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Samenvatting  

Het doel van de natuurverkenning 2030 is beleidsmakers inzicht te geven in de wijze waarop 

de natuur op langere termijn zou kunnen evolueren bij bepaalde contrasterende 

beleidsscenario’s. In dit deelrapport worden drie scenario’s uitgewerkt voor het oplossen van 

migratieknelpunten voor vissen in Vlaanderen: 

• Een referentiescenario waarbij de actuele beleidskeuzes worden doorgerekend: 

fasering volgen zoals voorzien in de bekkenbeheerplannen (BBP) en 

stroomgebiedbeheerplannen (SGBP). 

• Een scenario scheiden: hoge prioriteit ontsnippering voor waterlopen met 

habitatrichtlijnsoorten. Hoogste prioriteit in meer stroomopwaarts gelegen 

riviertrajecten. 

• Een scenario verweven: ontsnipperen in functie van herstel van de 

hoofdmigratiewegen. Hoogste prioriteit in meer stroomafwaarts gelegen 

riviertrajecten. 

Voor elk scenario is een stappenplan opgesteld voor het oplossen van de geïnventariseerde 

migratieknelpunten. Vervolgens is voor elke stap van elk scenario een inschatting gemaakt 

van de totale kostprijs voor het wegwerken van de knelpunten. De kostenramingen van alle 

stappenplannen zijn vervolgens met elkaar vergeleken en er zijn voor elk scenario stappen 

met ongeveer een gelijke kostprijs geselecteerd. Het vergelijken van drie scenario’s volgens 

stappen van gelijke kostprijs heeft als voordeel dat ook de efficiëntie elk scenario’s ten 

aanzien van een bepaald effect vergeleken wordt. Welk scenario maakt het snelst de 

migratieroutes vrij, welk scenario realiseert effectiever sneller grotere netwerken,...  

Wanneer de huidige snelheid van ontsnippering wordt verder gezet, worden de 

beleidsdoelstellingen niet zoals gepland tegen 2015 of 2020 gehaald, maar pas tegen 2066. 

In het stroomgebiedbeheerplan wordt echter verondersteld dat de snelheid waarmee 

projecten opgezet en uitgevoerd zullen worden in de toekomst opgedreven zullen worden. 

Het behalen van de vooropgestelde doelen veronderstelt een sterke jaarlijkse toename aan 

middelen.  

In het scheidingscenario wordt het netwerk van bovenloopstelsels sneller ontsnipperd tot 

trajecten groter dan 50 km dan in het verweving- en referentiescenario. Anderzijds toont het 

verwevingscenario dan weer sneller één continu migratienetwerk van meer dan 1000 km, 

terwijl dit slechts iets meer dan 700 km bedraagt voor het referentie- en scheidingscenario. 

Zowel het scheiding- als het verwevingscenario tonen, in vergelijking met het 

referentiescenario, een optimalisatie van het ontsnipperingsproces 

De drie scenario’s worden in het deelrapport aquatische soorten verder doorgerekend naar 

kansen op herstel van duurzame vispopulaties (Schneiders 2009)(www.nara.be). 
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0 Context natuurverkenning 2030 

0.1 Toekomstverkenning milieu en natuur 

De Milieuverkenning 2030 (MIRA 2009) en de Natuurverkenning 2030 (NARA 2009) 

beschrijven de toekomst van het leefmilieu en van de natuur in Vlaanderen. Het doel is de 

beleidsmakers en het geïnteresseerde publiek inzicht te geven in te verwachten evoluties van 

het leefmilieu en van de natuur in Vlaanderen, bij bepaalde beleidskeuzes en binnen een 

gegeven sociaal-economische context.  

Dit wetenschappelijk rapport maakt deel uit van een reeks rapporten die de 

wetenschappelijke onderbouwing van MIRA 2009 en NARA 2009 bevatten. 

0.2 Scenario’s 
De Natuurverkenning 2030 beschrijft de mogelijke evolutie van de natuur in Vlaanderen 

tijdens de periode 2005–2030 aan de hand van drie landgebruikscenario’s: 

• In het scenario referentie (*R) wordt het beleid uit de periode 2000-2007 ongewijzigd 

voortgezet en worden de voorziene plannen uitgevoerd. 

• Het scenario scheiden (*S) verdeelt de open ruimte tussen de gebruiksvormen ervan, en 

groepeert die gebruiksvormen ruimtelijk in homogene clusters (terrestrische 

verkenning). Ontsnippering van waterlopen gebeurt prioritair in functie van soorten van 

Europees belang (aquatische verkenning). 

• In het scenario verweven (*V) maakt de zorg voor natuur integraal deel uit van alle 

landgebruiksvormen, en worden de gebruiksvormen van de open ruimte ruimtelijk door 

elkaar verweven (terrestrische verkenning). Ontsnippering van waterlopen richt zich op 

de grotere verbindingen in het waterlopennetwerk (aquatische verkenning). 

Elk landgebruikscenario bestaat uit een pakket beleidsmaatregelen waarvan het gezamenlijk 

effect wordt berekend. Bij de samenstelling van de pakketten wordt gestreefd naar een 

vergelijkbare kostprijs per scenario. Langetermijndoelstellingen van het natuur-, bos- en 

waterbeleid vormen een toetsingskader om de verwachte effecten te beoordelen.  

De drie landgebruikscenario’s in de Natuurverkenning 2030 zijn elk geënt op twee 

milieuscenario’s uit de Milieuverkenning 2030: 

• In het scenario referentie (R*) wordt het beleid uit de periode 2000-2007 ongewijzigd 

voortgezet en worden de voorziene plannen uitgevoerd. 

• In het scenario Europa (E*) worden bijkomende inspanningen genomen om tegen 2020-

2030 de Europese milieudoelstellingen te halen. De aquatische verkenning bevat twee 

varianten van het Europascenario, aansluitend op de scenario’s in de ontwerp 

stroomgebiedbeheerplannen. In het scenario Europa 2027 (E27*) wordt een maximale 

set van aanvullende maatregelen uitgevoerd om tegen 2027 de Europese doelstelling te 

halen. In het scenario Europa 2015 (E15*) worden enkel tegen 2015 de meest haalbare 

aanvullende maatregelen uitgevoerd. 

De landgebruiks- en de milieuscenario’s worden uitgetekend binnen éénzelfde sociaal-

economische verkenning. In de terrestrische verkenning worden ook klimaatverkenningen 

verwerkt, afgeleid uit internationale klimaatscenario’s.  

Het voornaamste zichtjaar is 2030. Voor het klimaat worden ook 2050 en 2100 als zichtjaren 

gehanteerd. De aquatische scenario’s focussen op 2015 en 2027, aansluitend op de Europese 

Kaderrichtlijn water. 
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Voor de zes terrestrische scenario’s (figuur A) en de negen aquatische scenario’s (figuur B) 

worden de verwachte ontwikkelingen doorgerekend door middel van rekenkundige modellen.  

Sociaal-economische 
verkenning

Klimaatverkenning

Milieukwaliteit
referentie (R*)

Milieukwaliteit
Europa (E*)

Landgebruik
scheiden (*S)

Landgebruik
verweven (*V)

Landgebruik
scheiden (*S)

Landgebruik
verweven (*V)

Landgebruik
 referentie (*R)

Landgebruik
referentie (*R)

RR

ES

ER

RV

RS

EV

 

Figuur A: Een sociaal-economische verkenning, twee milieuscenario’s (gekoppeld aan twee 

klimaatverkenningen) en drie landgebruikscenario’s worden gecombineerd in zes scenario’s. 

Sociaal-
economische 
verkenning:

bevolkingsgroei

Waterkwaliteit 
referentie 2015

(R15*)

Waterkwaliteit 
Europa 2027

(E27*)

Rivierontsnippering
scheiden (*S)

Rivierontsnippering 
verweven (*V)

Rivierontsnippering 
 referentie (*R)

Waterkwaliteit 
Europa 2015

(E15*)

Rivierontsnippering 
referentie (*R)

Rivierontsnippering 
scheiden (*S)

Rivierontsnippering 
verweven (*V)

Rivierontsnippering 
scheiden (*S)

Rivierontsnippering 
verweven (*V)

Rivierontsnippering 
referentie (*R)

R15V

R15R

R15S

E15V

E15R

E15S

E27V

E27R

E27S

Figuur B: Een sociaal-economische verkenning, drie milieuscenario’s en drie 

rivierontsnipperingsscenario’s worden gecombineerd tot negen scenario’s. 

De berekeningen gebeuren in de meeste gevallen gebiedsdekkend op niveau Vlaanderen, 

tenzij de beschikbare gegevens en/of modellen dit niet toelaten. 
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0.3 Scenarioberekeningen en onderlinge samenhang 

De scenario’s werden met gepaste rekenkundige modellen doorgerekend volgens het 

stroomschema in figuur C. 

De sociaal-economische verkenning en de klimaatverkenningen vormen een onafhankelijke 

input. 

1. Willems P., Deckers P., De Maeyer Ph., De Sutter R., Vanneuville W., Brouwers 

J., Peeters  B. (2009) Klimaatverandering en waterhuishouding. 

Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, NARA 2009, VMM, INBO.R.2009.49, 

www.milieurapport.be, www.nara.be 

2. Demarée G., Baguis P., Debontridder L., Deckmyn A., Pinnock S., Roulin E., 

Willems P., Ntegeka V., Kattenberg A., Bakker A., Bessembinder J., Lenderink G., 

Beersma J. (2009) Eindverslag studieopdracht “Berekening van klimaatscenario’s 

voor Vlaanderen” uitgevoerd door KMI, KNMI, KUL. Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek (INBO), Brussel, INBO.R.2009.48, www.nara.be 

De milieuscenario’s leiden tot verkenningen inzake zowel atmosferische deposities als 

waterkwaliteit. 

3. Schneiders A., Simoens I., Belpaire C. (2009) Waterkwaliteitscriteria opstellen 

voor vissen in Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.22, www.nara.be 

4. Wuyts K., Staelens J., De Schrijver A., Verheyen K., Overloop S., Vancraeynest 

L., Hens M. & Wils C. (2009) Overschrijding kritische lasten. Wetenschappelijk 

rapport, mira 2009, nara 2009, VMM, INBO.R.2009.55, www.milieurapport.be, 

www.nara.be 

De landgebruikscenario’s en de milieuscenario’s leiden tot verkenningen inzake landgebruik. 

De gelijkschakeling van de kosten komt aan bod in een afzonderlijk rapport. 

5. Van Reeth W. (2009) Kosten en beleidsprestaties. Wetenschappelijk rapport, 

NARA 2009. INBO.R.2009.19, www.nara.be. 

6. Hens M., Van Reeth W. & Dumortier M. (2009) Scenario’s. Wetenschappelijk 

rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.18, www.nara.be. 

7. Gobin A., Uljee I., Van Esch L., Engelen G., de Kok J., van der Kwast H., Hens 

M., Van Daele T., Peymen J., Van Reeth W., Overloop S., Maes F. (2009) 

Landgebruik in Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, NARA 2009, 

VMM, INBO.R.2009.20, www.milieurapport.be, www.nara.be. 

8. Overloop S., Gavilan J., Carels K., Van Gijseghem D., Hens M., Bossuyt M., 

Helming J. (2009) Landbouw.  Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009 & NARA 

2009, VMM, INBO.R.2009.30, www.milieurapport.be, www.nara.be. 

De verkenningen inzake landgebruik worden doorgerekend naar verkenningen inzake 

biotopen en habitats. Deze worden met de verkenningen inzake atmosferische deposities 

geconfronteerd, hetgeen resulteert in verkenningen inzake de druk van atmosferische 

vermestende en verzurende deposities op biotopen. 

9. Van Daele T. (2009) Biotopen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.23, www.nara.be. 

In een gevalstudie voor de Kleine Nete worden de verkenningen inzake landgebruik ook 

geconfronteerd met de klimaatverkenningen om via hydrologische modellering tot een 

verfijnde verkenning van de habitats te komen. 
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10. Dam J. , Salvadore, E., Van Daele T. & Batelaan, O. (2009) Case Kleine Nete: 
hydrologie. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.28, 

www.nara.be. 

11. Van Daele T. (2009) Case Kleine Nete: moerasvegetaties. Wetenschappelijk 
rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.25, www.nara.be. 

De verkenningen inzake biotopen en habitats en de klimaatverkenningen vormen de input 

voor verkenningen inzake terrestrische soorten. 

12. De Bruyn L. & Bauwens D. (2009) Terrestrische soorten. Wetenschappelijk 
rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.26, www.nara.be. 

Aan de landgebruikscenario’s worden ook scenario’s inzake rivierontsnippering gekoppeld. Zij 

worden vertaald naar verkenningen inzake rivierontsnippering. Samen met de scenario’s 

inzake waterkwaliteit en een typering van het rivierennetwerk, vormen zij de basis voor 

verkenningen inzake aquatische soorten. 

13. Schneiders A., Van Daele T. & Wils C. (2009) Huetzonering van het 
rivierennetwerk in Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.24, www.nara.be. 

14. Stevens M. & Schneiders A. (2009) Scenario’s voor het oplossen van 

migratieknelpunten voor vissen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.21, www.nara.be. 

15. Schneiders A. (2009) Vismodellering. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 
INBO.R.2009.27, www.nara.be. 
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Figuur C: Stroomschema en samenhang van de scenarioberekeningen.  
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1 Scenario’s ontsnippering 

1.1 Inleiding 

1.1.1 Belang van vrije vismigratie 

Vissen kunnen hun populaties enkel in stand houden als ze zich kunnen voortplanten, 

voeden, groeien en beschermen in hun leefgebied. Bij al deze biologische aspecten speelt 

migratie een rol. Vissen moeten in stroomop- en stroomafwaartse richting kunnen migreren 

over kleine tot (middel)grote afstanden op zoek naar paai-, opgroei- en 

overwinteringgebieden. Bovendien moeten vissen kunnen vluchten voor predatoren of 

tijdelijk ongunstige omstandigheden (vb. vervuiling). Vismigratie is dus een complex gedrag 

dat van soort tot soort en afhankelijk van het levensstadium van de vis sterk kan verschillen. 

De problematiek van de versnippering van het rivierennetwerk en het belang van herstel 

voor vismigratie is reeds beschreven in talrijke beleidsdocumenten, richtlijnen en decreten. 

De BENELUX-beschikking (dd. 26 april 1996) stelt dat de betrokken regeringen de vrije 

migratie van de vissoorten in alle hydrografische stroomgebieden moet verzekeren. Dat zal 

bij voorrang gebeuren om de migratie van de grote anadrome en katadrome trekvissoorten 

van en naar de paai- en opgroeigebieden mogelijk te maken. Bovendien moeten voor 1 

januari 2010 die trekbewegingen mogelijk gemaakt worden voor alle soorten vis in alle 

hydrografische stroomgebieden ongeacht de beheerder (www.vismigratie.be).  

Herstel van vrije vismigratie staat ook centraal in de Vlaamse wetgeving. In het Decreet 

betreffende het Integraal Waterbeleid van 9 juli 2003 werd vooropgesteld dat vrije 

vismigratie voor alle vissoorten vóór 1 januari 2010 in alle Vlaamse stroomgebieden mogelijk 

moet zijn, nieuwe migratieknelpunten moeten voorkomen worden en natuurlijke 

watersystemen moeten behouden en hersteld worden. 

Onlangs werd de Benelux-beschikking voor vrije vismigratie uit 1996 geëvalueerd. De 

algemene conclusie is dat al heel wat knelpunten weggewerkt zijn maar dat de voorziene 

timing niet haalbaar is en dat voorlopig gefocust zou moeten worden op de prioritaire 

waterlopen. Op 16 juni 2009 werd een nieuwe Benelux-beschikking (M (2009) 1) 

goedgekeurd. Hiermee verbinden de lidstaten er zich toe om binnen 12 maanden na de 

inwerkingtreding van de beschikking, een prioriteitenkaart op te maken. Deze 

prioriteitenkaart omvat de waterlopen die ecologisch belangrijk zijn en/of een 

verbindingsfunctie hebben voor ten minste de Europees beschermde soorten. Voor het 

wegwerken van de hindernissen op deze waterlopen wordt de timing afgestemd op de EU-

KRLW.  In de loop van 2009-2010 zal een strategische prioriteitenkaart opgesteld worden. 

Deze prioriteitenkaart zal aangeven welke knelpunten voor 2015 opgelost moeten worden en 

welke knelpunten in de daaropvolgende planperioden kunnen worden aangepakt (2015-2021 

en 2021-2027). In navolging van de aangepaste BENELUX-beschikking zal aan het Vlaams 

Parlement voorgesteld worden om ook het decreet Integraal Waterbeleid in die zin aan te 

passen 

Ten slotte werd door de Europese ministerraad de palingverordening uitgevaardigd 

(EG/1100/2007) die 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. Eén van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van paling is de 

onbereikbaarheid van het opgroeihabitat door migratieknelpunten. In het kader van de 
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Belgische palingbeheerplannen werd een prioritering opgesteld voor het oplossen van de 

belangrijkste migratiebarrières voor paling (Anoniem, 2008). Deze oefening is gebaseerd op 

de databank van vismigratieknelpunten in Vlaanderen (www.vismigratie.be). Van de 

knelpunten in de databank werden alleen die punten weerhouden die (1) op een waterloop 

liggen die geselecteerd werd voor opname in het palingbeheerplan én (2) die een barrière 

kunnen vormen voor paling. Duikers, sifons, afval, hindernissen en roosters worden niet als 

een barrière voor paling beschouwd. 

De timing voor het oplossen van deze migratieknelpunten is afgestemd op de timing die 

gehanteerd zal worden in de aangepaste BENELUX-beschikking. De knelpunten van 

allerhoogste prioriteit (prioriteit 1) die nog moeten opgelost worden vóór 2015, betreffen in 

hoofdzaak de belangrijke zout-zoetovergangen ter hoogte van de uitmondingen van 

waterlopen in de zee, de knelpunten op de grote assen (Boven-Schelde, Leie, IJzer, Dijle, 

Demer, Kleine en Grote Nete) en het realiseren van de toegang tot enkele belangrijke 

opgroeigebieden in de polders. De knelpunten van prioriteit 2 zijn alle knelpunten die niet 

werden geselecteerd als knelpunten van allerhoogste prioriteit. Het betreft in hoofdzaak de 

knelpunten op onbevaarbare waterlopen. Een deel van deze knelpunten moet opgelost 

worden uiterlijk vóór 2021 en het overige deel uiterlijk vóór 2027 (Anoniem, 2008). 

1.1.2 Migratie-omvang, -gedrag en -strategie 

Het migratiegedrag van vissen kan onderverdeeld worden in twee types: potadroom en 

diadroom.  

Potadrome vissoorten verplaatsen zich binnen onze inlandse ‘zoete’ rivieren. Het overgrote 

deel van onze beek- en riviervissen behoren tot deze potadrome groep. De zoetwatervissen 

in onze inlandse wateren voeren migraties uit van verschillende omvang. Rivierdonderpad 

bijvoorbeeld heeft beperktere zwemcapaciteiten dan winde en voert daarom migraties uit 

binnen eenzelfde beek of rivier. Winde daarentegen kan omvangrijke migraties uitvoeren 

tussen verschillende rivierbekkens.  

Soorten die onder deze groep vallen en een Europese bescherming genieten via de 

Habitatrichtlijn (bijlage 2) zijn: rivierdonderpad, kleine modderkruiper, grote modderkruiper, 

beekprik en bittervoorn. 

Tot de diadrome groep behoren vissoorten die omvangrijke verplaatsingen ondernemen 

tussen leefgebieden in zee en zoetwater. Gezien de omvang van hun migraties worden ze 

ook “grote migratoren” of “trekvissen” genoemd. Diadromie omvat drie mogelijke 

migratiestrategieën. Katadrome soorten zoals de Europese paling groeien op in rivieren en 

trekken als volwassen individuen naar zee om zich voort te planten. Anadrome soorten 

daarentegen groeien op in zee en migreren naar de rivieren om zich voort te planten. Bij 

amfidrome soorten tenslotte is hun migratie tussen de mariene en zoetwater omgeving niet 

gerelateerd aan de voortplanting, maar eerder aan voeding en groei. Amfidrome en 

katadrome soorten dringen de rivieren binnen als juvenielen, die zich in de eerste fase 

vestigen in de benedenstroomse zones. Van hieruit koloniseren ze verder de zoetwater zones 

van de rivieren. Anadrome soorten daarentegen dringen de rivieren binnen als adulten en 

migreren zo snel mogelijk verder stroomopwaarts naar de bovenstroomse paaigebieden. 

Een soort die onder deze groep valt en een Europese bescherming geniet via de 

Habitatrichtlijn (bijlage 2) is de rivierprik.  

1.1.3 Link met scenario’s 

Beide migratiestrategieën vormen de basis voor de uitwerking van de twee uiteenlopende 

scenario’s met de nadruk op “scheiden” en “verweven” (zie paragraaf Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. doelstelling).  
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De prioriteit bij het scenario “scheiden” is het ontsnipperen van deelbekkens met een hoge 

natuurbehoudswaarde (zie deel 1). De focus ligt op het herstel van soorten uit de potadrome 

groep. Deelbekkens die belangrijk zijn voor een aantal Europees of Vlaams te beschermen 

vissoorten worden geselecteerd en krijgen prioriteit voor ontsnippering.  

De prioriteit bij het scenario “verweven” ligt op het creëren van netwerken en 

multifunctionele natuur. De focus ligt op het herstel van de grote migratoren uit de diadrome 

groep. Belangrijke migratiewegen krijgen prioriteit voor ontsnippering. 

Beide scenario’s worden vergeleken met het referentiescenario waarin de 

ontsnipperingsplannen zoals voorzien in de bekkenbeheerplannen (BBP) en 

stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) stapsgewijs uitgevoerd worden. 

1.2 Basisgegevens  
Voor het herstel van vrije vismigratie heeft de Vlaamse overheid een aantal waterlopen 

geselecteerd met een prioriteit voor ontsnippering. In eerste instantie wordt gestreefd 

naar een herstel van vrije vismigratie op en naar waterlopen met een hoge 

structuurdiversiteit en/of bedreigde soorten. De selectie omvat 3000 (van de naar schatting 

22000) km waterloop. De beleidskaart omvat een groot deel van de bevaarbare en 

onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. Van de onbevaarbare waterlopen van derde 

categorie werd echter slechts een klein deel geselecteerd (250 km). Het netwerk is enerzijds 

opgebouwd uit ecologisch waardevolle waterlopen waar de kans op vestiging en reproductie 

van zeldzame soorten het grootst is en anderzijds uit belangrijke migratieroutes die zowel de 

ecologische waardevolle netwerken met elkaar verbinden als de verbinding maken tussen de 

zee en een aantal belangrijke paaiplaatsen (www.vismigratie.be). Het netwerk is 

weergegeven in Figuur 1. De doelstellingen van de Vlaamse overheid onderschrijven hiermee 

de doelen van beide vooropgestelde strategieën nl. “scheiden” en “verweven”. 

Van de overige 17000 km waterloop beschikken we dus niet over de nodige informatie om 

ontsnipperingscenario’s door te rekenen.  

 

Figuur 1. : Belangrijke migratieroutes die geïnventariseerd zijn op de aanwezigheid van 
vismigratieknelpunten (brongegevens: http://www.vismigratie.be/) 
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Figuur 2. : Overzicht van de geïnventariseerde vismigratieknelpunten (brongegevens: 
http://www.vismigratie.be/) 

Tabel 1: Overzicht van de geïnventariseerde knelpunten (in totaal 1014 knelpunten). 

TYPE Aantal  TYPE Aantal 

Afval* 23  Schuif 48 
Bodemplaat 82  Sifon* 58 
Bodemval 57  Sluis 36 
Duiker* 169  Stuw 234 
Gemaal 7  Terugslagklep  4 
Hindernis 38  Turbine 3 
Molen 1  Uitgevoerd 113 
Monnik 6  Vloeddeur 1 
Rooster 9  Watermolen 118 
Schot 7    
* na onderzoek is gebleken dat deze knelpunten vermoedelijk overbrugbaar zijn 

Alle knelpunten die migratie binnen dit prioritaire netwerk belemmeren zijn in kaart 

gebracht. Een overzicht is weergegeven in Figuur 2 en Tabel 1:. Er zijn 1014 knelpunten 

geïnventariseerd en opgenomen in de databank. De kaart met het prioritaire netwerk en de 

databank met de migratieknelpunten vormen de basisinformatie voor de scenarioanalyses. 

Een klein aandeel van de duikers en sifons is onderzocht door de provincies of door VMM. 

Een aantal laten migratie toe, enkele dienen vervangen te worden, en nog andere moeten 

lichtjes aangepast worden, meestal met steenbestorting. Vermits dit overzicht onvolledig is 

wordt in het kader van deze scenarioanalyse verondersteld dat duikers en sifons geen 

knelpunt vormen voor vrije vismigratie. Hetzelfde geldt voor afval. Vaak is dit knelpunt 

slechts tijdelijk of wordt het knelpunt met het reguliere beheer opgelost. Dit maakt dat 250 

van de 1014 knelpunten als opgelost worden beschouwd.  

Sinds de inventarisatie zijn er bovendien reeds heel wat ontsnipperingsmaatregelen 

uitgevoerd, waardoor bijkomend 146 knelpunten opgelost zijn.  

Dit betekent dat op dit ogenblik nog 618 knelpunten op prioritaire waterlopen ontsnipperd 

dienen te worden. Voor deze knelpunten zullen een aantal ontsnipperingscenario’s 
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uitgewerkt worden. Elk scenario zal doorgerekend worden naar potentiële effecten op 

visherstel.  

1.3 Referentiescenario 
Steunende op de informatie van de BBP en de SGBP (bron: VMM, CIW2008), de databank 

van de vismigratieknelpunten (bron: VMM) en steunende op de informatie opgevraagd bij de 

provincies (toestand februari 2009) en de DBBP werden de geplande ontsnipperingsprojecten 

in kaart gebracht (zie Figuur 3), telkens met de te verwachten periode van uitvoering. Aan 

elk knelpunt werd een prioriteit van 1 tot 5 toegekend (zie Tabel 2: en 0) (bron: databank 

INBO). Een gedetailleerde lijst kan opgevraagd worden. 

 

Figuur 3. : Overzicht van het ontsnipperingsplan volgens het referentiescenario. 

Tabel 2: Overzicht van de fasering van ontsnippering volgens het referentiescenario.  

Prioriteit Aantal Beschrijving  

Geen knelpunt 250 Vermoedelijk geen knelpunt – dit geldt voor alle scenario’s 

Reeds 
ontsnipperd 

146 reeds uitgevoerd – dit geldt voor alle scenario’s 

Prioriteit 1 98 
prioriteit 1 (SGBP) of VMM-aanvullingen (in uitvoering) of provincie: 
gepland voor 2010 

Prioriteit 2 85 prioriteit 2 (SGBP) of provincies gepland voor 2011-2012 

Prioriteit 3 98 VMM-aanvullingen op SGBP of provincie: gepland 2013-2015 

Prioriteit 4 24 opgenomen in de lijst van ANB of provincies maar geen datum  

Prioriteit 5 314 in geen van de lijsten concreet opgenomen 
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Tabel 3: Overzicht van het aantal knelpunten per fase en per type volgens het 
referentiescenario  

TYPE 
Geen 
knelpt 

Ontsn. Prio 1 Prio 2 Prio 3 Prio 4 Prio 5 Som  

Afval 23       23 
Uitgevoerd  146      146 
Bodemplaat   15 3 20  34 72 
Bodemval   10 8 9 4 18 49 
Duiker 169       169 
Gemaal   1 1   5 7 
Hindernis   1 4 4 1 21 31 
Molen   7 38 20 12 42 119 
Monnik   1  1 3 1 6 
Rooster   1 1 1  5 8 
Schot    2 1  4 7 
Schuif   11 3 1  32 47 
Sifon 58       58 
Sluis   8 7   21 36 
Stuw   40 17 41 4 127 229 
Terugslagklep   1    3 4 
Turbine   2     2 
Vloeddeur       1 1 

 

1.4 Scenario scheiden: migratie binnen bekkens 

In het scenario scheiden (Figuur 5 en Figuur 6) worden eerst alle knelpunten opgelost binnen 

een deelbekken dat een belangrijk deel van de populaties van beekprik, grote/kleine 

modderkruiper en/of rivierdonderpad bevat (donkergrijze zones in Figuur 4 en volgende). De 

verspreiding van bittervoorn werd niet opgenomen omdat deze soort vooral in de grote 

rivieren voorkomt. Binnen de geselecteerde deelbekkens werden alle knelpunten aangeduid 

die opgelost moeten worden om de vrije migratie binnen de deelbekkens te herstellen. 

 

Figuur 4. : Verspreiding van beekprik, grote/kleine modderkruiper en rivierdonderpad en de 
selectie van deelbekkens die gebruikt worden bij de prioritering van knelpunten onder 
scenario 2 (scheiden) en 3 (verweven). Bron verspreidingsgegevens: databank IHD soorten. 
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Prioriteit 1: De bestaande populaties in een 

geselecteerd deelbekken moeten elkaar 

kunnen bereiken (stroomafwaarts).  

Prioriteit 2: De volledige waterloop waarin 

een HR-soort voorkomt wordt knelpuntvrij 

gemaakt (stroomopwaarts).  

Prioriteit 3: De overige knelpunten binnen 

de geselecteerde deelbekkens (kolonisatie 

nieuw habitat binnen deelbekken) 

Prioriteit 4: De knelpunten op de 

hoofdmigratieroutes (prioriteit 1 van 

scenario verweven). Op deze manier zijn de 

geselecteerde deelbekkens onderling 

bereikbaar. 

Prioriteit 5: Alle andere knelpunten 

Figuur 5. : Schematische voorstelling van de prioritering onder scenario 2 (scheiden). 

 

Figuur 6. : Overzicht van het ontsnipperingsplan volgens het scenario “scheiden”.  
 

Binnen de geselecteerde deelbekkens worden de knelpunten verder opgedeeld in een groep 

die in een eerste fase opgelost moet worden (prio 1) en een groep die in een tweede fase 

opgelost moet worden (prio 2). De eerste groep bevat de knelpunten stroomafwaarts van de 

zone waar HR-soorten voorkomen. De tweede groep bevat de knelpunten die 

stroomopwaarts van de zone met HR-soorten voorkomen.  

De overige knelpunten binnen een geselecteerd deelbekken krijgen prioriteit 3 (prio 3). Deze 

knelpunten zijn gelegen op waterlopen die wél in een geselecteerd deelbekken liggen, maar 

waarin geen van de vooraf vastgelegde HR-soorten voorkomen. De volgende groep (prio 4) 

bevat de knelpunten op de belangrijkste migratieroutes, die niet onder prioriteit 1, 2 of 3 

werden opgenomen. De laagste prioriteit (prio 5) wordt toegekend aan de resterende 

knelpunten. Een overzicht van het stappenplan is weergegeven in Tabel 4:. 
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Tabel 4: Overzicht van het aantal knelpunten per fase en per type volgens het scenario 
scheiden. 

Type 
Geen 
knelpt 

Ontsn. Prio 1 Prio 2 Prio 3 Prio 4 Prio 5 Som  

Afval 23       23 

Uitgevoerd  146      146 

bodemplaat   12 9 13  38 72 

Bodemval   15 4 8  22 49 

Duiker 169       169 

Gemaal   2    6 8 

Hindernis   6 3 5  17 31 

Molen   31 2 23 2 61 119 

Monnik   1  3  2 6 

Rooster   3 3   2 8 

Schot     1  6 7 

Schuif   3  1 14 29 47 

Sifon 58       58 

Sluis   1   28 6 35 

Stuw   43 49 14 5 118 229 

Terugslagklep   1    3 4 

Turbine      1 1 2 

Vloeddeur     1   1 

 

1.5 Scenario verweven: Migratie tussen bekkens 

In het derde scenario (Figuur 7 en Figuur 8) wordt gestreefd naar een vrije migratie tussen 

de verschillende bekkens. Hiervoor werden de belangrijkste vismigratieknelpunten op 

bevaarbare waterlopen en de toegangswegen vanuit zee aangeduid (prio 1).  

3
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Prioriteit 1: De knelpunten op de hoofd-

migratieroutes worden opgelost (vrije 

migratie tussen bekkens) 

Prioriteit 2: De knelpunten op de eerste 

categorie onbevaarbare waterlopen in de 

geselecteerde deelbekkens worden opgelost 

(connectiviteit tussen deelbekkens) 

Prioriteit 3: Alle overige knelpunten in de 

geselecteerde deelbekkens worden opgelost 

(connectiviteit binnen deelbekkens) 

Prioriteit 4: Alle andere knelpunten 

Figuur 7. : Schematische voorstelling van de prioritering onder scenario 3 (verweven). 
 

De selectie van deze knelpunten is er in de eerste plaats op gericht om de stroomop- en 

stroomafwaartse migratie van diadrome soorten (rivierprik, fint en Atlantische zalm) opnieuw 

mogelijk te maken. Om ook de kolonisatie van bovenstroomse gebieden mogelijk te maken 

werden een aantal onbevaarbare waterlopen opgenomen (bv. Dijle stroomopwaarts 

Rotselaar). De meeste van deze knelpunten werden ook opgenomen in de 

palingbeheerplannen (Anoniem, 2008). Daarnaast werden binnen de geselecteerde 

deelbekkens ook de knelpunten op de waterlopen van eerste categorie geselecteerd (prio 2). 
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Een aantal van de kleinere (onbevaarbare) waterlopen zijn potentieel belangrijk voor de 

voortplanting van diadrome soorten zoals rivierprik. Door ook deze waterlopen in het 

scenario op te nemen kunnen bovendien HR-soorten waarop scenario 2 (scheiden) 

gebaseerd is uit de geselecteerde deelbekkens migreren. Om de connectiviteit binnen de 

deelbekkens te garanderen moeten alle overige knelpunten in de geselecteerde deelbekkens 

worden opgelost (prio 3). De laagste prioriteit (prio 4) wordt toegekend aan de resterende 

knelpunten. Een overzicht van het stappenplan is weergegeven in Tabel 5:. 

 

Figuur 8. : Overzicht van het ontsnipperingsplan volgens het scenario “verweven”.  
 

Tabel 5: Overzicht van het aantal knelpunten per fase en per type volgens het scenario 
verweven. 

Type 
Geen 
knelpt 

Ontsn. Prio 1 Prio 2 Prio 3 Prio 4 Som  

Afval 23      23 

Uitgevoerd  146     146 

Bodemplaat    6 28 38 72 

Bodemval    3 24 22 49 

Duiker 169      169 

Gemaal    2  6 8 

Hindernis     14 17 31 

Molen   6 22 30 61 119 

Monnik     4 2 6 

Rooster     6 2 8 

Schot     1 6 7 

Schuif   15 2 1 29 47 

Sifon 58      58 

Sluis   29   6 35 

Stuw   9 17 85 118 229 

Terugslagklep     1 3 4 

Turbine   1   1 2 

Vloeddeur     1  1 
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2 Afstemming inzet financiële middelen  

Tabel 6: Kostprijs ontsnipperingsmaatregelen volgens SGBP 

Categorie  Knelpunttype Min (€) Max (€) Gemiddeld (€) 

Groot 400000 800000 
Bevaarbaar 

Klein 50000 100000 
300000 

Groot 250000 500000 
Categorie 1 

Klein 50000 100000 
150000 

Groot 100000 250000 
Categorie 2 

Klein 10000 50000 
75000 

Groot 50000 100000 
Categorie 3+ 

Klein 5000 25000 
50000 

 
Om de scenario’s op basis van “gelijke kostprijs” naast elkaar te plaatsen is er gezocht naar 

een “prijs per knelpunt”. In overleg met ANB en VMM werd er op basis van de categorie van 

de waterloop waarop het knelpunt zich bevindt een eenheidsprijs (nodig voor de studie en de 

uitvoering van het ontsnipperingsproject) afgesproken (zie Tabel 6:). die eenheidsprijs komt 

overen met de gemiddelde kostprijs voor het oplossen van een knelpunt per categorie, zoals 

voorgesteld in de stroomgebiedbeheerplannen. Een verfijning naar groot, klein, minimum-, 

maximumprijs vraagt een specifieke onderzoek per knelpunt en was niet haalbaar voor dit 

project. 

Het is vooral de verhouding tussen de prijzen die belangrijk is. Zo kunnen er gemiddeld zes 

knelpunten op een bovenloop (categorie 3+) uitgevoerd worden voor het budget van één 

ontsnippering op een bevaarbare waterloop. Deze prijsverhoudingen zijn ook gebruikt om de 

kostprijs van de scenario’s voor de SGBP door te rekenen (CIW, 2008).  

Per scenario per prioritaire stap is de kostprijs berekend en het percentage van de totale 

kostprijs (zie tabel 7-9 en figuur 9). Vervolgens zijn de percentages van de drie scenario’s 

samengevoegd en is er gezocht naar stappen met een vergelijkbare kostprijs (zie Tabel 10: 

en Figuur 10). Voor het scenario “scheiden” worden stap  2 en 3 samengevoegd tot één 

ontsnipperingsstap. Voor het scenario “referentie” worden stap 3 en 4 samengevoegd tot één 

ontsnipperingsstap. Het resultaat is dat de drie scenario’s verlopen volgens vier 

ontsnipperingsstappen, elk met een vergelijkbare kostprijs. 

Tabel 7: Omrekening prioritair stappenplan voor het scenario “referentie” naar kostprijs. 

fasering 
ontsnippering 

aantal 
knelpt 

cum 
aantal 

Uitgave 
(€) 

cumulatieve 
uitgave (€) 

% cum 
aantal Knpt 

% cum 
uitgaven 

Geen knelpunt 250      

Ontsnipperd 146 146 14075000 14075000 19 17 

Prio 1 98 244 12650000 26725000 32 31 

Prio 2 84 328 12700000 39425000 43 46 

Prio 3 98 426 8250000 47675000 56 56 

Prio 4 24 450 1800000 49475000 59 58 

Prio 5 314 764 35400000 84875000 100 100 

Som 764  84875000    
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Tabel 8: Omrekening prioritair stappenplan voor het scenario “scheiden” naar kostprijs. 

fasering 
ontsnippering 

Aantal 
knelpt 

cum 
aantal 

Uitgave 
(€) 

cumulatieve 
uitgave (€) 

% cum 
aantal Knpt 

% cum 
uitgaven 

Geen knelpunt 250      

Ontsnipperd 146 146 14075000 14075000 19 17 

Prio 1 118 264 12850000 26925000 35 32 

Prio 2 70 334 5525000 32450000 44 38 

Prio 3 69 403 5750000 38200000 53 45 

Prio 4 50 453 13275000 51475000 59 60 

Prio 5 311 764 33400000 84875000 100 100 

Som 764  84875000    

Tabel 9: Omrekening prioritair stappenplan voor het scenario “verweven” naar kostprijs. 

fasering 
ontsnippering 

Aantal 
knelpt 

cum 
aantal 

Uitgave 
(€) 

cumulatieve 
uitgave (€) 

% cum 
aantal Knpt 

% cum 
uitgaven 

Geen knelpunt 250      

Ontsnipperd 146 146 14075000 14075000 19 17 

Prio 1 50 196 12750000 26825000 26 32 

Prio 2 62 258 9525000 36350000 34 43 

Prio 3 195 453 14600000 50950000 59 60 

Prio 4 311 764 33925000 84875000 100 100 

Som  764  84875000    

 

Tabel 10: Omrekenen naar stappenplan met vergelijkbare financiering.  

% cumulatieve kostprijs aangepast stappenplan Origineel 
stappenplan referentie scheiden verweven referentie scheiden Verweven 

Uitgevoerd 17% 17% 17% 1 1 1 

Prio 1 31% 32% 32% 2 2 2 

Prio 2 46% 38% 43% 3  3 

Prio 3 56% 45% 60%  3 4 

Prio 4 58% 60% 100% 4 4 5 

Prio 5 100% 100% / 5 5 / 
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Figuur 9. : Stappenplan ontsnipperingscenario’s in relatie tot kostprijs. 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

uitgevoerd prio 1 prio 2 prio 3 prio 4 prio 5

Prioritering scenario's

%
 v
a
n
 t
o
ta
le
 k
o
s
tp
ri
js
  
  
  
  
.

scheiden

verweven

referentie

uitgevoerd

stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

 

Figuur 10. : Selectie van 4 stappen met “gelijke kostprijs” voor de modellering. 
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3 Resultaten  

3.1 Opmaak netwerkkaarten  

Om de vier stappen van de ontsnipperingscenario’s door te rekenen naar effecten op 

visgemeenschappen wordt er voor elke stap van elk scenario een netwerkkaart van de 

waterlopen gemaakt. 

Voor de modellering is het waterlopennetwerk van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA 

versie 617) eerst omgezet naar een habitatkaart (zie Schneiders et al. 2009a). Vervolgens 

zijn de knelpunten gekoppeld aan de habitatkaart. Elk knelpunt wordt omgezet naar een 

waterlooptraject van 1 m.  

Voor elk scenario worden de trajecten waarbinnen de vissen kunnen migreren “aan” gezet 

(ze krijgen hiervoor een code 1 of geschiktheid 1). De trajecten die niet passeerbaar zijn 

worden “uit” gezet (ze krijgen hiervoor code 0 of geschiktheid 0). Wanneer een knelpunt nog 

niet ontsnipperd is staat het traject van 1 m dus “uit” en vanaf de stap dat het ontsnipperd 

is, wordt het passeerbaar en dus “aan” gezet. 

Op die manier wordt voor elke stap van elk scenario het netwerk van waterlopen in stukken 

gesneden en kan er berekend worden hoe groot de trajecten zijn waarbinnen 

visgemeenschappen zich kunnen ontwikkelen. Via de soortmodellering wordt vervolgens 

berekend of die trajecten groot genoeg zijn om een duurzame populatie te bevatten (zie 

Schneiders 2009c).  

Tabel 11: toont de 11 ontsnipperingsstappen waarvoor een kaart is opgemaakt: 1 kaart voor 

de actuele toestand, 3 keer 3 kaarten voor elk scenario in stap 1, 2 en 3 en tenslotte 1 kaart 

waarbij heel het netwerk ontsnipperd is.  

Tabel 11: Overzicht van de stappen in de vismodellering (en opmaak bijhorende 
netwerkkaarten)  

Fasering ontsnippering Scenario’s  Commentaar Stappen 
modellering Uitg. 1 2 3 4   

Start 1 0 0 0 0 
Scenario 1  

actuele toestand 
Idem 3 strategieën 

Prio 1 1 1 0 0 0 
Scenario’s  

2R, 2S, 2V   
1 per strategie 

Prio 2 1 1 1 0 0 
Scenario’s 

3R, 3S, 3V  
1 per strategie 

Prio 3 1 1 1 1 0 
Scenario’s  

4R, 4S, 4V  
1 per strategie 

Prio 4 1 1 1 1 1 
Scenario 5: 

100% ontsnipperd  
Idem 3 strategieën 

R: “referentie” of uitvoeren zoals gepland 

S: “scheiden” of optimaliseren specifieke habitats voor habitatrichtlijnsoorten 

V: “verweven” of optimaliseren netwerk voor grote migratoren 

0 = migratiebarrière; 1: vrije doorgang 

uitg. : reeds uitgevoerde projecten (knelpunten reeds ontsnipperd) 
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3.2 Effecten ontsnipperingsscenario’s 
In dit rapport worden enkel de effecten van de ontsnipperingscenario’s op netwerkgrootte 

berekend en besproken. Voor de effecten van die netwerkgrootte op potentieel herstel van 

visgemeenschappen verwijzen we naar Schneiders (2009).  

3.2.1 Optrek diadrome soorten 

Voor de grote migratoren (anadrome en katadrome soorten) is het essentieel dat er een 

verbinding ontstaat tussen de zee en het rivierennet.  

 

Migratoren kunnen het rivierennetwerk in Vlaanderen binnendringen of verlaten via 11 

startpunten (Anoniem, 2008). 

• IJzermonding 

• Kanaal Gent-Oostende 

• Blankenbergse Vaart 

• Boudewijnkanaal 

• Leopoldkanaal 

• Kanaal Gent-Terneuzen 

• Zeeschelde 

• Maas 

• Mark 

• Dommel 

• Warmbeek 

Om na te gaan in hoeverre de migratoren effectief de rivieren kunnen optrekken is voor elke 

ontsnipperingstap van elk scenario berekend welk aandeel van het netwerk toegankelijk is 

vanuit de 11 startpunten.  

Figuur 11 toont voor elk van de drie scenario’s stap voor stap welk aandeel van Schelde-, 

IJzer- en Maasbekken vrijgemaakt wordt. De kaarten in Figuur 12 tonen voor elk scenario 

het stappenplan. 

In het “verwevingscenario” is reeds in stap twee 50% van het netwerk toegankelijk gemaakt 

voor de grote migratoren. Zowel het “scheidingscenario” als het “verwevingscenario” maken 

vanaf stap drie 2150 km (of 73%) van het netwerk toegankelijk, ten opzicht van 1475 km 

(of 50%) in het referentiescenario. In het referentiescenario dient nog 50% ontsnipperd te 

worden in de laatste stap. 
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Figuur 11. : Cumulatieve afstand op de waterlopen die vrijgemaakt wordt voor trekvissen na 
elke stap van de ontsnipperingsscenario’s: “referentie” (R), “scheiden” (S), “verweven” (V).  
 

start                    Prio 1                                 Prio 2                                   Prio 3                     Prio 4 (alles ontsnipperd) 
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Figuur 12. : Effect van ontsnippering voor optrekmogelijkheden van diadrome soorten 
 

A: Referentie-scenario 

B: Scenario scheiden 

C: Scenario verweven 
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3.2.2 Netwerkgrootte 

In de uitgangssituatie is het netwerk van 3000 km onderverdeeld door 618 knelpunten. 

Tussen de knelpunten is vrije vismigratie mogelijk. Figuur 13 toont voor elke stap van de 

ontsnippering hoe de versnipperingsgraad daalt en de continuïteit van het netwerk verhoogt. 

Hoewel het “verwevingscenario” sneller het netwerk toegankelijk maakt voor migratoren, 

blijft het aantal resterende knelpunten groter. Dit scenario bevat heel wat 

ontsnipperingsprojecten met een hoge prioriteit op bevaarbare waterlopen en op 

onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. Deze ontsnipperingsprojecten zijn duurder 

waardoor er voor eenzelfde budget minder knelpunten kunnen weggenomen worden. 

Knelpunten worden dus trager weggewerkt in het scenario “verweven”.  

Het aantal knelpunten en de versnipperingsgraad daalt het snelst in het scenario “scheiden”. 

Het referentiescenario ligt er tussenin. 
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Figuur 13. : Aantal trajecten waarin het rivierennetwerk verdeeld is volgens het stappenplan 
van elk van de drie scenario’s.  
 

We kunnen nu voor elk scenario berekenen welk aandeel van het netwerk verdeeld is in 

kleine of grotere trajecten. We onderscheiden hierbij vijf klassen: trajecten < 0.5, 0.5-5, 5-

50, 50-500 en >=500 km. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 14.  

In het scheidingscenario bestaat vanaf stap 1 reeds meer dan 50% van het netwerk uit 

continue trajecten langer dan 50 km. Dit geldt niet voor het referentie- en het 

verwevingscenario. Anderzijds toont het verwevingscenario reeds één continu netwerk van 

meer dan 1000 km vanaf stap 1, terwijl dit slechts iets meer dan 700 km bedraagt voor het 

referentie- en scheidingscenario. 

Het scheidingscenario ontsnippert dus effectiever heel kleine trajecten (vaak op kleinere 

waterlopen) tot continue netwerken van 50 tot 500 km terwijl het verwevingscenario sneller 

de hoofdmigratieroute ontsnippert tot één aaneengesloten netwerk van meer dan 1000 km.  
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Figuur 14. : Aandeel van het rivierennetwerk (in km) verdeeld in trajecten van een bepaalde 
grootte na uitvoering van een prioritaire ontsnipperingsstap in de scenario’s: “Referentie” 
(R), “Scheiden” (S) en “Verweven” (V). 
 

 

start                             Prio 1                                            Prio 2                                              Prio 3                           Prio 4  
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4 Fasering stappenplan 

Tenslotte is het in het kader van de natuurverkenning 2039 belangrijk om een tijdspad uit te 

tekenen waarbinnen de scenario’s zich afspelen.  

De scenario’s in de natuurverkenning vertrekken vanuit de actuele trends voor “kosten” om 

toekomstige trends door te rekenen. Met andere woorden de gemiddelde “kostprijs” van de 

voorbije jaren wordt ook ingezet voor de toekomstige jaren. Er wordt geen groei voorzien, 

dus ook geen extra inspanningen (Van Reeth, 2009). Er wordt wel aangenomen dat de 

jaarlijkse indexering ervoor zorgt dat met het voorziene budget ook in de toekomst evenveel 

knelpunten kunnen ontsnipperd worden.  

Er zijn gegevens beschikbaar van het jaarlijks aantal ontsnipperde knelpunten voor de 

periode 2004-2009 en van de jaarlijks geschatte kostprijs (berekend volgens Tabel 6:). De 

kostprijs voor het volledig ontsnipperen wordt (volgens de eenheidsprijzen in Tabel 6:) ruw 

geschat op 85 miljoen euro.   

In Figuur 15 wordt op basis van deze gegevens de actuele trend weergegeven voor het 

aantal ontsnipperde knelpunten en wordt de trend doorgetrokken tot aan de doelstelling, 

namelijk het ontsnipperen van 764 (146 reeds ontsnipperde + 618 te ontsnipperen) 

knelpunten. Wanneer de snelheid waarmee knelpunten jaarlijks ontsnipperd worden lineair 

doorgetrokken wordt naar de toekomst, dan zal het doel van 764 knelpunten tegen 2058 

gehaald worden. Wanneer de trend exponentieel wordt doorgetrokken, kunnen alle 

knelpunten ontsnipperd zijn tegen 2024. Dit betekent echter een jaarlijkse toename aan 

middelen, wat niet voorzien wordt in de natuurverkenning. 

In Figuur 16 is een gelijkaardige trend berekend, maar ditmaal in functie van de kostprijs en 

niet in functie van het aantal ontsnipperde knelpunten. De doelstelling is gesteld op een 

totale kostprijs van 84875000 (14075000 reeds uitgegeven + 70800000 nog uit te geven) 

euro. Vermits tot nu toe vooral (goedkopere) knelpunten op waterlopen van categorie 1 en 2 

ontsnipperd zijn, wordt volgens de actuele kostentrend het doel van 84875000 euro nog 

later gerealiseerd, nl. in 2066. Wanneer de trend exponentieel wordt doorgetrokken, kan de 

doelstelling gerealiseerd zijn in 2027. 

Zoals aangegeven in paragraaf 1.1.1 varieert de timing voor het behalen van de 

beleidsdoelen, naargelang het beleidsdocument, van 2015 tot maximaal 2027. Indien deze 

doelstelling effectief gehaald moet worden zal er een grote inhaalbeweging nodig zijn. De 

beleidstrend om de doelen daadwerkelijk te realiseren is als exponentiële curve weergegeven 

in Figuur 16 en Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..  

De kostprijs van ontsnippering is slechts een onderdeel van de totale kostprijs van geplande 

hydromorfologische ingrepen. de volledige kostprijs (inclusief hermeandering, aanleg 

bufferzones, ontsnipperingsmaatregelen voor terrestrische soorten,...) is ruw berekend op 11 

miljoen euro per jaar. Om aan de Europese doelen te voldoen wordt op een extra kostprijs 

van 130 miljoen euro gerekend. Dit is echter nog steeds een beperkte uitgave, vergeleken 

met de totale kostprijs voor waterzuivering. Naargelang het ambitieniveau wordt daar een 

jaarlijkse kostprijs van 308 tot 1400 miljoen euro berekend (zie milieuverkenning 2030 en 

natuurverkenning 2030).  

Wanneer de exponentiële toename van de uitgave voor ontsnippering (verschuiving van 1.2 

naar 5.5 miljoen euro per jaar, exclusief indexering) bekeken wordt binnen het totaal budget 

voor integraal waterbeleid, dan zorgt die toename slechts voor een relatief beperkte 

budgettaire verschuiving. 
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Figuur 15. : Actuele trend van ontsnippering van het aantal knelpunten en toekomstige trend 
berekend op basis van een lineair of exponentiëel verloop. 
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Figuur 16. : Actuele trend van de kostprijs van ontsnippering en toekomstige trend bij 
constante jaarlijkse kostrpijs (lineair verloop) of bij een exponentiele toename in de 
kostprijs. 
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4.1 Koppeling scenario’s ontsnippering en scenario’s 
waterkwaliteit 

In de natuurverkenning wordt het effect van de waterkwaliteitsscenario’s in combinatie met 

het effect van ontsnippering doorgerekend naar potentieel herstel voor vissen (Schneiders 

2009). De waterkwaliteitsscenario’s dienen bijgevolg gekoppeld te worden aan de 

ontsnipperingscenario’s. Maar welke stap van de ontsnippering valt samen met de realisatie 

van de waterkwaliteitsscenario’s? 

In het stroomgebiedbeheerplan is een voorstel uitgewerkt om de ontsnippering versneld uit 

te voeren. Het is echter moeilijk in te schatten welke inhaalbeweging tot 2015 en 2027 

daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.  

Zoals vermeld in paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. zijn er voor 

waterkwaliteit drie ambitieniveau’s voorzien met een timing van 2015 (voor referentie- en 

een deel van het Europa-scenario) en 2027 voor het volledige Europa-scenario.  

Bij het voortzetten van de actuele trend van ontsnippering kan er voor 2015 een koppeling 

worden gemaakt met stap 1 in de ontsnipperingscenario’s en voor 2027 een koppeling met 

stap 2. Indien er daadwerkelijk een versnelde uitvoering van de ontsnipperingsprojecten zou 

optreden, dan kan eventueel ook nog een combinatie van het Europa-scenario met stap 3 of 

4 van de ontsnippering worden doorgerekend (zie Tabel 12:). 

Tabel 12: Koppeling ontsnipperings- en waterkwaliteitscenario’s 

Stappenplan 

ontsnipperings-

scenario’s 

Ontsnippering 

volgens 

actuele trend 

Ontsnippering 

volgens 

exponentiële 

trend 

Scenario 

waterkwaliteit: 

Referentie 

Scenario 

waterkwaliteit: 

Europa 

 

Reeds 

ontsnipperd 

2009 2009   

Prio 1 2020 2016 2015  

Prio 2 2029 2019  2027* 

Prio 3 2039 2022   

Prio 4 2066 2027  2027** 

* koppeling bij lineaire trend, ** koppeling bij exponentiële trend van ontsnippering 
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5 Conclusies 

In dit deelrapport zijn 3 scenario’s voor ontsnippering uitgewerkt. Het stappenplan is zo 

opgesteld dat elke stap van elk scenario kan gerealiseerd worden met een vergelijkbare 

budgettaire kostprijs. Op die manier kan de efficiëntie van de ontsnippering volgens 3 

strategieën vergeleken worden. Dit leidt tot de volgende besluiten. 

•••• Het huidige ontsnipperingsscenario uit de stroomgebiedbeheerplannen – het 

referentiescenario -  kan verder geoptimaliseerd worden door keuzes te maken vanuit 

een bepaalde visgroep. 

•••• Het scheidingscenario ontsnippert op een efficiëntere wijze de bovenloopstelsels en 

zorgt reeds in een vroeg stadium dat meer dan 50% van de waterlopen tot een continu 

netwerk van meer dan 50 km behoren. 

•••• Het verwevingscenario zorgt ervoor dat het hoofdmigratienetwerk reeds in een vroeg 

stadium meer dan 1000 km bedraagt; terwijl dit slechts iets meer dan 700 km 

bedraagt voor het referentie- en scheidingscenario. 

Wanneer de budgetten waarmee knelpunten jaarlijks worden ontsnipperd lineair 

doorgetrokken worden naar de toekomst, dan zal het doel van 84875000 euro – wat 

overeenkomt met het oplossen van 816 knelpunten - pas tegen 2066 gerealiseerd zijn.   

Naargelang het beleidsdocument varieert de beleidsdoelstelling voor volledige ontsnippering 

van 2015 tot maximaal 2027. Indien deze doelstelling effectief gehaald moet worden zal er 

een grote inhaalbeweging nodig zijn.  

De scenario’s worden in dit deelrapport enkel geëvalueerd op de totale lengte die 

ontsnipperd wordt. In het deelrapport aquatische soorten zal dit verder worden 

doorgerekend naar potentiële vestiging en herstel van vispopulaties. Ook de combinatie van 

waterkwaliteit- en ontsnipperingscenario’s wordt daarin verder onderzocht. Het zal die 

analyse zijn die uiteindelijk bepaalt welk scenario op de meest efficiënte wijze bijdraagt tot 

het herstel van bepaalde visgemeenschappen. 



 

 
www.inbo.be Scenario’s voor het oplossen van migratieknelpunten voor vissen 32

 

Literatuurlijst 

Anoniem (2008). Eel management plan for Belgium. COUNCIL REGULATION (EC) No 

1100/2007 of 18 September 2007 establishing measures for the recovery of the stock of 

European eel. 172 pp. 

CIW, 2008. Ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen. document bij de ontwerp 

stroomgebiedbeheerplannen voor e Schelde en de Maas in openbaar onderzoek van 

16/12/2008 tot 15 juni 2009. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, VMM Aalst. 

www.ciwvlaanderen.be 

Schneiders A. (2009). Aquatische soorten. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.27. 

Van Reeth W. (2009) Kosten en beleidsprestaties. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.19, www.nara.be. 

 



 

 
www.inbo.be Scenario’s voor het oplossen van migratieknelpunten voor vissen 33

 

Lijst van figuren 

Figuur 1. : Belangrijke migratieroutes die geïnventariseerd zijn op de aanwezigheid van 
vismigratieknelpunten (brongegevens: http://www.vismigratie.be/) ..............12 

Figuur 2. : Overzicht van de geïnventariseerde vismigratieknelpunten (brongegevens: 
http://www.vismigratie.be/) .....................................................................13 

Figuur 3. : Overzicht van het ontsnipperingsplan volgens het referentiescenario. ..........14 

Figuur 4. : Verspreiding van beekprik, grote/kleine modderkruiper en rivierdonderpad 
en de selectie van deelbekkens die gebruikt worden bij de prioritering van 
knelpunten onder scenario 2 (scheiden) en 3 (verweven). Bron 
verspreidingsgegevens: databank IHD soorten............................................15 

Figuur 5. : Schematische voorstelling van de prioritering onder scenario 2 (scheiden). ..16 

Figuur 6. : Overzicht van het ontsnipperingsplan volgens het scenario “scheiden”. ........16 

Figuur 7. : Schematische voorstelling van de prioritering onder scenario 3 (verweven). .17 

Figuur 8. : Overzicht van het ontsnipperingsplan volgens het scenario “verweven”........18 

Figuur 9. : Stappenplan ontsnipperingscenario’s in relatie tot kostprijs. .......................21 

Figuur 10. : Selectie van 4 stappen met “gelijke kostprijs” voor de modellering..............21 

Figuur 11. : Cumulatieve afstand op de waterlopen die vrijgemaakt wordt voor 
trekvissen na elke stap van de ontsnipperingsscenario’s: “referentie” (R), 
“scheiden” (S), “verweven” (V). ................................................................24 

Figuur 12. : Effect van ontsnippering voor optrekmogelijkheden van diadrome soorten ...25 

Figuur 13. : Aantal trajecten waarin het rivierennetwerk verdeeld is volgens het 
stappenplan van elk van de drie scenario’s. ................................................26 

Figuur 14. : Aandeel van het rivierennetwerk (in km) verdeeld in trajecten van een 
bepaalde grootte na uitvoering van een prioritaire ontsnipperingsstap in de 
scenario’s: “Referentie” (R), “Scheiden” (S) en “Verweven” (V).....................27 

Figuur 15. : Actuele trend van ontsnippering van het aantal knelpunten en toekomstige 
trend berekend op basis van een lineair of exponentiëel verloop....................29 

Figuur 16. : Actuele trend van de kostprijs van ontsnippering en toekomstige trend bij 
constante jaarlijkse kostrpijs (lineair verloop) of bij een exponentiele 
toename in de kostprijs............................................................................29 

 

 



 

 
www.inbo.be Scenario’s voor het oplossen van migratieknelpunten voor vissen 34

 

Lijst van tabellen 

Tabel 1: Overzicht van de geïnventariseerde knelpunten (in totaal 1014 knelpunten). .............. 13 

Tabel 2: Overzicht van de fasering van ontsnippering volgens het referentiescenario................ 14 

Tabel 3: Overzicht van het aantal knelpunten per fase en per type volgens het referentiescenario
......................................................................................................................... 15 

Tabel 4: Overzicht van het aantal knelpunten per fase en per type volgens het scenario scheiden.
......................................................................................................................... 17 

Tabel 5: Overzicht van het aantal knelpunten per fase en per type volgens het scenario verweven.
......................................................................................................................... 18 

Tabel 6: Kostprijs ontsnipperingsmaatregelen volgens SGBP ................................................. 19 

Tabel 7: Omrekening prioritair stappenplan voor het scenario “referentie” naar kostprijs. ......... 19 

Tabel 8: Omrekening prioritair stappenplan voor het scenario “scheiden” naar kostprijs............ 20 

Tabel 9: Omrekening prioritair stappenplan voor het scenario “verweven” naar kostprijs. ......... 20 

Tabel 10: Omrekenen naar stappenplan met vergelijkbare financiering..................................... 20 

Tabel 11: Overzicht van de stappen in de vismodellering (en opmaak bijhorende netwerkkaarten)
......................................................................................................................... 22 

Tabel 12: Koppeling ontsnipperings- en waterkwaliteitscenario’s.............................................. 30 

 

 

 

 


	INBO.R.2009.21 - vismigratie.pdf
	INBO.R.2010.21

