f 0 97.3 f 3.7 

100fO 100 f 0 100.0 f 0 100.0 f 0 

100 f 0 100 f 0 100.0 f 0 100.0 f 0 

100 f 0 100 f 0 100.0 f 0 100.0 f 0 

100 f 0 100 f 0 100.0 f 0 98.0 f 1.8 

100 f 0 100 f 0 95.0 f 5.8 94.5 f 6.4 

100 f 0 100 f 0 100.0 f 0 100.0 f 0 

bruises 

bruises 

bruises 

bruises 

bruises 

bruises 

bruises 

bruises 

Results and discussion 

Behavioural observations 

An obvious fish avoidance of the intake area was 
observed during pumping, irrespective of impeller 
speed. It was not known whether eels avoided this 
area because of the noise created by the pump or 
simply avoided the high current flows near the in- 
take mouth. Casual observation indicated that eels 
that were swept by net towards the intake entrance 
could not maintain position in the high currents 
(> 1 .O ms-I), and were drawn into the pump. 

Fish survival 

A total of 975 eels were passed through the pump 
system at different impeller speeds and eel densities 
(Table 1). Overall, eel survival over a 72 h period 
was excellent, averaging approximately 98% over 
all test conditions. For all test conditions, there was 
no significant difference in mortality between con- 
trols and experimentals (F 1,46 = 0.1, p>O.O5). No 
mortality was ever observed on animals immediate- 
ly following passage. Test mortality was evident 
only after 48 h following passage; however, it gen- 
erally averaged less than three per cent for all test 
conditions (Table 1). There was no indication of 
latent mortality for eels held several weeks follow- 

ing passage through the pump for any test condi- 
tion. 

There was no evidence of an increase in mortality 
with either an increase in impeller speed (890-1204 
r.p.m., F 2,24 = 3.0, p>O.O5) or eel density (13-26 
animals/ 100 1, F 1,24 = 2.5, p>O.OS). No mortality 
was evident using 85 animals/ 100 1. Similarly there 
was no relationship between mortality and injury 
(Table 1). 

In this laboratory study, we were not able to 
simulate the expected head; the head in the labora- 
tory model (3.2 m) was approximately an order of 
magnitude lower than than expected at potential 
application sites such as Saunders G. S. It is not 
known what impact this increase in pressure will 
have on survival. 
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