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Visvriendelijke pompen
In toenemende mate worden in Nederland maatregelen getroﬀen om de
mogelijkheden van veilige vismigratie te verbeteren. Gemalen vormen daarbij
een barrière voor vissen. Ontwerpers en opdrachtgevers streven er daarom naar
gemalen zodanig in te richten dat vis in beide richtingen ongeschonden het
gemaal kan passeren. Voor vispassage van een hoog naar een laag waterniveau
zijn inmiddels voldoende mogelijkheden voorhanden waarbij vissterfte en -schade
niet optreden. Passage van een laag naar een hoog niveau betekent echter in
de meeste gevallen dat vis door de pompen heengaat. Talrijke onderzoeken in
Europa en de Verenigde Staten hebben uitgewezen dat vissterfte en -schade op
een ingewikkelde manier afhangen van eigenschappen van de pomp, maar tevens
van eigenschappen van de vis en de wijze waarop de vis de pomp binnenkomt.
Metingen die tot nu toe zijn gedaan aan vissterfte en -schade in Nederlandse
gemalen geven nog onvoldoende inzicht in dit verband.

B

ij de opdrachtverstrekking voor
het ontwerp van een nieuw
gemaal of de levering van
nieuwe pompen treft men tot op heden
vaak algemeen gestelde eisen en formu-

Een belangrijk mechanisme voor visschade en
-sterfte is botsing tussen de vis en de
voorrand van bewegende (of stilstaande)
schoepen. De kans dat een vis wordt geraakt
wordt groter naarmate de vis langer is en
trager de pomp binnenkomt, en deze kans
wordt eveneens groter naarmate de pomp
meer schoepen heeft en sneller roteert. Als
wordt aangenomen dat de vissen bij
binnenkomst in de pomp passief en parallel
aan de stroming meebewegen, dan kan de
theoretische kans Pth op een botsing met een
schoep eenvoudig met een botsingsmodel
berekend worden als de verhouding van de
tijd die nodig is voor de vis om de pomp
binnen te komen (tvis) en de tijd waarin een
schoep beweegt (tschoep) over één kanaalbreedte (s6)). Deze kans blijkt dan alleen nog
afhankelijk van de lengte van de vis (Lvis), het
aantal schoepen (n), de inlaatdiameter van de
pomp (Ds), het toerental (N) en de capaciteit
(Q) door de pomp, en onafhankelijk van de
afstand (r) van de vis tot het centrum van de
inlaat.
De praktijk is dat vissen niet altijd parallel aan
de stroming binnenkomen en dat een botsing
niet altijd leidt tot schade. Daarom wordt dit
eenvoudige botsingsmodel gecorrigeerd met
een empirische correctiefactor (fc) die
afhankelijk is van de lengte van de vissen.

leringen aan. Met aanduidingen in een
bestek dat het gemaal of de aan te bieden
pompen ‘visvriendelijk’ moeten zijn, kan
de aanbieder niet zoveel. Pompleveranciers worden soms benaderd met de

vraag of zij bepaalde pompen kunnen
voorzien van een visvriendelijke waaier.
Daarnaast treft men advertenties aan van
pompleveranciers die claimen een visvriendelijke pomp op de markt te hebben gezet

Afb. 1: Kans op een botsing tussen een vis en de voorrand van een schoep.

Onderzoek heeft aangetoond dat een botsing
niet altijd leidt tot schade aan de vis. Een
snelheidsverschil tussen de vis en de schoep
van minder dan twaalf meter per seconde lijkt
weinig schade tot gevolg te hebben11).
Uitzonderingen op deze regel vormen vissen
lichter dan 20 gram, die een verwaarloosbare
kans op een botsing hebben, ongeacht de
snelheid, en botsingen met dunne, scherpe
schoepen, die vrijwel zeker leiden tot ernstig
letsel bij een snelheid groter dan zeven meter
per seconde, ongeacht de lengte van de vis6).
De resultaten van het botsingsmodel moeten
dus met de nodige voorzichtigheid worden

bekeken. Het houdt bovendien geen rekening
met een zekere voorkeur van vissen om de
pomp op een bepaalde plaats binnen te
komen, bijvoorbeeld langs de wanden
waardoor een botsing met een hogere
snelheid plaatsvindt dan nabij de naaf van de
pomp. Ook wordt geen rekening gehouden
met de eigen beweging van vissen, zowel in de
richting van de stroming (voor vis A die wil
migreren) of juist tegengesteld (voor vis B die
zich tegen het pompen verzet).
Deze eigen beweging kan het verschil maken
tussen de kans op een botsing die nihil is (vis
A) of nagenoeg 100 procent (vis B).
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zonder dat de prestaties dienaangaande
worden gekwantiﬁceerd. In dit artikel wordt
getracht het begrip ‘visvriendelijke pomp’
te onderwerpen aan een nadere, objectieve
beschouwing.

na een sterke drukverhoging. Ook als deze
oorzaken op zich niet tot permanente
schade zouden leiden, kunnen vissen
tijdelijk versuft of gedesoriënteerd raken
waardoor ze een makkelijker prooi zijn voor
roofdieren.

Amerikaans onderzoek naar visschade
Visschade en -sterfte bij passage van
pompen en turbines was onderwerp van
talrijke studies in binnen- en buitenland.
Vooral in de Verenigde Staten is de laatste
15 jaar veel laboratoriumonderzoek
gedaan door het Paciﬁc Northwest National
Laboratory (PNNL) naar de algemene
biologische criteria voor het ontstaan van
schade aan vissen1),2),3),4),5),6),7). Dit gebeurde
in het kader van het Advanced Hydropower
Turbine Systems programma8) dat het U.S.
Department of Energy in 1994 begon samen
met de industrie. En hoewel dit programma
zich richtte op de ontwikkeling van visvriendelijke waterturbines, zijn de meeste van
deze onderzoeken algemeen van opzet
en daarom eveneens te gebruiken voor de
analyse van pompen.
Tot de belangrijkste mechanismen voor
het ontstaan van visschade behoren
de mechanische eﬀecten, bijvoorbeeld
veroorzaakt door een botsing van de vis
met de voorrand van de schoepen2),6) (zie
kader). Ook schuren van de vis langs een
ruw oppervlak of bekneld raken in smalle
spleten behoort tot deze categorie. Een
tweede mechanisme voor schade betreft
een te hoge afschuifsnelheid waardoor grote
lokale verschillen kunnen ontstaan in de
krachten die op een vis werken2),7). Ook grote
of snelle drukﬂuctuaties kunnen de oorzaak
zijn van schade2),3),4),5),9),10). Met name een
snelle verlaging van de druk kan leiden tot
inwendige bloedingen en scheuren van de
zwemblaas of het ontstaan van luchtbellen
in ogen en bloedbaan. Een instantane
drukverhoging tot 20 bar leidde niet tot
permanente schade in een test met verschillende soorten vis, zowel physostomen (met
open zwemblaas) als physoclisten (met
gesloten zwemblaas)10). Wel wordt melding
gemaakt van tijdelijke verdoving van vissen
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De vertaling van deze inzichten in criteria
voor pomp- of turbineontwerp blijkt
evenwel lastig, temeer omdat de visschade
die ontstaat bij passage sterk afhankelijk is
van de vissoort en de lengte van de vis. Zelfs
de leeftijd en de conditie van de vis hebben
een invloed. Voor mechanische schade
is ook de manier waarop de vis de pomp
binnenkomt van invloed op de schade die
kan ontstaan. In het bijzonder van belang
zijn de positie van de vis bij binnenkomst,
de oriëntatie van de vis ten opzichte van
de rotor en het snelheidsverschil tussen
de schoepen en de vis. De belangrijkste
eigenschappen van de pomp of turbine,
die van invloed zijn op visschade, zijn het
aantal rotor- en statorbladen, het toerental,
de inlaatdiameter en de capaciteit. Maar
ook de dikte van de bladen, de ruwheid van
de inwendige oppervlakken en de spleetbreedtes tussen de schoepen en het huis en
tussen de rotor- en statorschoepen spelen
een belangrijke rol.

Nederlands onderzoek naar gemalen
Ook in Nederland is veel onderzoek verricht
naar vissterfte en -beschadiging bij passage
door pompgemalen. En hoewel de meeste
meetrapporten een goed beeld geven van de
sterftecijfers en de mate van beschadiging,
vertonen deze studies vaak tekortkomingen
als het gaat om een wetenschappelijke
benadering. De populatie van vissen is in veel
gevallen te klein, waardoor een statistische
analyse van resultaten een groot onbetrouwbaarheidsinterval laat zien. Bij gedwongen
blootstelling van vissen ontbreekt in deze
studies een controlegroep van vissen die wél
wordt ingebracht (zij het aan de perszijde van
de pomp) en wordt opgevangen, maar niet de
pomp passeert. Hierdoor worden de negatieve
eﬀecten van vervoer, opslag, het inbrengen in
het systeem en het opvangen van de vissen

meegeteld bij het eﬀect van pomppassage. Een
volledig onderzoek richt zich bovendien niet
alleen op schade direct na de pomppassage,
maar ook op zogenaamde uitgestelde
schade (na 96 uur), bijvoorbeeld door niet
waarneembare inwendige bloedingen of
kneuzingen. Niet in alle onderzoeken wordt
hiermee rekening gehouden.
Afgezien van bovengenoemde aspecten
die karakteristiek zijn voor een gedegen
onderzoek, ontbreekt in de onderzoeksrapporten vaak informatie over pompspeciﬁeke
omstandigheden zoals toerental van de
pomp, opvoerhoogte en capaciteit. Als deze
informatie al wordt gegeven, dan betreft het
vaak de ontwerpgrootheden van het gemaal
in plaats van de werkelijke condities tijdens
de metingen. Veel gemalen beschikken
over pompen met toerenregeling door
frequentieomvormers. De capaciteit door de
pomp is dan afhankelijk van het toerental
en de actuele waterstanden aan de zuig- en
perszijde van het gemaal. Als informatie
over toerental en capaciteit door de pomp
ontbreekt, kan geen goede wetenschappelijke conclusie worden getrokken over de
visvriendelijkheid van het gemaal.
De algemene indruk die beklijft na lezing van
deze rapporten, is dat pompen van het axiale
type ‘visonvriendelijk’ zijn, en dat mixed-ﬂow
en radiale pompen dat eveneens zijn tenzij
deze pompen grote afmetingen hebben. In
een recent onderzoek door STOWA, waarvan
de resultaten worden besproken in een
voorpublicatie12), wordt dit genuanceerd. Een
belangrijke conclusie is dat geen eenduidige
relatie is waargenomen tussen het type
pomp en de omvang van de visschade.
Verder blijkt een signiﬁcante relatie te
bestaan tussen het toerental van de pomp en
de waargenomen schade.
Dit beeld behoeft enige aanvulling: de vraag
of een pomp visvriendelijk is, hangt niet
alleen af van het pomptype en het toerental,
maar evenzeer van de afmeting van de
pomp en de bedrijfsomstandigheden. In het
vervolg wordt hierop nader ingegaan.

platform
Visvriendelijkheid van pompen
In pompen wordt visschade veelal
veroorzaakt door botsing van de vis met de
voorrand van de schoepen, door schuren
van de vis langs een ruw oppervlak of door
beknelling in spleten. Dit laatste eﬀect
speelt in pompen met half-open waaiers
zelfs sterker dan in waterturbines, omdat
de lekstroming door de spleten tegengesteld is gericht aan de rotatierichting van de
schoepen, waardoor een vis gemakkelijker
bekneld raakt. Een sterke drukverlaging zoals die optreedt in turbines - vindt men
evenwel niet in pompen. Uit onderzoek blijkt
dat physostome vissen bestand zijn tegen
een snelle drukverlaging van 70 procent van
de initiële waarde en dat voor physocliste
vissen de grens op ongeveer 40 procent ligt1).
In pompen wordt de druk wel snel verhoogd,
maar dit leidt volgens Foye en Scott10) niet
tot schade aan vissen. Cavitatie is wel een
potentiële bron van schade. Omdat dit nabij
de voorrand van schoepen optreedt, kan de

De tipsnelheid vtip,1 van de schoep aan de
inlaat van de pomp hangt af van het
pomptype en de opvoerhoogte H van de
pomp. Het pomptype wordt gekarakteriseerd
door de waarde van het speciﬁeke toerental,
waarbij de waarden voor toerental, volumestroom en opvoerhoogte worden genomen
bij maximaal rendement (BEP). Radiale
pompen hebben een speciﬁek toerental
kleiner dan 1, mixed-ﬂow pompen hebben
waarden tussen 1 en 3, en axiale pompen
hebben een waarde groter dan 3.
De waarde voor de tipsnelheid kan bepaald
worden uit
vtip,1 = f √H

kans op schade door een botsingsmodel
worden beschreven.
De kans op beknelling in spleten kan worden
verkleind door de spleten tussen de tip
van de schoepen en het pomphuis zo klein
mogelijk te maken of door toepassing van
een gesloten waaier. De afstand tussen rotoren statorschoepen (of tong van de slak) mag
niet te klein worden gekozen. Vergroten van
deze afstand zal echter ten koste gaan van
het rendement van de pomp. Schuren van
vissen langs de wanden, wat kan leiden tot
ontschubben, wordt verminderd door de
toepassing van gladde oppervlakken aan de
binnenzijde van de pomp.
De kans op een botsing van de vis en
de schoepen van de pomp kan worden
berekend met een botsingsmodel. In de
tabel is een vergelijking gemaakt tussen
modelberekeningen en metingen aan
diverse gemalen met verschillende typen
pompen. Gegeven de onzekerheden van

Bij de selectie van pompen voor een gemaal
spelen een aantal zaken een rol. In principe is
elk pomptype geschikt als gemalenpomp.
Door een juiste keuze voor de diameter en
het toerental te maken, is elk pomptype in
staat een bepaalde combinatie van capaciteit
en opvoerhoogte te leveren. Het blijkt dat
een keuze voor een radiale pomp leidt tot een
pomp met een grote afmeting en een laag
toerental, terwijl de keuze voor een axiaal
type een pomp levert met een kleine
afmeting en een hoog toerental. Mixed-ﬂow
pompen zitten hier tussenin. Uit oogpunt van
kosten van de pomp (en het gemaal als
geheel) heeft een axiale pomp in veel
gevallen de voorkeur, omdat de kosten in

het botsingsmodel komen de resultaten
verrassend goed overeen met de metingen.
Alleen gemalen Katwijk en Gouda laten een
groot verschil zien tussen modelberekeningen en metingen. Een verklaring is dat het
snelheidsverschil laag is, waardoor botsingen
met de schoepen niet leiden tot schade.
In de tabel zijn ook onderzoeken
opgenomen naar de visvriendelijkheid van
twee Hidrostal pompen. Deze mixed-ﬂow
pompen hebben één schoep met een
speciale kurketrekkervorm aan de inlaat.
Ook voor deze machines blijkt de visvriendelijkheid goed beschreven te worden door
het botsingsmodel. De speciale schoepvorm
is mogelijk de reden dat tot relatief hoge
snelheden van zo’n 13 meter per seconde
weliswaar schade aan vissen ontstaat, maar
geen sterfte. Bij hogere snelheden wordt
de sterfte wederom voorspeld door het
botsingsmodel, waaruit blijkt dat Hidrostal
pompen hun visvriendelijke eigenschap te

grote mate worden bepaald door de afmeting
van de pomp. Er is echter een praktische
beperking: cavitatie. Om cavitatie te
voorkomen wordt de keuzevrijheid in
pomptype beperkt. Waar de grens ligt wordt
bepaald door de opvoerhoogte van het
gemaal. Voor opvoerhoogten tot ongeveer
drie meter zijn alle pomptypen toe te passen,
tot tien meter opvoerhoogte zijn radiale en
mixed-ﬂow pompen te gebruiken, en bij nóg
hogere opvoerhoogten kunnen alleen radiale
pomptypen worden toegepast.

Afb. 2: Het verband tussen opvoerhoogte en tipsnelheid aan de inlaat van de pomp voor verschillende pomptypen en een breed werkgebied.
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danken hebben aan de combinatie van hoge
inlaatsnelheid, laag toerental en het feit dat
de pompen een gesloten waaier bezitten
met slechts één waaierschoep.
De selectie van pomptypen in een gemaal
is tot op heden meestal gebaseerd op een
kostenanalyse (zie kader). Minimalisatie
van kosten zal leiden tot de keuze voor een
pomp met minimale diameter en maximaal
toerental. Met een botsingsmodel kan
vervolgens worden geschat hoe groot de kans
is op schade aan vissen. De kans op botsingen
tussen vis en schoepen is hoger naarmate
de opvoerhoogte van een gemaal groter
is, omdat dit gepaard gaat met een hoger
toerental. Daarnaast is de kans ook groter in
axiale pompen dan in radiale pompen. De
reden is dat het toerental van axiale pompen
veel hoger is dan van radiale pompen. En
hoewel de diameter voor axiale pompen
kleiner is, is de tipsnelheid aan de inlaat van
axiale pompen toch aanzienlijk hoger dan van
vergelijkbare radiale pompen voor dezelfde
capaciteit en opvoerhoogte. De visvriendelijkheid van een gemaal zou als gevolg van
deze conclusie verbeterd kunnen worden door
over te stappen op een pomp van een meer
mixed-ﬂow of radiaal type. Deze pompen zijn
echter groter en daarom duurder.
De toepassing van Hidrostal pompen
voor gemalen valt onder een dergelijke
verbetering. De pompen zijn van het
mixed-ﬂow type, al hebben ze in vergelijking
hiermee een nóg grotere buitendiameter,
omdat de waaier slechts één schoep bevat.
Een axiale waaier voorzien van een Hidrostalachtige inlaat is minder zinvol, omdat het
toerental ongewijzigd hoog zal zijn, en zelfs
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verhoogd moet worden indien het aantal
schoepen wordt gereduceerd.

Conclusie
Gemalen die beschikken over snellopende,
compacte pompen zijn in het algemeen
weinig visvriendelijk. Dit geldt des te
sterker naarmate de opvoerhoogte van het
gemaal hoger is. De wens om de visvriendelijkheid van snellopende pompen te
verbeteren kan in zijn algemeenheid alleen
worden gerealiseerd door vervanging van
de pompen door grotere, en dus duurdere,
varianten.
Het verdient uit oogpunt van kostenbeheersing daarom aanbeveling om daar
waar aanpassing noodzakelijk is, zo weinig
mogelijk concessie te doen aan de pompselectie, maar in plaats daarvan over te gaan
op een by-pass voor de vissen. Het maakt
het mogelijk dat voor het pompgedeelte van
het gemaal gekozen wordt voor de meest
compacte, goedkope en energiezuinige
pompen.
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