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1. Inleiding.

Sommige van onze vissoorten (o.a. zalm, beekforel,
zeeforel, paling, steur, prik, elft, fint, ... ) kennen
gedurende hun levenscyclus een periode van migratie.
Deze migratie-activiteit kan al dan niet sterk
uitgesproken zijn en kan variëren van enkele honderden
meters tot enkele duizenden kilometers zoals bijvoorbeeld
bij de transatlantische migratie van paling.
Voornameli jk als gevolg van de waterbeheersingspoli tiek
en de daarmee gepaard gaande structurele wijzigingen aan
waterlopen (bv. aanleg van stuwen, sluizen e.d.) werd in
de loop van deze eeuw dit trekgedrag fel bemoeilijkt of
zelfs onmogelijk gemaakt hetgeen het voortbestaan van
veel van die soorten in het gedrang bracht. Hierdoor zijn
sommige soorten volledig uit onze wateren verdwenen.
Zeer recentelijk zijn zowel op nationaal als op
internationaal vlak programma's opgestart ter bescherming
van deze migratoren (bv Zalm in de Nederlandse rivieren
(Ministerie van Landbouw,Natuurbeheer en Visserij en
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1991), Saumon 2000
in Wallonië (Philippart et al., 1991), de Steur Acipenser
sturio in Frankrijk (CEMAGREF, 1992), Paling in Europa
(ElFAC, 1989) en aan de IJzer (Denayer en Belpaire,
1992)). Naast herintroductie van sommige verdwenen
vissoorten beogen deze programma's voornamelijk het
opheffen of aaripassen van de belemmeringen op waterlopen
zodat migratie terug mogeli jk wordt. Ook in Vlaanderen
zal met de bouw van vispassages (Belpaire, 1991) en
vistrappen aan stuwen ( Coeck et al., 1991 ) een eerste
belangrijke stap gezet worden om deze vissoorten terug de
kans te geven om onze rivieren op of af te zwemmen.

Migrerende vissen lopen ernstige beschadigingen op
wanneer zij op hun trekroute obstakels dienen te passeren
met bewegende onderdelen (vb. pompen of turbines). Bij de
waterkrachtcentrale "De Haandrik" in de Overijsselse
Vecht in Nederland wordt 5 tot 25% van de migrerende
schierpaling beschadigd door de turbines van de centrale
(Hadderingh et al., 1992). De schade door turbines (type
Francis) aan zalmachtigen bedraagt gemiddeld 37%. Bij
turbines van het type Kaplan, wordt gemiddeld 9% van de
passerende zalmpopulatie beschadigd. Bij Haringachtigen
en palingen kan de schade echter nog belangri jker zi jn
(Larinier en Dartiguelongue, 1989). Bij de krachtcentrale
op de Neckar te Neckarzimmern (F.R.D.) wordt 25 tot 50%
van de voorbi jtrekkende paling gedood door passage door
de turbines. De geregistreerde mortaliteiten zijn het
hoogst in de herfst (Berg, 1986).
Bij kontrole op de hoofdmigratieroute in het
Blankaartbekken , deelgebied van het IJzerbekken , bleken
alle schieralen, na doorgang door het pompgemaal dat zich
op deze route bevindt; gedeelteli jk vermalen of
vertoonden beschadigingen ( sni jwonden, fracturen van de
wervelkolom) welke ze niet overleven (foto 1). Naast
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stuwen vormen ook pompgemalen obstructies voor
vismigratie (Denayer en Belpaire, 1992). Bovendien werd
in het bestudeerde gebied tijdens het migratieonderzoek
van paling een niet te verwaarlozen trekgedrag bij voorn
en brasem vastgesteld. De schadeproblematiek door pompen
aan vispopulaties dient dan ook in een algemen r kader
geplaatst te worden.
Een niet onbelangrijke onbekende bij de impact van
pompgemalen op vispopulaties is de veroorzaakte schade in
relatie tot het pomptype (centrifugaal, vijzel, impuls).
Vijzelpompen hebben een lagere contactfrekwentie en
contactsnelheid met objecten in het water dan bv.
centrifugaal pompen en zouden visvriendelijker zijn.
Teneinde een evaluatie te maken van de schade die deze
pomgemalen berokkenen aan het visbestand en meer in het
bijzonder aan migrerende vissen, worden hier de
resultaten samengevat van een preliminair experiment naar
de impact van een vijzelpompgemaal.
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2. Methodologie van het onderzoek.

Onder gekontroleerde omstandigheden werd de omvang en de
aard van de schade nagegaan, veroorzaakt door een
vijzelpompgemaal. Een gekende hoeveelheid witvis en
paling wordt manueel ingebracht onderaan een in werking
zijnde vijzelpomp (foto 2). De dwarssectie van het
effluentkanaal van het pompgemaal wordt volledig afgezet
met een net zodat de vissen na doorgang en blootstelling
aan de vijzelpompwerking opgevangen kunnen worden. De
veroorzaakte schade wordt na deze gedwongen blootstelling
bij de opgevangen vissen geëvalueerd.

2.1. De uitgeteste vissoorten.

De impact van een vijzelpomp werd zowel geëvalueerd voor
palingpopulaties als voor witvispopulaties. Een eerste
lot witvis (257 stuks) bestond hoofdzakelijk uit voorn,
met daarbij een kleine fraktie brasem en rietvoorn. Deze
vissen werden onderaan in de in werking zijnde vijzel
gegoten. De lengte van de witvis varieerde van 6 cm tot
15 cm.
Een tweede gelijkaardige test werd uitgevoerd met een lot
van 59 palingen. De lengte van de palingen varieerde
tussen 27 cm en 45 cm.

2.2. Technische beschrijving van het vijzelpompgemaal.

Het onderzoek werd uitgevoerd op 23 maart 1992 bij het
vijzelpompgemaal "De seine", gelegen te Veurne. Dit
pompgemaal bemaalt een gedeelte van De Polder De Moeren
via de Molenvaart en pompt het water naar de Ringsloot
rond De Moeren.
Het pompgemaal bevat 2 vijzels. Elke vijzel met 3
schroefbladen (bladdikte 6 mm) heeft een lengte van 8.30
m, met een buitendiameter van 1.50 m en een asdiameter
van 0.80 m. De vijzels zijn opgesteld onder een hoek van
30 0 en de omwentellingssnelheid bedraagt 37 T/min. Het
opgepompte debiet is 35 m3/min per vijzel. Het onderste
waterinname punt ligt op niveau -1.90 m, het stortpunt
ligt op niveau 2.25 m. De opvoerhoogte bedraagt max. 3.60
m.

2.3. Beoordeling van de impact van de werking van een
vijzelpompgemaal op vissen.

De inwerking van pompen of turbines op vissen geeft
aanleiding tot mortaliteiten en/of beschadigingen van
mechanische of hydraulische oorsprong. Visschade wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door plotse drukverschillen,
waterturbulentie, stroomsnelheidsverschillen en door
contact met mechanische onderdelen van pompen of
turbines.



De invloed van een vi j zelpompgemaal op witvispopulaties
wordt geëvalueerd op basis van enerzijds de overleving en
anderzijds de schade na blootstelling aan de werking.
Omdat de verschillende types van beschadigingen bij
witvis moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn worden
hier zowel duideli jke huidbeschadigingen en sni jwonden,
decapitatie en vermaling gemeenschappelijk als schade
beoordeeld. Schubverlies en/of lichte schaafwonden worden
niet in de schadebeoordeling meegerekend daar deze
beschadigingen bij witvis het gevolg kunnen zijn van
manipulaties ten gevolge van het voorafgaande transport.
De impact van een vijzelpompgemaal op paling wordt
eveneens beoordeeld op basis van de overleving en op
basis van de opgelopen schade. Deze schadebeoordeling
berust op drie criteria gaande van oppervlakkige
verwondingen, over inwendige kneuzingen, naar open wonden
en worden als volgt ingedeeld :

licht beschadigd oppervlakkige schaafwonden,
kneuzingen, huidbeschadigingen, hemorraghie aan de
vinbasis. (Tabel 2 : X)

matig beschadigd fraktuur van de wervelkolom, wonden
door verplettering. (Tabel 2 : XX)

zwaar beschadigd : decapitatie, snijwonden, open wonden,
wonden door vermaling. (Tabel 2 : XXX)

4



5

3. Resultaten.

In tabel 1 en tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de
resultaten (overleving en beschadiging) bij
respektievelijk witvis en paling.

3.1. Het aantal teruggevangen vissen na passage van het
pompgemaal.

3.1.1. witvis.

Van de 257 stuks voornachtigen welke in de vijzel
ingebracht werden, werden 138 stuks (53.5%) teruggevangen
na passage door het pompgemaal. Ten gevolge van het grote
debiet in het effluentkanaal van het pompgemaal stroomde
een aanzienlijke hoeveelheid water over het opvangnet.
Een deel van de vissen is langs deze weg ontsnapt wat een
verklaring geeft voor het lage terugvangstpercentage. De
frekwentieverdeling van de lengte van de teruggevangen
vissen wordt gegeven in figuur 1 en is representatief
voor de uitgeteste populatie.

3.1.2. Paling.

Van de 59 stuks paling welke in de vijzel ingebracht
werden, werden 52 stuks (88%) teruggevangen. Tijdens deze
tweede test werd het opvangnet in het effluentkanaal van
het pompgemaal steviger verzekerd. Hierdoor is minder vis
over het net ontsnapt zodat een hoger
terugvangstpercentage gevonden wordt dan bi j de eerste
test met witvis. De frekwentieverdeling van de lengte van
de teruggevangen palingen wordt gegeven in figuur 2 en is
representatief voor de uitgeteste populatie.
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3.2. 'De overleving van vissen bij blootstelling aan de
werking van een vijzelpompqemaal.

3.2.1. Witvis.

Van de 138 stuks teruggevangen witvis zijn 111 stuks
(80.4%) levend en 27 stuks dood (19.6%). De mortaliteiten
worden genoteerd bij vissen van 7 cm tot 12 cm. Hogere
mortaliteitspercentages worden waargenomen bij vissen van
een lagere lengteklasse (figuur 1).

3.2.2. Paling.

Bij de teruggevangen palingen werd
vastgesteld na blootstelling aan de
vijzelpompgemaal.

100% overleving
werking van het
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3.3. De schade aan vissen bij blootstelling aan de
werking van een vijzelpompgemaal.

3.3.1. witvis.

Van de 138 stuks teruggevangen witvis waren 130 stuks
(94.2%) niet beschadigd. 8 stuks (5.8%) vertoonden
duideli jke uitwendige beschadigingen. Hiervan vertoonden
5 stuks snijwonden, 2 stuks waren gedecapiteerd en 1
exemplaar was volledig vermalen (foto 3). Van de 27 dode
witvissen vertoonden 19 stuks (13.8%) geen uitwendige
beschadigingen. De beschadigingen werden gevonden bij
specimens van 8 cm tot 11.5 cm (figuur 1). Het aantal
teruggevangen beschadigde witvissen is te klein om een
verband tussen de lengte van de uitgeteste vissen en het
al dan niet oplopen van beschadigingen te kunnen
vaststellen.

3.3.2. Paling.

Van de 52 stuks teruggevangen paling z~Jn 33 stuks
(63.5%) niet beschadigd en 19 stuks (36.5%) beschadigd.
Hiervan vertoonden 7 stuks (13.5%) oppervlakkige huid
beschadigingen. 10 stuks (19.2%) bleken inwendige
kneuzingen door pletting en frakturen van de wervelkolom
te vertonen. 2 stuks (3.8%) vertoonden ernstige open
snijwonden.
De beschadigingen komen· voornameli jk voor bi j palingen
vanaf 31 cm. Bij deze palingen groter dan 31 cm loopt het
% beschadigden op met de lengte (figuur 2). Er is geen
verband tussen de lengte van de uitgeteste vissen en de
ernst van de opgelopen beschadigingen.
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4. Bespreking Van de resultaten.

Ti jdens het onderzoek naar de migratie van schieraal in
het najaar van 1991 werd vastgesteld dat pompgemalen
ernstige schade toebrengen aan migrerende palingen.
Milieutechnische maatregelen, zoals het aanleggen van
lichtschermen om de palingen af te leiden naar een
vispassage, kunnen de impact van pompgemalen op de
populatie verminderen.
Naast deze milieutechnische maatregelen zal het pomptype
dat in pompgemalen gebruikt wordt eveneens een invloed
uitoefenen op de schade die vispopulaties erdoor kunnen
ondervinden. Onder gekontroleerde omstandigheden wordt
bij witvis (voornachtigen) na de doorgang door een
vijzelpompgemaal in werking 80.4% overleving waargenomen.
De uitgeteste witvis was jonge pootvis bestemd voor
uitzettingen op de binnenwateren. Een aantal van deze
vissen (13.8%) waren na doorgang door het vi jzelgemaal
dood alhoewel ze geen beschadigingen vertoonden. Deze nog
jonge pootvissen ondervinden vermoedelijk een lethale
invloed van de sterke turbulentie in de vijzelgoot
tijdens of na het inbrengen. 5.8% van de dode vissen
vertoont snijwonden en verwondingen tengevolge van de
mechanische inwerking van de schroefbladen van de
vijzels. De beschadigde witvis zijn allen dood.
Palingen ondervinden op korte termijn geen lethale
invloed bij doorgang door een vijzelpompgemaal (100%
overleving). Nochtans vertonen 36.6% van de palingen
beschadigingen. Hiervan vertoont 1/3 (13.5%) lichte
huidbeschadigingen welke niet lethaal zijn. Minstens 77%
van de uitgeteste palingpopulatie zal dus geen blijvende
letsels ondervinden van een blootstelling aan de werking
van een vijzelpompgemaal.
2/3 van de beschadigde palingen (23%) ondervinden
ernstige letsels zoals frakturen van de wervelkolom of
snijwonden, veroorzaakt door een knelling tussen de
gootwand en de spiraalbladen van de vijzel. Deze letsels
kunnen op termijn lethaal zijn. De beschadigingen komen
vooral voor bij palingen groter dan 32 cm. Dit impliceert
dat migrerende schieralen, welke een lengte hebben van 36
cm tot 90 cm (Denayer en Belpaire, 1992), heel kwetsbaar
zijn wanneer ze tijdens de migratie pompgemalen dienen te
passeren. Letsels van hydraulische oorsprong, veroorzaakt
door plotse drukverschillen, verschillen in watersnelheid
en cavitatie worden bij palingen migrerend door
vijzelpompgemalen niet waargenomen.
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5. Theoretische benadering van de kontaktfrekwentie en de
kontaktsnelheid Van pomponderdelen met vissen bij
doorgang door een vijzelpompgemaal.

Om de rechtstreekse impact van de werking van een
vijzelpomp te vergelijken met de impact van andere
pomptypes kan berekend worden wat de kontaktfrekwentie en
de kontaktsnelheid is wanneer een vis deze pompen
passeert.
Bij het bestudeerde vijzelpompgemaal draait de vijzel aan
37 T/min. Een vijzel bestaat uit 3 schroefbladen op een
centrale as zodat op een vooropgesteld vast punt de
aanvalsranden van de vijzel 1.85 maal per seconde voorbij
draaien. Dit is een maat voor de kontaktfrekwentie met
passerende vissen.
Draaiend aan 37 Tlmin zal een vooropgesteld vast punt op
de vijzelrand, met een buitendiameter van 1m50, zich
verplaatsen aan een snelheid van 2.9 mis, wat een maat is
voor de kontaktsnelheid. Onderzoek bij turbines wijst uit
dat de kritische contactsnelheid welke direkte
mortaliteit bij passerende vissen veroorzaakt 11 tot 14
mis bedraagt (Davies, 1988).
Aan het volledig ondergedompelde waterinname punt
onderaan de vi jzel bedraagt de watersnelheid 0.34 mis
(debiet/vijzelsektie = 0.6 m3/s I 1.77 m2). Wanneer
verondersteld wordt dat een paling van 30 cm hier
volledig gestrekt, loodrecht op de sektie en passief
binnengezogen wordt, kan berekend worden dat hi jO. 9 s
nodig heeft om voorbij de aanvalsrand van de vijzel te
geraken. Op deze tijd komt hij 1.67 maal in contact met
de vijzelrand welke draait aan 2.9 mis. Onder natuurlijke
omstandigheden en bij een watersnelheid van 0.34 mis zal
een vis zich niet als een inert, bewegingsloos object
gedragen maar zal een paling aktief de vijzelgoot
inzwemmen. Een vis zal bi j de. berekende watersnelheden
nog aktief de aanvalsrand van de vijzel kunnen ontwijken
welke bovendien indraait naar de gootwand toe. Hierdoor
zal de kontaktfrekwentie onder reële omstandigheden lager
zijn dan de berekende. Gelijkaardige berekeningen laten
toe de impact van andere pomptypes (centrifugaal pompen)
met eenzelfde kapaciteit (debiet) te vergelijken. Deze
pomptypes hebben volgens de theoretische benadering een
veel grotere impact (veel hogere kontaktfrekwentie en
kontaktsnelheid boven kritische drempel) op vissen en
zullen meer schade veroorzaken. Bi j de hoge
watersnelheden in het pomphuis en de leidingen van
centrifugaal pompen zullen vissen zich wel als inerte
voorwerpen gedragen en de pompwerking niet kunnen
ontwijken.



6. Konklusies.

Uit recent onderzoek blijkt dat pompgemalen schade
veroorzaken aan vispopulaties. Vooral voor migrerende
vissoorten zijn pompgemalen onvermijdelijke obstakels bij
de trek van en naar opgroeigebieden of paaiplaatsen.
Vooral schieraal is omwille van zijn lengte uiterst
kwetsbaar bij doorgang door een pompgemaal. Kleinere
paling is minder gevoelig.

De doorgang door een vi jzelpompgemaal in werking wordt
door paling 100% overleefd. Nochtans vertoont 23% van de
palingen beschadigingen die blijvende letsels kunnen
veroorzaken en op termijn lethaal kunnen zijn.

De impact van een vijzelpompgemaal op witvis is ernstiger
dan op paling. Bi j paling kunnen de vissen beschadigd
worden zonder dat er directe mortaliteit voorkomt. Bij
witvis daarentegen blijkt dat als er beschadigingen
voorkomen deze direct aanleiding geven tot mortaliteit.
Bij voornachtigen tussen 6 en 15 cm overleeft 80.4% van
de vissen een doorgang door een vijzelpompgemaal in
werking. De mortaliteiten zijn bij kleine vissen toe te
schrijven aan de sterke waterturbulentie in de vijzelgoot
en/of het kontakt met bewegende delen van de
vijzelschroef. Hiervan vertoont 30% duidelijke letsels
veroorzaakt door de schroefbladen.

De hier voorgestelde resultaten zi jn verkregen door een
preliminair experiment op een vijzelpomp van een
welbepaald .type. Het aantal uitgeteste vissoorten en de
lengteklassen waren eerder beperkt. Teneinde een globaler
en correcter beeld te krijgen van de schade berokkend
door een vi jzelpomp is het aangewezen om meerdere types
vijzelpompen (verschillende debieten, grootte, enz ... ) te
vergelijken, een breder aanbod van vissoorten en
afmetingen uit te testen. Gelijkaardig onderzoek met
andere pomptypes (oa. centrifugaal pompen) zal toelaten
de verschillende impact op vispopulaties te vergelijken.
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Foto 1
passage
pompen.

Gedode,
door een

mature schieraal met beschadigingen na
pompgemaal uitgerust met centrifugaal

Foto 2 Witvis en paling worden onderaan een vijzel
pompgemaal in werking ingebracht. Na passage door het
pompgemaal wordt de schade bij de vissen geëvalueerd.

Foto 3 : Uitwendige snij- en schaafwonden, decapitatie en
vermaling bij voornachtigen na passage door een
vijzelpompgemaal.
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beschadigde vissen bij de teruggevangen voornachtigen na
passage door een vijzelpompgemaal.
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Figuur 2 : Lengte-frekwentiedistributie en % beschadigde
vissen bij de teruggevangen palingen na passage door een
vijzelpompgemaal.



Tabel 1 Mortaliteit en beschadiging
passage door een vijzelpompgemaal.

bij witvis na

SOM l~ 8 Mat-. SOM I ll!f19:8 8 MorTaiiIM(cnil 0 X Leverd DOOd (Cl1Îl 0 X L9""~ Dood
1 Voom 8 x x 81 'loom 8 x x
2 Voom 8 x x 82 Voom 12 x x
3 Voam 9 x x 83 Voom 10 x X
4 Voom 10 X X 84 Voorn 11 x x
6 Voom 8 x x 85 Voom 11 X x
6 Voom 10 X x 86 Vocm 11.5 x (
7 Vcam 7.5 x x 87 Voom 12 X x
8 Voom 12 x x 88 Voom 11 x x
9 Vocm 9.6 x x 89 Voom 11.5 x x

10 Voom 9 x x 90 Voorn 12 x x
11 Voom B x X 91 Voom 115 x x
12 Voom 10 x x 92 Voom 11 x x
13 Voom 9 x x 93 Voom 10.5 x x

4 Voorn 8 x x !M Voorn 10 X x
15 Voom 9 x x 96 Voom 8 x x
16 Voom 8.5 x x 96 Voom 8.5 x x
17 Vcom 7 x x 97 Voom 8 x x
18 Voorn 6.5 x x 98 Voom 7 x x
19 Voom 6.6 x x 99 Voom 75 x x
20 Voom 11 x X 100 vocrn 7 x x
21 Voom 11 x x 101 'loom 7 x x
22 Voom 9 x x 102 Vocm 7.5 x x
23 Voom 8.5 x x 103 voom 7 x x
24 'loom 11 x x 104 Brasem 12 x x
25 Voom 10 x x 105 Brasem 15 x x
26 Voom 10.6 x x 106 Brasem 8 x x
27 Voom 9 x x 107 Brasem 115 x x
28 Voom 10 x x HlS Brasem 11 x x
29 Voom 11.5 X x 109 8rasem 11 x x
30 Vaan 9 x x 110 Brasem 12 x x
31 Voom 9 x X 111 Rielvoom 115 x x
32 Voom 8 x x 112 Voom 8.5 x x
33 Voom 7 x x 113 Voom 9.5 x x
34 Voom 9 x x 114 Voom 8 x x
35 Voom 7 x x 116 Voorn 9 X x
36 Voom 8.5 x x 116 Voom 12 x x
37 Voom 8 x x 117 'loom 8 x x
38 Voom 9.5 x x 118 voom 9 x x
39 Voom 7 x x 119 Voom 7 x x
40 Voom 10 x x 120 I voom 8 x x
4\ Voom 9 x x 121 voom 8 x x
42 Voom 10 x x 122 Voom 7 x x
43 Veem 10 x x 123 veem 7 x x
44 Voom 9 x X 124 Vcam 8 x x
45 voom 10 x x 125 Vocm 75 x x
45 voom 8.5 x x 125 Voom 9.5 x x
47 Voom 8 x x 127 '/oom 11.5 x x
48 Voom 8.5 x x 128 Voom 10 x x
49 Veem 8 x x 129 'loom 7 x x
60 Voom 8.5 x x 130 'loom 7.5 x x
51 Voom 13 x x 131 Voorn B x x
52 Voom 9 x x 132 voom 10 x x
63 Veem 8 x x 133 Voom 11.5 x x
54 Voom 11 x x 134 Vaan 8 x x
55 Voom 10.5 x x 135 Voom 9 x x

55 Voom 9.5 x x 136 Voom 10 x x
57 Vaan 10 x x 137 Voom 8 x x
58 Vocm 9.5 x x 138 Vaan 85 x x
59 Voom 8 x x
IlO '/oom 9.5 x x
61 Voorn 8 x x
62 Voom 10 x x
63 Voom 8 x x
64 Voom 12.5 x x
65 Voorn 10.5 x x
86 Voom 11 x x aantal percentage
67 Voom 9 x x Ingebracht totaal 257 1000k
68 Voom 10 x x

138 53.7%
89 Voom 11 x x Terugvangst

7'0 Voom 9 x x
71 Voom 9 x x
72 Voorn 9 x x

aantal
73 Vocm 8.6 x x
74 Vocm 9 x x Levend bij tsrugvangst 111
75 Vaan 7 x x Dood bij terugvangst 27
76 voom B X x

Niet beschadigd 130n Voom B x x
78 Voorn 7 x x Beschadigd 8
79 vocm B x x
80 Vaan 8 x x

percentage

80.4%

19.6%

94.2%
5.So",



Tabel 2 Mortaliteit en beschadiging bij
passage door een vijzelpompgemaal.

paling na

Soort Lengte BescMalglng Mortaliteit
(cm) 0 X XX XXX Levend Dood

1 Paling 33 X X
2 Paling 33 X X
3 Paling 32 x X
4 Paling 37 x X

5 Pahng 39 )( )(

6 Paling 35 x X

7 Paling 32 x X
9 Paling 29 x x
9 Paling 31 x X

10 Paling 36 x X

11 Paling 33 x X

12 Paling 31 x X

13 P'lJlng 35 x X

14 Paling 43 x X

15 Paling 32 x X

16 Paling 32 )( )(

17 Paling 31 x X

19 PlllJng 29 x X

19 Paling 32 x X

20 Paling 33 x X

21 Paling 33 x X

22 Paling 40 x X

23 Paling 34 )( X

24 Paling 34 x x
25 Paling 31 )( X

26 Paling 32 )( X

Z1 Pllhng 40 x X

29 Paling 29 x X

29 Paling 32 x X

30 Paling 33 x x
31 Paling 38 x x
32 Paling 31 x x
33 Paling Z1 x x
34 Paling 36 x X

35 Paling 33 x x
36 Paling 39 x x
37 Paling 33 x x
39 Paling 45 x x
39 Paling 3ll x )(

40 Paling 32.5 )( )(

41 Paling 34 )( )(

42 Paling 32.5 )( x
43 Paling 38 x )(

44 Paling 37 )( X

45 Paling 36 x x

46 Paling 37 x x
47 Paling 36 x x
48 Paling 33 x x
019 Paling 33 x x
50 Paling 3ll )( )(

51 Paling 37 x x
52 Paling 31 )( x

aantal pe
sg 100%

52 llll'll>

aantal percentllge

Levend b~ tanJgYangst 52 100%

Dood bij terugvangst 0 Q'lI,

Niet beschadlgd 0 33 ea5'll.

Ucnt beschadigd X 7 13.5'll.

MlIllg besctlllCligd XX 10 19.2'llo

zwaar bescnadlod XXX 2 3.9%


