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SAMENVATTING

Het Waterschap De Dommel (WDD) is sinds 1989 bezig met de aanleg van migratievoorzieningen
voor vissen. Sinds 1996 bestaat hiervoor een vismigratiebeleid (Bestuursbesluit WDD). Uitgangspunt
van dit beleid is de huidige barrières op te heffen. In totaal wil het WDD in de wateren met de functie
Waternatuur en/of Viswater 116 vismigratie-barrières opheffen. Voor 25 obstakels is het verval van
de stuw te overbruggen door hermeanderingsprojecten. Voor de overige obstakels moeten
waarschijnlijk vispassages worden aangelegd (Waterbeheersplan 2001-2004).
In december 2004 is het WDD het project “Evaluatie van vispassages” gestart. Een belangrijke
doelstelling van WDD is dat vispassages in haar beheergebied in ieder geval bij de meest
voorkomende afvoersituaties passeerbaar dienen te zijn voor de in de beken aanwezige
doelvissoorten. De evaluatie heeft tot doel het functioneren van verschillende typen vispassages te
beoordelen, gerelateerd aan vissoorten, aantallen en diverse hydraulische parameters.
In opdracht van het WDD heeft Natuurbalans - Limes Divergens in 2005 onderzoek verricht naar het
functioneren van 4 verschillende vispassages. Het WDD heeft de te onderzoeken vispassages
vastgesteld, op basis van verscheidenheid in ontwerp, specifieke vraagstellingen ten aanzien van het
ontwerp en de positionering van de passages in haar beheergebied. De volgende vispassages zijn
hierbij onderzocht:

Vispassage bij de Vughterstuw in de Beneden Dommel (Den Bosch)
Het gaat hier om een V-vormige stortstenen bekkenpassage bestaande uit vijf treden met
centrale sleuf.

Vispassage in de Beerze (Spoordonk)
Het gaat hier om een V-vormige stortstenen bekkenpassage bestaande uit 18 treden en 17
bekkens.

Vispassage bij de Volmolen in de Boven-Dommel (Waalre)
Het gaat hier om een overkluisde vertical-slotpassage.

Vispassage bij Keersoppermolen in de Keersop (nabij Keersop)
De vispassage bestaat uit een combinatie van een vertical-slotpassage én vier drempels van het
type V-vormige bekkentrap met twee acentrische sleuven.
Het onderzoek naar het functioneren van de vier vispassages bestaat uit twee delen:
Hydraulisch onderzoek, waarbij de vispassages beoordeeld zijn aan richtwaarden (Voorn &
Willems, 2005) ten aanzien van de aspecten lokstroom, peilsprong, stroomsnelheid,
energiedemping, doorzwemhoogte en waterdiepten.
Visonderzoek, waarbij onderzocht is welke vissoorten (onderverdeeld in aantallen en
lengteklassen) de vispassages feitelijk passeren. De onderzoeksopzet is hierbij afgestemd op de
door WDD vastgestelde doelvissoorten. Het gaat hierbij uitsluitend om rheofiele
(stroomminnende) vissoorten die kenmerkend zijn voor de onderzochte beeksystemen. Een aantal
van deze rheofielen zijn kleine vissoorten met een relatief lage (sprint)zwemsnelheid. Het
visonderzoek is zodanig opgezet dat passage van kleine vissoorten met de laagste
zwemsnelheden ook aangetoond kan worden.
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Hydraulisch onderzoek
In onderstaande schema zijn de resultaten van het hydraulisch onderzoek bij de 4 vispassages
samengevat (voor een nadere uitleg wordt verwezen naar hoofdstuk 8: Conclusie). Mede op basis
van richtwaarden (Voorn & Willems, 2005) is voor iedere parameter een beoordeling gemaakt ten
aanzien van de mate van passeerbaarheid voor vissen.
Beoordeling van de parameters van het hydraulisch onderzoek bij de vispassages Vughterstuw,
Volmolen, Keersoppermolen en Spoordonk (2005).
parameter
lokstroom
peilsprong

drempels

peilsprong

vertical-slot

Vughterstuw

Volmolen

23%

15%

Keersoppermolen
13-25%

Spoordonk
66%

nvt
nvt

nvt

energiedemping
stroomsnelheid

drempel waterkolom

nvt

stroomsnelheid

drempel bodem

nvt

stroomsnelheid

sleuf waterkolom

nvt

stroomsnelheid

sleuf bodem

nvt

doorzwemhoogte

drempel

nvt

sleuf
waterdiepte

nvt

bekken

EINDOORDEEL VISPASSAGES
Toelichting beoordeling parameters vispassages met betrekking tot passeerbaarheid voor vissen
zeer goed; ten aanzien van parameter zijn geen beperkingen
goed; ten aanzien van parameter zijn waarschijnlijk geen beperkingen
redelijk; parameter geeft mogelijk beperkingen voor sommige vissoorten
matig; parameter geeft mogelijk beperkingen voor meerdere vissoorten
slecht; parameter is vrijwel zeker beperkend voor passeerbaarheid meerdere vissoorten

Visonderzoek
De onderzochte vispassages blijken allemaal in meer of mindere mate passeerbaar voor vissen. In
bijgaand schema is op basis van de vangstresulaten in de bovenstroomse fuik (dit zijn vissen die de
vispassage zijn gepasseerd) en in het benedenstroomse gebied een inschatting gemaakt van de mate
waarin soorten de vispassages zijn gepasseerd (voor een uitgebreide uitleg wordt verwezen naar
hoofdstuk 8: Conclusie).
De vispassage Vugtherstuw en Keersoppermolen zijn ten aanzien van het aantal soorten het beste
passeerbaar voor vissen. Voor respectievelijk 60% en 65% van de soorten zijn deze passages goed
tot zeer goed passeerbaar. Bij de passages Volmolen en Spoordonk bedragen deze percentages
respectievelijk 30% en 29%. Bij de passage Spoordonk is het hoogste percentage soorten aanwezig
waarvoor de mate van passeerbaarheid als slecht is beoordeeld (29%).
Het eindoordeel van de vispassages, zowel ten aanzien van het hydraulisch onderzoek als ten aanzien
van het visonderzoek is vrijwel overeenkomstig. De vispassages Vughterstuw en Keersoppermolen
worden als “goed” beoordeeld. De passages Volmolen en Spoordonk als redelijk, waarbij de laatste
passage ten aanzien van de hydraulische parameters een matige beoordeling krijgt.
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Beoordeling van de mate waarin vissoorten de onderzochte passages zijn gepasseerd.
Vispassage
Vughterstuw

Volmolen

Keersoppermolen

Spoordonk

oordeel

oordeel

oordeel

oordeel

Vissoort
alver
Am.hondsvis
baars
beekforel
beekprik
bermpje
blankvoorn
brasem
kl.modderkruiper
kolblei
kopvoorn
paling
pos
riviergrondel
rivierprik
ruisvoorn
serpeling
snoek
vetje
winde
zeelt
zonnebaars
EINDOORDEEL
kleurcode

oordeel
zeer goed
goed
redelijk
matig
slecht
niet beoordeeld
soort niet aangetroffen
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INLEIDING

Het Waterschap De Dommel (WDD) is sinds 1989 bezig met de aanleg van
migratievoorzieningen voor vissen. Sinds 1996 bestaat hiervoor een vismigratiebeleid
(Bestuursbesluit WDD). Uitgangspunt van dit beleid is de huidige barrières op te
heffen. Door ruimtegebrek en hydrologische beperkingen is het niet mogelijk op iedere
locatie hermeandering van beken toe te passen om zodoende barrières op te heffen.
Op deze locaties wordt gekozen voor de aanleg van vismigratiepassages.
In totaal wil het WDD in de wateren met de functie Waternatuur en/of Viswater 116
vismigratie-barrières opheffen. Voor 25 obstakels is het verval van de stuw te
overbruggen door hermeanderingsprojecten. Voor de overige obstakels moeten
waarschijnlijk vispassages worden aangelegd (Waterbeheersplan 2001-2004).
Inmiddels zijn er 18 vispassages van verschillende typen aangelegd. Het verschil in
vispassage-ontwerp houdt onder meer verband met de afvoerkarakteristieken, de
beschikbare ruimte en de wens om de vispassage visueel te laten aansluiten op het
gebied.
Het functioneren van de aangelegde vispassages is tot nu toe bij één vispassage
onderzocht (Beerze Smalbroeken; Laak, 1995). De werking van de overige typen
vispassages is tot op heden niet bekend.
In december 2004 is het WDD het project “Evaluatie van vispassages” gestart. Een
belangrijke doelstelling van WDD is dat vispassages in het beheergebied in ieder geval
bij de meest voorkomende afvoersituaties passeerbaar dienen te zijn voor de in de
beken aanwezige doelvissoorten. De evaluatie heeft tot doel het functioneren van
verschillende typen vispassages te beoordelen, gerelateerd aan vissoorten, aantallen
en diverse hydraulische parameters.
In opdracht van het WDD heeft Natuurbalans - Limes Divergens in 2005 onderzoek
verricht naar het functioneren van 4 verschillende vispassages. Het WDD heeft de te
onderzoeken vispassages vastgesteld, op basis van verscheidenheid in ontwerp,
specifieke vraagstellingen ten aanzien van het ontwerp en de positionering van de
passages in haar beheergebied. De volgende vispassages zijn hierbij onderzocht:

Vispassage bij de Vughterstuw in de Beneden Dommel (Den Bosch)
Het gaat hier om een V-vormige stortstenen bekkenpassage bestaande uit vijf
treden met centrale sleuf.

Vispassage in de Beerze (Spoordonk)
Het gaat hier om een V-vormige stortstenen bekkenpassage bestaande uit 18
treden en 17 bekkens.

Vispassage bij de Volmolen in de Boven-Dommel (Waalre)
Het gaat hier om een vertical-slot passage. Het ontwerp is een variant op het type
“Clay”.

Vispassage bij Keersoppermolen in de Keersop (nabij Keersop)
De vispassage bestaat uit een combinatie van een vertical-slot passage én vier
drempels van het type V-vormige bekkentrap met twee acentrische sleuven.
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Het onderzoek naar het functioneren van de vier vispassages bestaat uit twee delen:
Hydraulisch onderzoek, waarbij de vispassages beoordeeld zijn aan richtwaarden
(Voorn & Willems, 2005) ten aanzien van de aspecten lokstroom, peilsprong,
stroomsnelheid, energiedemping, doorzwemhoogte en waterdiepten. De
rapportage van het hydraulisch onderzoek is grotendeels opgesteld door N. ten
Heggeler van het WDD.
Visonderzoek, waarbij onderzocht is welke vissoorten (onderverdeeld in aantallen
en lengteklassen) de vispassages feitelijk passeren. De onderzoeksopzet is hierbij
afgestemd op de door WDD vastgestelde doelvissoorten. Het gaat hierbij
uitsluitend om rheofiele (stroomminnende) vissoorten die kenmerkend zijn voor de
onderzochte beeksystemen. Een aantal van deze rheofielen zijn kleine vissoorten
met een relatief lage (sprint)zwemsnelheid. Het visonderzoek is zodanig opgezet
dat passage van
kleine vissoorten met de laagste zwemsnelheden ook
aangetoond kan worden.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2, onderzoekslocaties, wordt ingegaan op de ligging van de verschillende
vispassages in het beheergebied van het WDD. Hierbij zal ook nadere informatie
worden gegeven over het ontwerp.
In hoofdstuk 3, materiaal en methode, wordt in algemene zin op verschillende
onderzoeksaspecten ingegaan. Door lokale omstandigheden is zowel het hydraulischals het visonderzoek op de onderzoekslocaties (vispassages) op enigszins verschillende
wijze uitgevoerd. Hier zal apart op worden ingegaan in de volgende locatie-specifieke
hoofdstukken.
Het onderzoek bij iedere vispassage wordt in een apart hoofdstuk behandeld. Hierbij
wordt eerst ingegaan op de locatie-specifieke onderzoeksmethodiek. Vervolgens wordt
ingegaan op resultaten en discussie van het hydraulisch onderzoek en het
visonderzoek. De vispassage bij de Vughterstuw komt aan bod in hoofdstuk 4, de
passage bij de Volmolen in de Boven-Dommel in hoofdstuk 5, de passage bij de
Keersoppermolen in hoofdstuk 6 en de passage in de Beerze bij Spoordonk in
hoofdstuk 7.
In hoofdstuk 8, conclusie, wordt ten aanzien van de hydraulica en de passeerbaarheid
voor vissen een vergelijking gemaakt tussen de verschillende vispassages. Hierbij
komen ook knelpunten en mogelijke oplossingen aan bod.
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ONDERZOEKLOCATIES
2.1 LIGGING ONDERZOEKLOCATIES

In 2005 is aan 4 vispassages onderzoek uitgevoerd naar de passeerbaarheid voor
vissen. Het gaat hierbij om:

Vispassage bij de Vughterstuw in de Beneden Dommel bij Den Bosch, in het
vervolg aangeduid als passage Vughterstuw;

Vispassage in de Beerze
bij Spoordonk, kortweg aangeduid als passage
Spoordonk;

Vispassage bij de Volmolen in de Boven-Dommel nabij Waalre, kortweg aangeduid
als passage Volmolen;

Vispassage bij Keersoppermolen in de Keersop, verder aangeduid als passage
Keersoppermolen.
De ligging van de passages in het beheergebied van het WDD is in figuur 2.1
aangeduid.

Figuur 2.1. Ligging van de 4 onderzoekslocaties binnen het beheergebied van het WDD.

3

BUREAU NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS

Evaluatie 4 vispassages Waterschap De Dommel

2.2 VISPASSAGE VUGHTERSTUW

Onder de Vughterbrug ligt de automatische klepstuw ‘Vughterstuw’. Aan de zuidzijde
hiervan is een V-vormige stortsteen-bekkenpassage aangelegd. De passage bestaat uit
5 treden met ieder een centrale sleuf. Voor en achter deze sleuf is een grote steen
geplaatst om de stroomsnelheid aan de bodem te breken. Het gemiddelde totale verval
over de vispassage bedraagt circa 0,60 meter. In bijlage 1 zijn ontwerptekeningen
met boven- en vooraanzichten van de vispassage opgenomen.
Direct benedenstrooms van de vispassage ligt een komvormige verbreding. De diepte
bedraagt hier plaatselijk meer dan 2,5 m. Naar het westen toe gaat de kom over in het
Drongelens kanaal. Tussen de kom en het kanaal ligt over de gehele breedte van het
water een ondiepe drempel (lengte circa 250 m), waar ten tijde van het onderzoek het
waterpeil circa 5-20 cm bedroeg. Dwars door Den Bosch stroomt de Dommel als een
beschoeid kanaal naar de Dieze. Via de gekanaliseerde Dieze (met sluis) en via de
Oude Dieze (met stuw) mondt de Dommel/Dieze uit in de Maas. De afstand vanaf de
monding van de Maas, via de gekanaliseerde Dieze, naar de vispassage Vughterstuw
bedraagt bijna 7 km.
Aan de bovenstroomse zijde komt de passage Vughterstuw uit in de gekanaliseerde
Dommel. Naar het noordoosten toe is de Dommel tevens onderdeel van een
stadsgracht. Plaatselijk is de Dommel hier zeer breed, tot circa 150 m ter hoogte van
de Isabellakazerne. Verder stroomopwaarts, nabij Boxtel, is in de Dommel weer een
stuw aanwezig.
Bijgaande foto’s geven een impressie van de passage Vughterstuw.

Vispassage Vughterstuw, gefotografeerd in bovenstroomse richting.
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Monding vispassage Vughterstuw.

Bovenstroomse ingang vispassage Vughterstuw (foto: P. Voorn).
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Op de voorgrond de Vughterstuw op de achtergrond de vispassage.

Vispassage Vughterstuw, tijdens de aanleg. In het midden van de drempels zijn de verticale
sleuven goed te zien. Voor en achter de sleuven zijn grote stenen geplaatst (rechterfoto
detailopname sleuf). (foto’s: P. Voorn).
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2.3 VISPASSAGE VOLMOLEN

De vispassage Volmolen is tijdens de wederopbouw van de watermolen ‘De Volmolen’
in 2001 aangelegd. De vispassage is vrijwel geheel overkluisd. Het toegepaste type is
een vertical-slot vispassage. Het model is door het WDD zelf ontworpen. Het resultaat
hiervan is een compacte vertical-slot passage met 21 schotten met schuinsgeplaatste
sleufopeningen. De kamers van de vertical-slot passage zijn vrij klein waardoor rustige,
stromingsvrije plaatsen ogenschijnlijk ontbreken. Het verval over de gehele passage
bedraagt circa 1,25 à 1,40 m, en wordt overbrugd in stappen van gemiddeld 0,06 m.
Op de bodem van de vispassage liggen breukstenen. De totale lengte van de
vispassage is slechts 25 meter. Aan de stroomafwaartse zijde mondt de vispassage
uit in een grote molenkom. In bijlage 3 zijn ontwerptekeningen met boven- en
vooraanzichten van de vispassage opgenomen.
Bijgaande foto’s geven een impressie van de vispassage Volmolen.

Vispassage Volmolen, molenkom (stroomafwaartse zijde); aan de linkerzijde van het huis
bevindt zich de benedenstroomse uitgang van de vispassage.
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Monding passage Volmolen (achter rooster).

Bovenstroomse ingang vispassage Volmolen (links); zicht op de vertical-slot vispassage
Volmolen, gefotografeerd in stroomopwaartse richting (rechts).

De vispassage Volmolen ligt in de zogenaamde Boven-Dommel. Het ten opzichte van
de vispassage bovenstroomse deel van de Dommel ligt eerst over een afstand van
circa 100 m binnen een kademuur. Hierna heeft de Dommel een vrijwel natuurlijk
profiel. Vanaf de vispassage komt na circa 750 m de uitmonding van de Keersop in de
Dommel. Het bovenstrooms deel van de Dommel bij de watermolen heeft vrijwel een
constant peil (circa 18,8 m +NAP).
Het benedenstroomse deel van de Dommel heeft een min of meer gekanaliseerde loop
met een vervallen oeverprofiel. In dit gedeelte zijn verschillende diepere en ondiepere
delen en zandbanken aanwezig. Ook is een sterke stroming aanwezig.
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2.4 VISPASSAGE KEERSOPPERMOLEN

De vispassage Keersoppermolen is een combinatie van een vertical-slot passage en
vier drempels van het type V-vormige bekkenpassage met twee acentrische sleuven.
De vertical-slot is aangelegd ter hoogte van de stuw om het peilverschil in de zomer te
overbruggen, en bestaat uit 14 compartimenten met een verval van circa 0,05 m per
compartiment (zie foto’s). Doordat de compartimenten afmetingen hebben van 1,50 x
1,50 m, treedt er veel energiedemping op. Om nog extra demping en luwte te creëren,
is de bodem van de compartimenten bij dit type ook bedekt met grote breuksteen. Het
restverval wordt overbrugd met vier V-vormige bekkendrempels en bedraagt circa
0,30 m. Door het plaatsen van twee grote stenen voor en achter iedere acentrische
sleuf is het de bedoeling dat er lagere stroomsnelheden aan de bodem ontstaan.
In bijlage 4 zijn ontwerptekeningen met boven- en vooraanzichten van de vispassage
opgenomen.
De vispassage Keersoppermolen ligt circa 1,7 km stroomopwaarts van de monding
van de Keersop in de Dommel. Direct stroomafwaarts van de vispassage volgt de
Keersop eerst een rechtgetrokken traject met min of meer vervallen profieloevers.
Verder stroomafwaarts meandert de Keersop door een bosgebied tot aan de monding.
Het benedenstrooms van de vispassage gelegen traject van de Keersop is overwegend
ondiep. Plaatselijk zijn enkele diepere plekken aanwezig. In de beek liggen
verscheidene zand- en (fijn) grindbanken en slibbige oevers.
Direct stroomopwaarts van de vispassage ligt in de circa eerste 100 m veel puin en
afval opgeslagen in de (steile) oevers. Hier is de Keersop plaatselijk zeer diep (tot circa
1,8 m). Hierna is de Keersop tot een afstand van circa 300 m vanaf de passage nog
steeds relatief diep (circa 1,2 tot 1,5 m) Na 300 m wordt de Keersop weer
aanmerkelijk ondieper en vegetatierijker.
Bijgaande foto’s geven een impressie van de vispassage Keersoppermolen.
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Vispassage Keersoppermolen; aan de rechterzijde van de foto is het vertical-slot gedeelte
van de passage te zien; achter de stuw liggen de V-vormige bekkentrappen.

Bekkentrappen vispassage Keersoppermolen.
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2.5 VISPASSAGE SPOORDONK

Bij de watermolen Spoordonk ligt in de Beerze een V-vormige stortsteenbekkenpassage bestaande uit 17 bekkens en 18 treden. De vispassage is aangelegd in
het kader van het landinrichtingsproject Viermannekesbrug, waarbij benedenstrooms
van de vispassage tevens hermeandering heeft plaats gevonden en een
overstromingsvlakte is aangelegd.

Zicht op de vispassage bij Spoordonk, net na de aanleg. Rechtsboven op de luchtfoto is
een deel van de hermeandering van de Beerze te zien (foto: Sky Pictures, Goes).

Het totale verval over de 18 treden bedraagt circa 1,80 meter. Het verval per drempel
zou hierbij circa 0,10 m moeten bedragen. De totale lengte van de vispassage
bedraagt circa 280 m. De grootte van de bekkens is zeer variabel (zie luchtfoto).
Naast enkele kleine bekkens met een lengte van circa 8-9 5 m en een aantal
middelgrote bekkens met een lengte van circa 12-15 m, komen ook drie aanzienlijk
grotere bekkens voor met een lengte van circa 30 tot 55 m. In deze grotere bekkens
vindt plaatselijk aanzanding plaats. In bijlage 2 zijn ontwerptekeningen met boven- en
vooraanzichten van de vispassage opgenomen.
In het gebied benedenstrooms van de vispassage heeft hermeandering en
natuurontwikkeling plaats gevonden. De Beerze is hier zeer gevarieerd met brede
rietkragen, en uitgebreide liesgrasvegetaties.
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Ten zuiden van de Kampina is bovendien een grote overstromingsvlakte gerealiseerd
met ondiepe plassen die in verbinding staan met de hermeanderde Beerze. Deze
overstromingsvlakte ligt op circa 2 km afstand van de vispassage.
Direct bovenstrooms van de bovenste trede (een betonnen rand) ligt een zeer diepe
kom (diepte >3 m). Het bovenstroomse deel van de Beerze is zeer eenvormig door
kanalisatie en overdimensionering (breedte circa 12 m).
Bijgaande foto’s geven een impressie van de vispassage Spoordonk.

Zicht op de bovenstroomse drempels van de vispassage Spoordonk.
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Detailopname eerste drempel (betonnen rand) van vispassage Spoordonk.

Zicht op een serie kleinere bekkens van de passage Spoordonk.
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Zicht op één van de grotere bekkens van de passage Spoordonk.

Zicht op één van de (begroeide) drempels van de vispassage Spoordonk (op 1-6-2005).
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MATERIAAL EN METHODE

3.1 ALGEMEEN
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op welke wijze het hydraulisch onderzoek en het
visonderzoek is uitgevoerd om het functioneren van de vispassages te toetsen. Eerst
zal hierbij in algemene zin worden ingegaan op de verschillende onderzoeksaspecten.
Door de diversiteit in de lokale omstandigheden is zowel het hydraulisch- als het
visonderzoek op de onderzoekslocaties (vispassages) op enigszins verschillende wijze
uitgevoerd. Hier wordt nader op ingegaan in de locatie-specifieke hoofdstukken
(hoofdstuk 4 t/m 7).

3.2 HYDRAULISCH ONDERZOEK

Om het hydraulisch functioneren van de vispassages te beoordelen, zijn de volgende
aspecten onderzocht:
1 Lokstroom naar de vispassage (=procentuele verhouding debiet door de
hoofdstroom en debiet door de vispassage);
2 Totale peilsprong, peilsprong per drempel/venster en de verdeling van de totale
peilsprong over de drempels/vensters van de vispassage;
3 Stromingscondities (optredende stroomsnelheden en passagezones);
4 Energiedemping (maat voor turbulentie in de bekkens/compartimenten);
5. Doorzwemhoogte en waterdiepte van de drempels.

3.2.1 Lokstroom naar de vispassage
Vissen moeten de ingang van een vispassage snel kunnen lokaliseren. De juiste
positionering van de in- en uitstroomopening is hierdoor van groot belang. Daarnaast
dient er voldoende debiet door de passage te stromen, zodat vissen de stroming
voelen. De oriëntatie van vissen vindt plaats langs muren, kades, oevers en bodem.
Door stroming in het water oriënteren vissen zich met de kop op de stroom. Een
duidelijke waarneembare lokstroom vanuit de vispassage moet vissen naar de
vispassage lokken. Daarnaast moet de locatie en de richting van de lokstroom zodanig
zijn, dat vissen vanuit de hoofdstroom naar de toegang van de vispassage zwemmen.
Vismigratie vindt voornamelijk plaats in de periode vanaf februari t/m juli/augustus. De
bijbehorende range van voorkomende afvoersituaties liggen grofweg tussen Q10% en
Q25%. Voor een voldoende lokstroom in deze afvoersituaties dient de verdeling van
het totaaldebiet tussen vispassage en hoofdstroom dusdanig te zijn dat de lokstroom
minimaal 10–15% van het totaaldebiet bedraagt (Voorn & Willems, 2005).
Meer informatie over debiet en afvoerpercentages (Q%) is opgenomen in bijlage 5.
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Het debiet door een vertical-slot-passage (Keersoppermolen, Volmolen) kan worden
beschreven met de volgende formule (Boiten & Dommerholt, 2004):
Q = C*b*Yo*(2g*∆h)1/2,
waarbij:
Q=
debiet
C=
afvoercoëfficiënt (aanname 0,93)
b=
breedte doorzwemsleuf
karakteristieke waterdiepte bovenstrooms ten opzichte van horizontale bodem
Yo =
bovenstrooms
∆h = gemiddeld verval per sleuf (= peilverschil/aantal schotten)
In bijgaand kader is de gevoeligheid van het debiet door de vertical-slot-passage ten
opzichte van boven- en/of benedenstroomse peilwijzigingen aangegeven.

Gevoeligheid voor peil- en debietschommelingen
Het debiet door een vertical-slot passage is zowel afhankelijk van het bovenstrooms peil als van het benedenstrooms peil. Deze peilen kunnen onafhankelijk
van elkaar variëren.
Indien wijzigingen optreden in het bovenstrooms peil is dit in de formule
zowel van invloed op de Yo als op de ∆h. Uit berekeningen blijkt dat bij
peilwijzigingen van +/- 20 cm, het debiet door een vertical-slot passage met
minder dan 10 l.s-1 wijzigt.
Indien wijzigingen optreden in het benedenstrooms peil is dit in de formule
alleen van invloed op de ∆h. Uit berekeningen blijkt dat bij peilwijzigingen
van +/- 20 cm het debiet door een vertical-slot passage met minder dan 5
l.s1 wijzigt.
Peilschommelingen bovenstrooms zijn meer van invloed op het debiet door de
vispassage dan peilschommelingen in het benedenstrooms peil.

3.2.2 Peilsprong
De peilsprong over de vensters (opening tussen de schotten) van vertical-slot, of
bekkens van een bekkenpassage hebben een direct verband met de stroomsnelheid.
Een grote peilsprong kan al snel leiden tot hoge stroomsnelheden in de vensters of
bekkens. Om te komen tot een beoordeling van de migratiemogelijkheden gerelateerd
aan de optredende peilsprong is de in tabel 3.1 aangegeven classificatie aangehouden.
De classificatie is gebaseerd op gehanteerde ontwerpsprongen van de drempels of
vensters. Voor drempels in de bekkens wordt bij het ontwerp een sprong van 8–10
cm aangehouden. Voor de peilsprongen tussen de vensters in vertical-slots wordt
veelal een peilsprong van 5–6 cm aangehouden als ontwerp (Voorn & Willems,
2005).
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Tabel 3.1. Classificatie van de peilsprong voor de drempels in bekkenpassages en voor
vensters in vertical-slot passages (naar: Voorn & Willems, 2005).
Peilsprong bekken (m)

Klasse

Peilsprong venster (m)

Klasse

< 0,10
0,10 - 0,15
> 0,15

goed
matig
slecht

< 0,05
0,05 - 0,08
> 0,08

goed
matig
Slecht

3.2.3 Stromingscondities
De zwemsnelheden van vissoorten worden verdeeld in 4 typen (tabel 3.2). De
feitelijke zwemcapaciteiten zijn sterk afhankelijk van de conditie van de vis, de soort
en de lengte. De watertemperatuur speelt hierbij ook een rol.
Trage zwemmers, zoals riviergrondel en bermpje hebben een lage sprintsnelheid. In het
hydraulisch onderzoek wordt bij de beoordeling van de passages ten aanzien van
optredende stroomsnelheden aangenomen, dat wanneer stroomsnelheden optreden
lager dan de sprintsnelheid van de traagste doelsoorten (kritieke stroomsnelheid), de
passage ook passeerbaar is voor doelsoorten met een hogere sprintsnelheid.
Tabel 3.2. Classificatie van zwemsnelheden van vissen.
Zwemsnelheden
Type

Omschrijving
zwemsnelheid die een vis langdurig
kan volhouden, leidt niet tot
uitputting
zwemsnelheid die een vis enige tijd
kan volhouden, leidt tot uitputting
zwemsnelheid voor korte duur, leidt
snel tot uitputting
zwemsnelheid voor explosieve
krachtsinspanning. Zeer uitputtend.

kruissnelheid
(cruising speed)

verhoogde snelheid
(prolonged speed / sustained speed)

sprintsnelheid
(burst speed / darting speed)

maximum snelheid
(maximum speed)

Tijdsduur
>200
minuten
>15
seconden
<15
seconden
<1 seconde

Vissen zwemmen op kruissnelheid tijdens de normale verplaatsingen en tijdens de
paaitrek. De verhoogde snelheid en de sprintsnelheid worden aangewend om
moeilijkere trajecten op de migratieroute te overbruggen, zoals stroomversnellingen,
hoogteverschillen, vispassages. De sprintsnelheid wordt ook gebruikt voor het
vluchten voor ongunstige omstandigheden en voor predatoren.
Algemeen wordt aangenomen dat minder goede zwemmers een kruissnelheid hebben
van 0,2-0,5 m.s-1. Voor snelle zwemmers bedraagt die 1,0-1,5 m.s-1. De
sprintsnelheid bedraagt voor de minder goede zwemmers 1,0-1,5 m.s-1, voor de goede
zwemmers bedraagt die 1,5-2,5 m.s-1. Het is op de zwemsnelheden van de minst
goede zwemmer in een beeksysteem dat het ontwerp van de vispassage afgestemd
moet worden.
De kritieke stroomsnelheid voor de traagste doelsoorten bedraagt 0,30 m.s-1, vandaar
dat een stroomsnelheid lager dan 0,30 m.s-1 de beste migratiemogelijkheden geeft
voor alle doelsoorten (tabel 3.3).
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Interpretatie van stroomsnelheden in relatie tot vispasseerbaarheid
De beoordeling (of het ontwerpen) van vispassages op basis van
stroomsnelheden is niet eenduidig. Het maakt namelijk een groot verschil of het
gaat om een hoge stroomsnelheid die zich over een zeer korte afstand (circa 1-2
m) voordoet en die door de meeste soorten nog te overbruggen is met een
“paar-seconden-sprintje” op topsnelheid, of dat het gaat om een wat langere
zone (2-5 meter) waarover deze stroomsnelheid moet worden overbrugd met
“sprintsnelheid”. In het eerste geval zal de stroomsnelheid van 1 m.s-1 voor de
meeste soorten misschien met inspanning nog net passeerbaar zijn, in het
tweede geval zullen slechts een paar snelle sprinters in staat zijn om dit te doen.
Kleine vissen en bodemvissen zijn zeer goed in staat om de hogere
bodemruwheidszone met veel lagere stroomsnelheden tussen de stenen effectief
te benutten.
Grotere in vrij water zwemmende vissen zullen meer aangewezen zijn op hun
sprintsnelheid en maximum snelheid waarmee ze de hogere stroomsnelheden
van 0,5-1 m.s-1 over 1-3 meter afstand moeten zien te overbruggen. Voor snelle
sprinters als snoek, baars, kopvoorn, winde en serpeling moeten
stroomsnelheden van 1 m.s-1 over een afstand van een enkele meters geen
probleem zijn.
De overige vrij-zwemmende vissen worden, op grond van hun aangetoonde
passeerbaarheid van diverse vertical-slot of venstertype-vispassages waarin deze
stroomsnelheden in vensters of sleuven optreden, in staat geacht om
stroomsnelheden tot 1 m.s-1 over een korte afstand 1-2 meter te overbruggen.
In zijn algemeenheid wordt gesteld dat hoe geringer de stroomsnelheid, hoe
groter de passeerbaarheid van vispassages, en des te beter de beoordeling van
de vispassage is. De stroomsnelheidsbeoordeling in tabel 3.3 moet als indicatief
worden beschouwd.

Tabel 3.3. Classificatie van de stroomsnelheid (boven drempels of in vensters) van
vispassages (naar: Voorn & Willems, 2005).
Stroomsnelheid (m/s)

Klasse

< 0,30
0,30 - 0,50
0,50 - 0,75
0,75 - 1,0
> 1,0

zeer goed
goed
redelijk
matig
slecht
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3.2.4 Energiedemping
De energiedemping geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid energie (P) en de
inhoud van het bekken of compartiment (V) tussen twee drempels of vensters:

Energiedemping =

P ρ ⋅ g ⋅ Q ⋅ ∆h
=
V
l ⋅b⋅h

waarin:

( s)

Q = debiet m

P = energie(W )

∆h = peilsprong (m )

( )

V = volume m 3

ρ = dichtheid kg

3

m

3

( s)

g = zwaartekrachtversnelling m

2

l = bekkenlengte(m )
b = breedte(m )
d = waterdiepte(m )

De energiedemping is een maat voor de passeerbaarheid van een bepaalde vissoort en
een maat voor de mate van turbulentie en is daarmee een indicatie voor de
aanwezigheid van voldoende rustmogelijkheden. Een hoge energiedemping betekent
een laag getal voor de verhouding P/V en geeft aan dat er voldoende rustplaatsen zijn
voor optrekkende vissen. De in tabel 3.4 aangegeven classificatie is gehanteerd om de
energiedemping te beoordelen.
Tabel 3.4. Classificatie voor de energiedemping in een vertical-slot passage (naar: Voorn &
Willems, 2005).
Energiedemping (W/m3)

Klasse

< 50
50 - 100
100 - 150
> 150

goed
redelijk
matig
slecht

Bij de V-vormige bekkenvispassage ontstaan in alle bekkens rustplaatsen langs de
oevers. Dankzij de speciale vormgeving van dit type passage is de maat voor de
energiedemping hier minder van belang.

3.2.5 Doorzwemhoogte en waterdiepte
De doorzwemhoogte en waterdiepte zijn vooral van belang voor bekkenpassages. Een
beperkte doorzwemhoogte op de drempels is ongunstig voor de passeerbaarheid van
de drempel.
In perioden met weinig tot geen afvoer mogen de bekkens van de passages niet
droogvallen en is voldoende waterdiepte gewenst zodat vissen geen gemakkelijke
prooi vormen voor predatoren als reigers en aalscholvers.
Voor de beoordeling van de doorzwemhoogte en waterdiepte is in tabel 3.5 een
classificatie opgenomen (Voorn & Willems, 2005).
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Tabel 3.5. Classificatie van de doorzwemhoogte boven drempels en sleuven en de
waterdiepte in bekken-vispassages (naar: Voorn & Willems, 2005).
Doorzwemhoogte (m)
> 30
30 - 20
20 - 10
< 10

Klasse
goed
redelijk
matig
slecht

Waterdiepte (m)
> 75
50 – 75
25 – 50
< 25

Klasse
goed
redelijk
matig
slecht

3.3 VISONDERZOEK ALGEMEEN

3.3.1 Onderzoeksperiode
In de periode 12 maart – 3 juni 2005 is het onderzoek naar de passeerbaarheid van de
vispassages uitgevoerd. Hierbij zijn de eerste 3 weken van het onderzoek vooral een
testfase geweest om de verschillende methodieken zo optimaal mogelijk uit te voeren.
Door de uitvoering van vismigratie-onderzoek
vispassages passeerbaar zijn voor vissen. Bij deze
vooral uit naar de stroomopwaarts gerichte
waarschijnlijk geen of een minder groot probleem,
kunnen laten meevoeren.

kan worden onderzocht of de
passeerbaarheid gaat de aandacht
trek. Stroomafwaartse trek is
omdat dieren zich door de stroom

Het onderzoek naar de passeerbaarheid van vispassages wordt uitgevoerd in een
periode waarin de trek over het algemeen een massaler en geconcentreerder karakter
heeft. Dit is in de periode dat de voortplantingstrek plaats vindt. Voor de voortplanting
vindt bij verschillende vissoorten stroomopwaartse trek plaats, waarbij de
watertemperatuur een belangrijke factor is (tabel 3.6).
Strikt genomen gaat het bij visbewegingen in een vispassage niet altijd om
stroomopwaartse paaitrek. Het volgende onderscheid kan hier worden gemaakt:
Seizoensgebonden vismigratie
In het voorjaar stroomopwaarts, in de richting van (ondiepere) gebiedsdelen waar
de voortplanting plaats vindt. In de zomer/ najaar een stroomafwaartse trek in de
richting van de (diepere) benedenloop waar belangrijke foerageergebieden (winde)
of overwinteringsplaatsen aanwezig zijn. Paaitrek vindt vooral in het voorjaar
plaats binnen een relatief kort tijdbestek en kan dan een massaal karakter hebben.
De migratie naar foerageergebieden of overwinteringsplaatsen vindt meestal meer
gespreid in de tijd plaats. Overigens vertonen zeker niet alle vissen in dezelfde
mate trekgedrag.
Dispersie
Door (onpasseerbare) stuwen te vervangen door vispassages kunnen
bovenstroomse delen van beken ge(her)koloniseerd worden door vissen en kan er
genetische uitwisseling plaats vinden. Dispersie is vaak een in de tijd meer
gespreid verschijnsel en heeft veelal een minder massaal karakter. Voor de
genetische uitwisseling kan passeerbaarheid van slechts enkele exemplaren per
jaar voor een soort reeds voldoende zijn.
Permanente aanwezigheid
Voor een aantal vissoorten kan de vispassage zelf (permanent) leefgebied vormen.
Met name de lange bekkentrappen, waarvan de bodem voor een groot gedeelte
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bestaat uit breuksteen, in combinatie met de aanwezige stroming/turbulentie van
het water (grotere zuurstofrijkdom) kunnen een geschikt leefgebied vormen voor
verschillende vissoorten, bijvoorbeeld bermpje, riviergrondel en rivierdonderpad.
Tabel 3.6. Paaiperioden (en richtwaarden bijbehorende watertemperatuur) van verschillende
vissoorten.
Paaiperiode

Vissoort
jan

feb

mrt

Baars

apr

Barbeel
Beekforel

mei

jul

aug

sep

okt

nov

dec

* 10 -12 °C *
**

* 3 - 9 °C *

Beekprik

* 7 -14 °C *

Bermpje

* 14 -18 °C *

Blankvoorn

* 12 -17 °C *

Brasem

* 14 -17 °C**

Glasaal

* intrek glasaal > 9 °C *

Karper

* 16 -20 °C *

Kolblei

* 14 -17 °C *

Kopvoorn
Kwabaal

jun

* 8 -14 °C *

* 9 -19 °C *
**

* 1 -7 °C *

Rivierdonderpad

* 8 –11 °C *

Riviergrondel

* 12 -17 °C *

Rivierprik

* 9-11 °C *
* > 16 °C *

Rietvoorn
Schieraal

** migratie schieraal **

Serpeling

* 6 -8 °C *

Sneep

* 8-10 °C *

Snoek

* 6 -14 °C *

Snoekbaars

* 10 -14 °C *

Vlagzalm

* 5 - 9 °C *

Winde

* 8 -13 °C *

Zalm

**

* 3 - 9 °C *

Zeeforel

**

* 3 - 9 °C *

Zeelt

* 18 -20 °C *

3.3.2 Doelvissoorten
De onderzoeksopzet is afgestemd op de door WDD vastgestelde doelvissoorten (tabel
3.7), waarvoor de vispassages zijn aangelegd. Het gaat hierbij om rheofiele
(stroomminnende) vissoorten die kenmerkend zijn voor de onderzochte beeksystemen
(Beerze, Dommel en Keersop). Een aantal van deze rheofielen zijn kleine vissoorten
met een relatief lage (sprint)zwemsnelheid. Het visonderzoek is zodanig opgezet dat
passage van kleine vissoorten met de laagste zwemsnelheden ook aangetoond kan
worden.
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Tabel 3.7. Overzicht van doelvissoorten (met vermelding van ecologisch gilde) van het
WDD, ten aanzien van de passeerbaarheid van de geselecteerde vispassages.

Vissoort
beekprik
bermpje
serpeling
kopvoorn
rivierdonderpad
alver
riviergrondel
winde
rivierprik

Ecologisch gilde
obligaat rheofiel
obligaat rheofiel
obligaat rheofiel
obligaat rheofiel
obligaat rheofiel
partieel rheofiel
partieel rheofiel
partieel rheofiel
estuarien rheofiel

3.3.3 Visbemonstering
Om vast te stellen of de verschillende vispassages door vissen worden gepasseerd zijn
visbemonsteringen uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende methodieken toegepast:

Hoepelfuiken
Gedurende de gehele onderzoeksperiode (5-7 dagen per week) zijn bij de
vispassages hoepelfuiken geplaatst. De hoepelfuiken zijn dagelijks gecontroleerd
op aanwezigheid van vissoorten. Hoepelfuiken zijn op alle locaties bovenstrooms
van de vispassage geplaatst om optrekkende vissen te vangen. Op sommige
locaties zijn bovendien benedenstrooms hoepelfuiken geplaatst.

Buisfuiken
In de periode april-mei zijn bij enkele vispassages in enkele bekkentrappen
buisfuiken geplaatst, vooral bedoeld om aanwezigheid van kleine (bodem)vissen in
de vispassage vast te stellen. De buisfuiken zijn dagelijks gecontroleerd.

Electrovisserij
Op alle onderzoekslocaties is gedurende de onderzoeksperiode drie keer een
electrovisserij-bemonstering uitgevoerd. Op alle locaties is deze bemonstering in
elk geval benedenstrooms uitgevoerd. Op sommige locaties is hierbij ook de
vispassage zelf en het bovenstroomse deel onderzocht.
De toegepaste bemonsteringstechnieken zullen in de volgende subparagrafen nog
nader worden toegelicht.
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3.3.4 Toepassing hoepelfuiken
TYPEN
Om in elk geval de passage van kleine doelvissoorten met een geringe zwemsnelheid
aan te tonen is bij dit vispassage-onderzoek gekozen voor zeer fijnmazige
hoepelfuiken. De hoepelfuiken zijn op alle locaties met staalkabel gezekerd om diefstal
te bemoeilijken. Afhankelijk van de vispassage zijn twee typen toegepast:
grote hoepelfuiken (‘spieringfuik’)
hoogte x breedte eerste hoepel: 105 x 150 cm; totaal 8 hoepels
lengte hoepelfuik: 8 m
want eerste 2 hoepels: halve maaswijdte 9 mm
want overige hoepels: ongeknoopte netstof,halve maaswijdte van 6 mm
zijvleugels: aan beide zijden van de mond van de hoepelfuik is 8 m zijwant
bevestigd (halve maaswijdte 11 mm); de onderzijde van het zijwant bestaat uit
een zogenaamde slingerzoom met loodkoord aan de onderzijde. Door de
slingerzoom met loodkoord worden onregelmatigheden in de bodem ook
afgesloten. De onderzijde van het zijwant is bovendien met ijzeren kettingen
verzwaard, om het want ook in stromend water goed op de bodem te houden.

Grote hoepelfuik, o.a. toegepast in het benedenstroomse traject van de Keersoppermolen.
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kleine hoepelfuiken
hoogte x breedte eerste hoepel: 70 x 80 cm; totaal 6 hoepels
lengte hoepelfuik: 4 m
want hoepels: halve maaswijdte 9 mm
zijvleugels: aan beide zijden van de mond van de hoepelfuik is 6 m zijwant
bevestigd (halve maaswijdte 11 mm); de onderzijde van het zijwant bestaat uit
een zogenaamde slingerzoom met loodkoord aan de onderzijde. Door de
slingerzoom met loodkoord worden onregelmatigheden in de bodem ook
afgesloten. De onderzijde van het zijwant is bovendien met ijzeren kettingen
verzwaard, om het want ook in stromend water goed op de bodem te houden.
PLAATSING FUIKEN
Op alle onderzoekslocaties is bovenstrooms van de vispassage een hoepelfuik
geplaatst. Met het zijwant is de watergang zo goed mogelijk afgesloten, zodat
optrekkende vissen altijd in de bovenstroomse fuik belanden.
Op een aantal locaties is ook benedenstrooms van de vispassage een hoepelfuik
geplaatst. Het zijwant is hierbij zodanig geplaatst dat niet de gehele watergang wordt
afgesloten, ter voorkoming van “vangstress” bij optrekkende vissen.
De benedenstroomse fuik is een zogenaamde “signaleringsfuik” om vast te stellen of
er vóór de vispassage optrekkende vissen aanwezig zijn.
WERKZAAMHEDEN
De hoepelfuiken zijn gedurende vrijwel de gehele onderzoeksperiode geplaatst geweest
op verschillende onderzoekslocaties. Om de fuiken bij maaiwerkzaamheden niet te
beschadigen (door maaisel) zijn op enkele locaties de fuiken een korte periode
verwijderd geweest.
Dagelijks zijn de fuiken gecontroleerd op de aanwezigheid van vissen. Hierbij zijn de
fuiken tevens van slib ontdaan. Iedere vrijdag zijn de fuiken geheel uit het water
gehaald, grondig gereinigd en opnieuw geplaatst.

3.3.5 Toepassing buisfuiken
TYPE EN PLAATSING
Om een beeld te krijgen van de aanwezigheid van kleine (bodem)vissen in
bekkentrappen zijn op enkele onderzoekslocaties buisfuiken toegepast.
De buisfuiken hebben een lengte van 60 cm, een diameter van 15-20 cm en zijn aan
beide zijden voorzien van een keelvormige inzwemopening. Per bekkentrap is steeds
een serie van drie of vier aan elkaar geschakelde en verzwaarde buisfuiken gebruikt.
Om vissen aan te trekken is iedere buisfuik voorzien van lokvoer.

3.3.6 Toepassing electrovisserij
De visbemonstering is uitgevoerd met behulp van electrovisserij-apparatuur.
Afhankelijk van de waterdiepte is de electrovisserij als volgt uitgevoerd:
Goed doorwaadbare beek en vispassage (Keersop)
Bevissing met 2 draagbare electrovisserij apparaten (batterij; circa 300-500 V en
6-8 A aan de 12 V zijde) naast elkaar in combinatie met 2 achtervangers met
steeknetten. Verdoofde vissen zijn tijdens de bemonstering verzameld in drijvende
kuipen.
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Overige locaties (diepere wateren)
Bevissing vanuit een polyesterboot met behulp van een wisselstroomaggregaat
met gelijkrichter (bij circa 220-230 V en 4-6 A); Verdoofde vissen zijn tijdens de
bemonstering met een steeknet verzameld en in (beluchte) kuipen verzameld.

De electrovisserij is gedurende de onderzoeksperiode op alle locaties drie keer
uitgevoerd. Met behulp van de electrovisserij is:
een beeld verkregen van de samenstelling van de vislevensgemeenschap;
afhankelijk van de onderzoekslocatie: benedenstrooms van de vispassage, in de
vispassage en evt. bovenstrooms van de passage;
een ruime hoeveelheid vissen zijn zowel benedenstrooms als in de vispassage
voorzien van een vinmerk. Aan de hand van het vinmerk kan de herkomst van
dieren achterhaald worden, wanneer zij op een later tijdstip opnieuw worden
gevangen, bijvoorbeeld in de bovenstrooms hoepelfuik of bij latere
electrobevissingen.

3.3.7 Metingen
Bij alle toegepaste bemonsteringstechnieken zijn de volgende metingen en handelingen
uitgevoerd:
vaststellen van de soort;
meten van de vorkstaartlengte in cm-klasse;
controle op aanwezigheid van vinmerken;
eventueel plaatsen van vinmerken (nadere toelichting, zie bijlage 6).
Alle gevangen vissen zijn voorzien van een vinmerk (knipje in de vin) om bij eventuele
terugvangst de herkomst van de vissen te kunnen herleiden. Naar de locatie waar de
vis na vangst is uitgezet, zijn de volgende vinmerken aangebracht:

een knipje in de bovenste staartvinpunt, voor vissen die bovenstrooms van de
vispassage zijn uitgezet;

een knipje in de onderste staartvinpunt, voor vissen die benedenstrooms van de
vispassage zijn uitgezet;

een knipje in de rugvin, voor vissen die in de vispassage zijn uitgezet.

25

BUREAU NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS

4

Evaluatie 4 vispassages Waterschap De Dommel

EVALUATIE VISPASSAGE VUGHTERSTUW

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de specifieke locatie-gebonden onderzoeksmethodiek. In algemene zin is de onderzoeksmethode reeds besproken in hoofdstuk 3.
Door de diversiteit in de lokale omstandigheden is zowel het hydraulisch- als het
visonderzoek op de onderzoekslocaties op enigszins verschillende wijze uitgevoerd.
Hierna worden de resultaten van het hydraulisch- en het visonderzoek besproken. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met de discussie.

4.1 ONDERZOEKSMETHODIEK PASSAGE VUGHTERSTUW

4.1.1 Hydraulisch onderzoek
Op de onderzoekslocatie Vughterstuw zijn de volgende hydraulische metingen
uitgevoerd:
lokstroom
In het instroomwerk van de vispassage is 2 maal een debietmeting uitgevoerd.
Met behulp van totale debietmetingen van meetpunt P10 (meetpunt
Beneden_Dommel ter hoogte van instroomopening vispassage Vughterstuw) is de
verhouding stuw : vispassage berekend.
peilsprong
Door de aanwezigheid van een automatische klepstuw is het waterpeil rondom de
vispassage vrijwel constant. Het peil is daarom één keer ingemeten door de
landmeetkundigen van het WDD.
Stroomsnelheid
De metingen zijn in, op of naast drempel 2 en 3 uitgevoerd. (bij nummering van
drempels wordt gerekend van bovenstrooms naar benedenstrooms).
Een overzicht van de ligging van peilschalen en meetpunten is opgenomen in de
bijlagen 7, 8 en 9.

4.1.2 Visonderzoek
Plaatsing fuiken
Bovenstrooms van het inlaatwerk is een grote hoepelfuik geplaatst. Met behulp
van een steigerconstructie is de fuik opgespannen en kon de fuik geleegd worden.
Het zijwant is voor een deel opgerold zodat een goede aansluiting ontstond op het
inlaatwerk.
Bovenstrooms van de laatste drempel vóór het inlaatwerk is vanaf week 15 een
extra fuik geplaatst om de vangstefficiëntie van de grote hoepelfuik te
controleren. Deze kleinere hoepelfuik had een lengte van 4 meter en een grotere
maaswijdte (halve maaswijdte 9 mm in plaats van 6 mm).
In totaal zijn twee series van buisfuiken geplaatst verdeelt over verschillende
bekkens van de vispassage
Uitvoering electrovisserij
De electrovisserij (met behulp van een wisselstroomaggregaat met gelijkrichter vanuit
een polyester boot) bij de passage Vughterstuw is uitgevoerd op: 26 maart, 22 april
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en 27 mei 2005. Hierbij is drie keer in het benedenstroomse deel gevist en twee keer
(op 22 april en 27 mei) in de vispassage zelf. De bevissing van het benedenstroomse
deel omvatte naar het westen het gebied tot aan de spoorbrug en is naar het noorden
over een afstand van circa 350 m (Stads-Dommel ‘s Hertogenbosch) uitgevoerd.

4.2 RESULATEN HYDRAULISCH ONDERZOEK

4.2.1 Lokstroom
Op 21-4-2005 is het debiet gemeten dat door het bovenstroomse inlaatwerk van de
vispassage stroomt. Het totaaldebiet (Qtotaal), vóór de verdeling van het debiet tussen
vistrap en klepstuw, wordt automatisch gemeten met behulp van een ADM (P10) van
het waterschap. De lokstroom is het percentage van Qtotaal dat door de vispassage
stroomt. Ten tijde van de meting bedraagt het totaaldebiet 11,2 m3s-1 en gaat er 2,6
m3s-1 door de vispassage. Dit betekent dat er ongeveer 8,6 m3s-1 over de klepstuw
gaat1. De lokstroom naar de vispassage bedraagt ten tijde van de meting dus 23% van
het totaaldebiet. Op basis van de maatgevende afvoer2 van de Beneden Dommel nabij
de Vughterstuw is de afvoersituatie bepaald ten tijde van de meting. De maatgevende
afvoer bedraagt 76,11 m3s-1 3, dit betekent een Q15% afvoersituatie. Een lokstroom
van 23% bij een 15% afvoer is ruimschoots voldoende. In onderstaande tabel zijn de
waarden op genomen.
Tabel 4.1. Omvang van de lokstroom bij de vispassage Vughterstuw op 21-4-2005.
Datum
21-4-2005

Qtotaal (m3s-1)
3 -1

11,2 m s

Afvoersituatie (%) Qbekkenpas (m3s-1) Lokstroom (% v. Qtotaal)
Q15%

2,6 m3s-1

23%

De automatische klepstuw (Vughterstuw) zorgt ervoor dat bij normale afvoeren het
peil bovenstrooms van de vistrap vrijwel constant blijft. Door het constante peil aan
de bovenstroomse zijde van de vispassage is het debiet door de vispassage ook
vrijwel constant. Het debiet over de stuw fluctueert wel, waardoor de verhouding
Qtotaal : Qbekkenpas niet constant is. In figuur 4.1 is het percentage lokstroom uitgezet
tegen de afvoersituatie. In de figuur is te zien dat bij een Q34% afvoersituatie de
lokstroom nog net 10% van het totaaldebiet bedraagt. Pas bij een afvoersituatie groter
dan Q34% bedraagt de lokstroom minder dan 10%. Dit betekent dat het
lokstroompercentage ruimschoots voldoet aan de minimum eis van 10–15% van het
totaaldebiet voor de afvoersituaties van Q10% - Q25%.

1

Dit is niet helemaal correct aangezien een klein deel van de afvoer niet over de klepstuw of door de
vispassage gaat;
2
Maatgevende afvoer = afvoer die gemiddeld 1 á 2 keer per jaar wordt bereikt of overschreden, ook wel de
100% afvoer genoemd;
3
Bepaald op basis van meetpunt P10, meetreeks 01-01-1978 t/m 30-6-2004
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Percentage lokstroom per afvoersituatie vispassage Vughterstuw
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Figuur 4.1. Percentage van de lokstroom bij de vispassage Vughterstuw bij verschillende
afvoersituaties met als aanname dat het bovenstroomse peil constant is.

In figuur 4.2 is aangegeven hoe het lokstroompercentage naar de vispassage varieert
gedurende de onderzoeksperiode.
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Figuur 4.2. Verloop van de waterafvoer en het lokstroompercentage bij de vispassage
Vughterstuw gedurende de onderzoeksperiode.

4.2.2 Peilsprong
De automatische klepstuw zorgt ervoor dat de bovenstroomse waterstand nagenoeg
constant blijft bij wisselende debieten. Door dit constante peil is het debiet door de
vispassage ook vrijwel constant en daarmee ook de peilsprongen over de
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bovenstroomse drempels4. De peilsprong in de bekkenpassage is één keer ingemeten
door de landmeters van het Waterschap. In tabel 4.2 staan de ingemeten peilsprongen
per drempel weergegeven.
Tabel 4.2. Beoordeling peilsprongen bij de vispassage Vughterstuw.
Instroomwerk Drempel 1 Drempel 2 Drempel 3 Drempel 4 Drempel 5 Drempel 6
Peilsprong (m)

0,03

0,08

0,09

0,10

0,10

0,05

0,03

Over de gehele vispassage is de peilsprong 10 cm of minder hetgeen valt in de klasse
“matig” tot “goed”. Ook het instroomwerk zorgt voor een klein verval. De verdeling
van de totale peilsprong over de verschillende trappen is gunstig te noemen. Drempel
5 heeft een kleine peilsprong, even als drempel 6, waardoor het lijkt dat één van de
twee drempels overbodig is. Echter, door de peilfluctuaties benedenstrooms zal de
totale peilsprong kunnen toe- of afnemen waardoor de drempel 5 en 6 noodzakelijk
zijn voor het overbruggen van het totale peilverschil. De peilfluctuaties benedenstrooms hebben ook een (kleine) invloed op de peilsprongen over de overige drempels.

4.2.3 Stromingscondities

Op 21-4-2005 zijn stroomsnelheidmetingen uitgevoerd op drempel 2 en 3. In figuur
4.3 zijn de bovenaanzichten met de meetpunten en hun gemeten waarde
weergegeven. Alle waarden zoals weergegeven in figuur 4.3 zijn metingen uitgevoerd
nét boven de bodem van de drempel en de sleuf. Dit wil dus zeggen dat de
weergegeven stroomsnelheid niet voor de gehele waterkolom geldt. Op drempel 3 zijn
niet alle metingen op een diepte van 0,05 m van de bodem uitgevoerd. Enkele
metingen zijn uitgevoerd op een diepte 0,10 m vanaf de bodem. Dit heeft direct
gevolgen voor de meetwaarde van de stroomsnelheid (zie § 3.2.3, tekstkader
“Interpretatie van stroomsnelheden”).
Stroomsnelheden op 5-15 cm boven de bodem
Direct voor en na de drempels en op de bodem van de sleuf treden zeer lage
stroomsnelheden op (<0,3 m.s-1). Op de kruin van drempel 2 zijn de
bodemstroomsnelheden over het algemeen lager dan 0,45 m.s-1. De gemeten
bodemstroomsnelheden in de centrale sleuf van drempel 2 zijn laag, maximaal 0,5
m.s-1.
Op de kruin van de drempel 3 worden vooral direct naast en in de sleuf over het
algemeen hogere bodemstroomsnelheden gemeten (overwegend tussen 0,6 en 1,3
m.s-1), in de randzones van deze drempel zijn de waarden gunstiger (tot maximaal 0,7
m.s-1). De stroomsnelheden tot 15 cm boven de bodem van drempel 2 en 3 zijn in het
algemeen laag en vormen geen barrière voor de doelsoorten. Dicht tegen de bodem
zijn voor (bodem-)vissen dus voldoende passagezones te vinden.
Stroomsnelheden op 15-30 cm boven de bodem
De stroomsnelheden in de waterkolom van de centrale sleuf en boven de drempelkruin
nemen snel toe met de waterhoogte. In drempel 2 op 15 cm. boven de bodem
overheersen stroomsnelheden lager dan 0,50 m.s-1.

4

Deze aanname geldt bij een schone vistrap, zonder dat er opstuwing plaatsvindt in de vistrap door drijfvuil,
(overmatige) begroeing etc.
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In drempel 3. treden op een diepte vanaf 0,15 -0,30 m boven de bodem in de centrale
zone en sleuf stroomsnelheden op variërend van 0,2 tot 1,3 m/s waarbij de zones met
stroomsnelheden boven de 0,90 m/s overheersen.
De gemeten snelheden dicht bij de bodem op drempel 2 en in sleuf 2 vormen geen
barrière voor de doelsoorten, op drempel 3 zijn hogere stroomsnelheden gemeten die,
omdat ze over een grote zone voorkomen, mogelijk een barrière kunnen vormen met
name de vrij-zwemmende (doel-)soorten.

Figuur 4.3. Bovenaanzicht drempel 2 en 3 van de vispassage Vughterstuw met
stroomsnelheden (in m/s) vlak boven de bodem op de diverse meetpunten.

4.2.4 Doorzwemhoogte en waterdiepte

De doorzwemhoogte en waterdiepte zijn van belang bij bekkenpassages. De
doorzwemhoogte is de hoogte van het water op de drempels van de bekkenpassage.
De waterdiepte is de diepte van het water in de bekkens. Aan de hand van de
meetgegevens van de waterstanden en de bodem- en drempelhoogte zijn waterdiepte
en doorzwemhoogte bepaald. Voor de vispassage is alleen drempel 1 ingemeten
doordat het inmeten van de bodemhoogte van de overige drempels onwerkbaar was
(gevaarlijke stroming).
De waterdiepte in de bekkens van de vispassage zijn allen dieper dan 1,50 m. De
waterdiepte in de bekkens voldoen daarmee ruimschoots aan de eis van een minimale
diepte van 0,75 m.
In tabel 4.3 is de doorzwemhoogte op drempel 1 van de vispassage weergegeven.
Tussen 5,20 m en 6,50 m bevindt zich de centrale sleuf, hier is de bodemhoogte niet
gemeten. De sleuven zijn ongeveer 1,60 m diep en voldoen hiermee ruim aan de
doorzwemhoogte.
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Tabel 4.3. Beoordeling doorzwemhoogte op drempel 1 van de vispassage Vughterstuw
(dwarsprofiel).
7,1

7,4

7,7

8,0 9,2

0,13

0,62

7,0

0,29

0,60

6,8

0,41

0,51

6,7

0,43

0,50

6,5

0,43

5,2

0,23

5,0

0,44

4,6

0,30

4,1

sleuf

3,8

(1,60)

3,2

0,29

0,25

1,7 1,95 2,5

0,19

0,03

hoogte (m)

doorzwem-

0,0 0,7 1,3

0,10

(m)

0,38

afstand

De doorzwemhoogte op de drempel is over het algemeen goed (>0,30 m).
Vanzelfsprekend is de doorzwemhoogte rond de oplopende oeverzones niet
voldoende. In het ontwerp van de Vughterstuw is een centrale sleuf in het midden van
de drempel toegepast. De ontwerpdiepte is 1,60 m, maar deze is door de landmeters
van het Waterschap niet ik kaart gebracht.

4.3 RESULTATEN VISONDERZOEK

4.3.1 Overzicht waargenomen soorten

In tabel 4.4 wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen vissoorten in de
bovenstrooms van de vispasage geplaatste fuik, in de vispassage en in het gebied
benedenstrooms van de passage Vughterstuw.
In totaal zijn in en rond de vispassage Vughterstuw 27 vissoorten aangetroffen.
Hiervan zijn 20 vissoorten waargenomen in de bovenstroomse fuik.
Enkele soorten zijn wel in de vispassage aangetroffen, maar niet in de bovenstroomse
fuik, te weten: tiendoornige stekelbaars (1 exemplaar), snoek (2 exemplaren) en
bermpje (4 exemplaren).

Baars, een algemene vissoort die de vispassage Vughterstuw is gepasseerd.
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Tabel 4.4. Vispassage Vughterstuw: totaaloverzicht van de aantallen waargenomen
vissoorten, gegroepeerd per ecologisch gilde (fuikvangsten en electrovisserij).
(doelvissoorten zijn cursief gedrukt).
Ecologisch
gilde
Eurytoop

Nederlandse naam
10-Doornige stekelbaars
3-Doornige stekelbaars
Baars
Blankvoorn
Brasem
Kleine modderkruiper
Kolblei
Paling
Pos
Snoekbaars
Zonnebaars

Limnofiel

Bovenstroomse
1
fuik

1
28
104
6
1
117
15
15
1

In bekkens
2
gevangen
1
41
81

Benedenstroomse
3
traject
1
6
181
315

1

180

1
2
16

1
100

1

3
3

Amerikaanse Hondsvis

61

Bittervoorn

1

1
1
18

Giebel
Kroeskarper
Ruisvoorn
Snoek
Vetje
Zeelt
Rheofiel- obligaat

Rheofiel- partieel

Rheofiel- estuarien

1:
2:
3:

2
1
1

Beekforel
Bermpje
Kopvoorn
Serpeling
Alver
Riviergrondel
Winde
Rivierprik

1
2

86

2

12
6
27

1
4

6
25
78
2

101
1
1

2
3
2
12
40
7

Bovenstroomse fuik: overzicht visvangsten in bovenstrooms van de vispassage
geplaatste fuik;
In bekkens gevangen: overzicht visvangsten van 2 electrovisserij-bemonsteringen in de
vispassage;
Benedenstroomse traject: overzicht visvangsten van 3 electrovisserij-bemonsteringen
in het gebied benedenstrooms van de vispassage.

4.3.2 Analyse van de visvangsten

In tabel 4.5 wordt een overzicht gegeven van de gevangen vissoorten in de
bovenstroomse fuik, uitgesplitst naar lengteklasse. Tevens is aangegeven in hoeverre
hier sprake is van terugvangsten van gevangen vissoorten.
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Tabel 4.5. Vispassage Vughterstuw; bovenstroomse fuik: overzicht van gevangen
vissoorten en vangstaantallen, uitgesplitst naar lengteklasse, met vermelding van het
aantal teruggevangen (gemerkte) vissen.
terugvangst1
vissoort

bov ben trap

vorkstaartlengte (cm)
0- 5

6 - 10 11 - 20 21 - 40

Totaal
> 40

N

%

kolblei

1

2

2

94

19

2

117

28

blankvoorn

1

3

16

36

48

5

105

26

riviergrondel

2

11

50

17

78

19

19

8

28

7

3

17

5

25

6

1

5

11

1

17

4

2

12

15

4

15

4

6

1

baars

1

alver
ruisvoorn

1

paling

1

pos

1

brasem

1

serpeling

4

7

8

1

3

1

1

1

2

rivierprik

2

6

1

2

<1

vetje

2

2

<1

driedoornige stekelbaars

1

1

<1

1

<1

beekforel

1

giebel

1

1

<1

kleine modderkruiper

1

1

<1

kroeskarper

1

1

<1

snoekbaars

1

1

<1

1

1

<1

1

411

100

zeelt
Totaal

1:

5

8

1

41

222

121

26

Terugvangst: aantal teruggevangen vissen, herkenbaar aan een vinmerk:
bov: vissen zijn eerder gevangen in de bovenstroomse fuik, hierna bovenstrooms
uitgezet en opnieuw in de fuik aangetroffen;
ben: vissen zijn in het gebied benedenstrooms van de vispassage gevangen en/of
uitgezet en in de fuik teruggevangen;
trap: vissen zijn in de vispassage gevangen en teruggezet en opnieuw gevangen
in de fuik.

Vissen kunnen alleen in de bovenstroomse fuik terecht komen als ze tegen de stroom
in zijn gezwommen. In totaal zijn 20 vissoorten in de bovenstroomse fuik
aangetroffen. Acht soorten zijn slechts één keer (met 1 ex.) aangetroffen. Drie van de
aangetroffen soorten zijn zogenaamde doelvissoorten: serpeling, rivierprik en
riviergrondel.
Van 6 soorten zijn één of enkele exemplaren teruggevangen die met zekerheid
stroomopwaarts getrokken moeten zijn via de vispassage. Het gaat hierbij om vissen
met een benedenstrooms merk of een ‘trapmerk’.
Enkele teruggevangen exemplaren hadden een bovenstrooms merk. Deze vissen zijn in
een eerder stadium reeds in de bovenstroomse fuik gevangen en in het gebied
bovenstrooms van de fuik uitgezet. Deze dieren moeten zijn teruggezwommen
(teruggespoeld) en opnieuw tenminste vanaf de fuikmond stroomopwaarts zijn
getrokken om weer in de fuik te belanden.
Opvallend is het relatief grote aandeel zeer kleine (0-5 cm) en kleine vissen (6-10 cm)
in de totale vangst. Meer dan 60% van alle gevangen vissen in de bovenstroomse fuik
is kleiner dan 11 cm.
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Opmerkelijk hier aan zijn twee aspecten: enerzijds het ontbreken van de grote en in elk
geval geslachtsrijpe paai-gemotiveerde vissen die over het algemeen sneller zwemmen
dan hun veel kleinere soortgenoten zwemmen, en anderzijds het feit dat zoveel kleine
(voor een deel waarschijnlijk niet-geslachtsrijpe) vissen ook een stroomopwaarts
gerichte migratiedrang hebben.
Om de vangsten in de vispassage enigszins in perspectief te plaatsen, is ter
vergelijking in tabel 4.6 en 4.7 een overzicht gegeven van de visvangsten (door
electrovisserij) in de passage en in het benedenstroomse gebied. Hierbij dient wel
opgemerkt te worden dat de visvangsten in het benedenstroomse gebied geen volledig
beeld geven van de vislevensgemeenschap. Direct benedenstrooms van de vispassage
is een diepe zwaaikom aanwezig. Vooral vissen die zich in deze kom ophouden zijn
slechts in beperkte mate gevangen met behulp van electrovisserij.
Tabel 4.6. Vispassage Vughterstuw; electrovisserij in de vispassagebekkens: overzicht van
gevangen vissoorten en vangstaantallen, uitgesplitst naar lengteklasse, met vermelding van
het aantal teruggevangen (gemerkte) vissen.
terugvangst1
vissoort

bov ben trap

riviergrondel

16

1

blankvoorn
baars

Vorkstaartlengte (cm)
0-5

4

6 - 10 11 - 20 21 - 40

Totaal
> 40

%

47

54

101

39

34

32

15

81

32

1

9

31

41

16

16

6

4

2

paling

1

bermpje

10

5

4

kolblei

N

1

1

ruisvoorn

1

tiendoornige stekelbaars

1

2

3

1

1

2

<1

1

<1

kleine modderkruiper

1

1

<1

pos

1

1

<1

rivierprik
snoek

1

winde
zeelt

1

<1

2

<1

1

1

<1

1
Totaal

1:

1
2

20

2

37

95

105

14

5

1

<1

256

100

Terugvangst: zie toelichting bij tabel 4.5.

Tijdens twee electrovisserijbemonsteringen zijn in de vispassage 256 vissen
aangetroffen verdeeld over 14 vissoorten. Alle in de vispassage gevangen exemplaren
zijn voorzien van een trapmerk. Van deze vissen is in elk geval één exemplaar (een
pos) teruggevangen in de bovenstroomse fuik. Tijdens de bemonstering in de
vispassage zijn ook vissen met een trapmerk aangetroffen. Het gaat hierbij om vissen
die tijdens de eerste bemonstering zijn gemerkt (op 22-4-2005) en opnieuw zijn
teruggevangen tijdens de tweede bemonstering (op 27-5-2005). Hoewel de
terugvangsten gering zijn is het een aanwijzing dat een aantal vissen gedurende
langere tijd zich ophouden in en nabij de vispassage.
Dit lijkt zeker te gelden voor de riviergrondel, waarvan bovendien 16 exemplaren in de
vispassage zijn aangetroffen die in een eerder stadium benedenstrooms van de
vispassage hebben gezeten. In de ‘vispassage-gemeenschap’ is de riviergrondel de
meest dominante soort (39%).
In de vispassage houden zich nog twee doelsoorten op, die overigens niet in de
bovenstroomse fuik zijn aangetroffen: bermpje en winde. Van het bermpje zijn enkele
exemplaren aangetroffen en het is aannemelijk dat deze stroomminnende soort zich
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permanent kan ophouden in de vispassage. Van de winde is één groter exemplaar
gevangen (onder de brug).
Opvallend is ook de vangst van één kleine modderkruiper in de vispassage.
Benedenstrooms is de soort niet aangetroffen. Door de grotere diepte en het geringere
doorzicht wordt de soort hier overigens bij de electrovisserij gemakkelijk gemist.
Tabel 4.7. Vispassage Vugherstuw; benedenstrooms traject (electrovisserij): overzicht van
gevangen vissoorten en vangstaantallen uitgesplitst naar lengteklasse, met vermelding van
het aantal teruggevangen (gemerkte) vissen.
terugvangst1
vissoort

Vorkstaartlengte (cm)

bov ben trap

0-5

blankvoorn

5

231

43

33

baars

7

2

104

71

160

6

brasem of kolblei
paling

3

ruisvoorn

1

1

65

Amerikaanse hondvis

6 - 10 11 - 20 21 - 40

7

11

18

2

26

34

Totaal
N

%

8

315

30

4

181

17

166

16

100

10

85

8

61

6

40

4

54

> 40

28

1

riviergrondel

1

10

25

5

zeelt

1

10

4

6

6

1

27

3

brasem

1

1

1

8

4

14

1

12

1

12

1

alver

8

snoek

1

winde

1

1

3
2

4

6

1

3

3

7

<1

driedoornige stekelbaars

6

6

<1

vetje

6

6

<1

3

<1

3

<1

3

<1

1

2

<1

2

2

<1

kopvoorn

1

pos

2

3

zonnebaars

1

bermpje

1

serpeling

2

tiendoornige stekelbaars

1

1

<1

bittervoorn

1

1

<1

1

<1

1

<1

kolblei

1

kroeskarper

1

ruisvoorn x brasem

1
Totaal

1:

18

503

241

170

90

46

1

<1

1050

100

Terugvangst: zie toelichting bij tabel 4.5.

In het gebied benedenstrooms van de vispassage is gedurende de onderzoeksperiode
drie keer een electrovisserijbemonstering uitgevoerd. Tijdens respectievelijk de eerste,
tweede en derde bemonstering zijn 596, 303 en 151 vissen gevangen. Dit verschil in
vangst wordt vooral veroorzaakt door de afnemende aanwezigheid van kleine vissen
(respectievelijk 392, 191 en 1 exemplaar).
Zo werden tijdens de eerste bemonstering onder de brug van de Visstraat nog grote
scholen jonge blankvoorns waargenomen. Tijdens de volgende bemonsteringen zijn
hier geen jonge vissen meer gesignaleerd. Tijdens de laatste bemonstering werd nota
bene slechts één vis (blankvoorn) kleiner dan 6 cm gevangen.
In totaal zijn in het benedenstroomse gebied 22 vissoorten waargenomen, waaronder
vijf doelvissoorten. Van kopvoorn en winde zijn vrijwel uitsluitend grote exemplaren
aangetroffen. Het is niet uit te sluiten dat van deze soorten meer exemplaren zich
ophouden in de diepe zwaaikom vlak voor de vispassage.
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In het benedenstroomse gebied zijn 18 vissen met een benedenstrooms merk
teruggevangen. Dit is een indicatie dat tenminste een deel van de vissen zich
permanent in het benedenstroomse gebied ophoudt.
Tijdens de eerste twee electrovisserij-bemonsteringen in het benedenstroomse gebied
zijn vissen gemerkt met een benedenstrooms merk. Voorts is een deel van de vissen
(vangsten van de eerste 5 weken) die gevangen zijn in de bovenstroomse fuik,
voorzien van een benedenstrooms merk en benedenstrooms van de vispassage
uitgezet. In totaal zijn circa 920 vissen voorzien van een benedenstrooms merk.
Hiervan zijn 46 exemplaren opnieuw teruggevangen (5%), gesommeerd over de drie
locaties (tabel 4.5, 4.6 en 4.7). Dat hier dubbeltellingen bijzitten is niet uit te sluiten.

Op 5 mei 2005 is een kroeskarper van 37 cm aangetroffen in de bovenstroomse fuik van
de vispassage Vughterstuw.

Omdat de verzamelde gegevens vrij beperkt zijn en de visbemonstering (vooral in het
benedenstroomse deel) niet overal even representatief is, kan een nadere vergelijkende
analyse van de vangsten alleen met grote reserves worden beschouwd.
Gemakshalve ervan uitgaande dat de visbemonsteringen:
op alle locaties met een gelijke inspanning is uitgevoerd;
in het benedenstroomse gebied, de vispassage en de bovenstroomse fuik een
afspiegeling zou zijn van de samenstelling van de vislevensgemeenschap;
dan is het aannemelijk dat de vislevensgemeenschappen een vergelijkbare opbouw
hebben, wanneer alle vissoorten een gelijke potentie zouden hebben om gebruik te
maken van de vispassage.
Dit betekent dat de vangstpercentages per soort tussen de bovenstroomse fuik en het
benedenstroomse gebied overeenkomstig moeten zijn.
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Bij een vergelijkbaar percentage (blankvoorn en brasem) komt het aantal exemplaren
van de soort overeen met het te verwachten aantal. Voor deze soorten geldt dat de
vispassage noch een aantrekkend, noch een afstotend effect heeft.
Voor soorten waar het percentage in de bovenstroomse fuik ruim beneden het
percentage ligt in het benedenstroomse gebied, bestaat er ‘weerstand’ om in de
bovenstroomse fuik terecht te komen, bijvoorbeeld baars en ruisvoorn
Daarentegen voor soorten waar het percentage in de visfuik ruim boven het
vangstpercentage in het benedenstroomse gebied ligt (kolblei, riviergrondel, alver en
pos) kan gezegd worden dat meer exemplaren in de fuik zijn aangetroffen dan op
grond van de verhouding in de totaalvangsten in het benedenstroomse gebied
verwacht mag worden. Voor deze soorten heeft het bovenstrooms van de vispassage
gelegen deel van de Dommel mogelijk een ‘aantrekkende’ werking. Voor een soort als
de riviergrondel gaat het hierbij ook om de waterstroming in de vispassage zelf, die
voor de soort aantrekkelijk is. Dit is ook af te leiden uit het feit dat een redelijk aantal
riviergrondels in de passage verblijft (tabel 4.6). Voor kolblei, pos en alver gaat het
waarschijnlijk vooral om een sterke trekdrang.

4.3.3 Periodiciteit visvangsten

De vangsten in de bovenstroomse fuik vertonen een duidelijke periodiciteit, die nauw
samenhangt met de watertemperatuur (figuur 4.4). Bij enkele soorten lijkt het erop dat
de vismigratie zeer geconcentreerd plaats vindt. Zo is van de kolblei bijna 60% van de
gevangen exemplaren aangetroffen in één vangst (24 uurs periode) in week 21.

180

20

160

18

140

16
14

aantallen

120

12

100

10

80

8

60

6

40

4

20

2

0

gemiddelde
watertemperatuur in 'C

Vangstaantallen fuik bovenstrooms

bovenstroomse fuik
gemiddelde watertemperatuur in
'C

0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
weeknummers

Figuur 4.4. Vispassage Vughterstuw; bovenstroomse fuik: overzicht van de totale
vangstaantallen (weeksom) gedurende de onderzoeksperiode, met vermelding van de
gemiddelde watertemperatuur per week.
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Op 5-4-2005 werd deze rivierprik (lengte 30 cm) aangetroffen in de bovenstroomse fuik
van de vispassage Vughterstuw.

4.4 DISCUSSIE

Het hydraulisch onderzoek wijst over het algemeen uit dat ten aanzien van alle
onderscheiden parameters (lokstroom, peilsprong, stroomsnelheid en waterhoogte) de
vispassage voldoet aan de richtwaarden ten aanzien de passeerbaarheid voor
(doel)vissoorten (Voorn & Willems, 2005). Op basis van alle onderzochte hydraulische
parameters wordt de passeerbaarheid van de vispassage als goed beoordeeld.
Ondanks de goede eindbeoordeling is de parameter stroomsnelheid (plaatselijk)
enigszins kritisch. Dit treedt vooral op een grotere hoogte boven de bodem op (in de
waterkolom), met name boven de centrale sleuf. Hier zijn namelijk hogere
stroomsnelheden gemeten die over een grote zone voorkomen en hierdoor een barrière
kunnen vormen voor vrij-zwemmende (=niet over de bodem zwemmende)
doelvissoorten.
Ook uit het visonderzoek blijkt dat de vispassage passeerbaar is voor verschillende
vissoorten (zowel kleine als grote exemplaren) in het algemeen en een aantal
doelvissoorten in het bijzonder: riviergrondel, serpeling en rivierprik zijn in de
bovenstrooms van de vispassage geplaatste fuik aangetroffen. Twee andere
doelvissoorten, bermpje en winde zijn niet in de bovenstroomse fuik aangetroffen,
maar verblijven wel in de vispassage. Blankvoorn en kolblei maken het meest
veelvuldig gebruik van de vispassage. Hiervan zijn respectievelijk 104 en 117
exemplaren aangetroffen in de bovenstrooms geplaatste fuik.
In de bovenstroomse fuik zijn in totaal 411 vissen aangetroffen, verdeeld over 20
vissoorten. Waarschijnlijk is het grootste deel hiervan de vispassage in
stroomopwaartse richting gepasseerd. Op basis van terugvangsten blijkt overigens ook

38

BUREAU NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS

Evaluatie 4 vispassages Waterschap De Dommel

dat vissen uit het bovenstroomse gebied de bovenstroomse fuik stroomafwaarts zijn
gepasseerd en hierna de fuik weer in zijn gezwommen. Om de fuik in te zwemmen
moeten vissen zich hierna opnieuw stroomopwaarts bewegen.
De omvang van de visvangsten in de bovenstroomse fuik is sterk gerelateerd met de
watertemperatuur (figuur 4.4). Tijdens warmere perioden zijn aanmerkelijk meer vissen
gevangen dan bij koudere perioden. Een koudere periode na een warme periode
betekende ook gelijk minder vangsten in de bovenstroomse fuik. Tegen het einde van
de onderzoeksperiode is er bij hogere temperaturen een sterke toename van de
vangsten opgetreden. Het is niet uit te sluiten dat ook na het beëindigen van het
veldonderzoek (begin juni 2005) de paaimigratie nog niet was afgerond.
Ondanks het feit dat de vispassage passeerbaar blijkt te zijn voor verschillende kleine
en grote vissen zijn er een aantal opvallende aspecten die hier nader beschouwd zullen
worden:
1 ogenschijnlijk is er sprake van een geringe terugvangst van gemerkte vissen;
2 het aandeel kleine vissen (0-10 cm) is zeer groot; ruim 60% van de
bovenstroomse vangst bestaat uit kleine vissen;
3 zelfs grote exemplaren van stroomminnende soorten (met de hoogste
zwemsnelheid), die wel in het benedenstroomse gebied zijn aangetroffen zoals
winde (lengte 24-44 cm) en kopvoorn (lengte 29-47 cm) ontbreken in de
bovenstroomse vangsten;
1 Ogenschijnlijk geringe vangst en terugvangst
In totaal hebben circa 920 vissen een benedenstrooms merk gekregen. Hiervan zijn er
46 teruggevangen (5%). Mede in het licht van het feit dat hier geen sprake is van een
gesloten systeem, vissen kunnen behalve via de vispassage ook verdwijnen via de
Dommel stadinwaarts (in benedenstroomse richting) en via het Drongelens kanaal,
gaat het hier toch om een relatief hoog terugvangstpercentage.
Ter vergelijking: in 1995 heeft Natuurbalans - Limes Divergens een visbemonstering
uitgevoerd in een afgesloten petgatengebied (breedte petgaten circa 30 m; diepte
1,20 m; oppervlakte 5 ha). Met behulp van de vangst-terugvangst methode is een
populatieschatting uitgevoerd. De petgaten zijn hierbij met een tussenpoos van 6
dagen twee keer bevist. Hierbij zijn in totaal 717 vissen gemerkt en 60 vissen
teruggevangen. Dit komt overeen met een terugvangstpercentage van circa 8%
(Hoogerwerf & Crombaghs, 1996).

In het benedenstroomse gebied is een grote diepe kom aanwezig, die nauwelijks met
electrovisserij is te bemonsteren. Mede op grond van informatie van sportvissers is het
aannemelijk dat grote vissen zoals blankvoorn, brasem, kolblei en winde zich in het
voorjaar in grote getale ophouden in die diepe kom. Deze vissen kunnen hierdoor in de
electrovisserij ondervertegenwoordigd zijn. Daarnaast zijn er ook uitgestrekte
ondiepere delen die wel goed met electrovisserij zijn te bemonsteren.
De drie electrovisserij-bemonsteringen in het benedenstroomse gebied hebben
tezamen ruim 900 vissen opgeleverd. Gezien de dimensies van de watergang en de
intensiteit van de visbemonstering is dit een vrij laag aantal.
In het benedenstroomse deel houden zich relatief weinig vissen op. Zo zijn
bijvoorbeeld in bredere Beerze-trajecten binnen een afstand van 300 m bij één enkele
bevissing al meer exemplaren aangetroffen (Hoogerwerf, 2005) dan in het
benedenstroomse traject bij 3 bevissingen tezamen. De vislevensgemeenschap lijkt in
het benedenstroomse traject bij de passage Vughterstuw bovendien redelijk
dynamisch te zijn. Gedurende het seizoen zijn hier steeds minder vissen aangetroffen.
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De inrichting van de Dommel benedenstrooms van de vispassage tot aan de monding
in de Dieze / Maas is verre van optimaal voor vissen en hiermee mogelijk van invloed
op de optrekmogelijkheden tot aan de vispassage bij de Vughterstuw. Ook is het de
vraag in hoeverre eventueel optrekkende vissen via de Dieze, de monding van de
Dommel kunnen vinden.
2 Groot aandeel kleine vissen
Het zijn vooral kleine vissen die domineren in de vangst van de bovenstrooms van de
vispassage geplaatste visfuik. Voor een deel gaat het hierbij om kleine(re) soorten. De
trek betreft in dit geval volwassen en waarschijnlijk paairijpe dieren, bijvoorbeeld
riviergrondel, alver en pos. Ook bij enkele ‘grotere’ soorten kan het hierbij gaan om
reeds volwassen dieren. Zo is van de kolblei op één vangstdag (24 uur; op 27-5-2005)
een school van 69 dieren in de bovenstroomse fuik aangetroffen. Hiervan waren 59
exemplaren kleiner dan 11 cm. Juist omdat paaitrek een massaal karakter heeft, is het
aannemelijk dat het hier om voortplantingsmigratie gaat.
Bij trek zijn overigens ook andere vormen denkbaar, bijvoorbeeld trek naar
foerageergebieden en dispersiegedrag.
Het grote aandeel kleine vissen is in elk geval een aanwijzing dat de vispassage voor
kleinere vissen goed passeerbaar is. Dit wordt onderbouwd door het hydraulisch
onderzoek. De bekkenpassage is opgevuld met grove breukstenen. Aan de bodem,
tussen de breukstenen is de stroomsnelheid (zeer) gering. Kleine vissen kunnen zich
gemakkelijk tussen de stenen ophouden.
3 Ontbreken van grote exemplaren
In de bovenstroomse fuik zijn van 10 vissoorten grotere exemplaren. Het gaat hierbij
om 26 exemplaren met een vorkstaartlengte van 21-40 cm en twee exemplaren van
meer dan 40 cm. (zeelt en paling). Winde en kopvoorn waarvan in het
benedenstroomse gebied grote exemplaren zijn gevangen en waarvan bekend is dat dit
soorten zijn met een vaak sterke paaimigratiedrang, zijn niet in de bovenstroomse fuik
aangetroffen.

Mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn:
Grotere vissen worden beïnvloed door de fuikopstelling?
Om in elk geval de passage van kleine doelvissoorten met een geringe
zwemsnelheid aan te tonen is bij dit vispassage-onderzoek gekozen voor het
gebruik van zeer fijnmazige hoepelfuiken (zogenaamde spieringfuiken). Deze keuze
kan er ook toe hebben geleid dat relatief weinig grote vissen zijn gevangen. Een
aantal aspecten spelen hierbij een rol:
1 Plaatsing fuik
De bovenstroomse fuik is geplaatst voor het inlaatwerk van de vispassage
Vughterstuw. Op deze locatie staat een sterke stroming. Door de
fijnmazigheid van de fuik ondervindt het vistuig ook veel weerstand in deze
stroming en werd de onderzijde van het zijwant in de eerste weken van het
onderzoek niet op de bodem gehouden. Hierdoor kunnen vissen via de bodem
zijn ontsnapt. Gezien de toen nog relatief lage watertemperatuur was toen
waarschijnlijk nog geen sprake van grote (paai)migratie.
Hierna is zowel de onderzijde van de fuikmond, als het zijwant met ijzeren
kettingen aanzienlijk verzwaard, zodat fuik en zijwant zeker op de bodem
kwamen te staan.
Om de efficiëntie van de vangst van de grote fuik te controleren is gedurende
enige tijd vóór deze fuik een kleinere visfuik geplaatst. In de kleinere visfuik
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zijn regelmatig vissen aangetroffen en leidde bovendien tot veel geringere
vangsten in de grote fuik.
Vervuiling van de fuik
De slibvracht van de Dommel is zeer aanzienlijk. Dit heeft tot gevolg dat, door
afzetting op en in het want, de bovenstroomse fuik in 24 uur al aanzienlijk
dichtslibt. Het is bekend dat vuile fuiken minder goed vissen vangen. Om dit
effect zoveel mogelijk in te perken is de bovenstroomse fuik dagelijks grondig
afgeborsteld. Eén keer per week is de fuik bovendien geheel uit het water
verwijderd en van binnen en van buiten grondig schoongemaakt.
Fijnmazigheid van de fuik
Voor de vangst van grotere vissen worden veelal grovere visnetten gebruikt.
Vissen hebben een zijlijnorgaan, waarmee ze in staat zijn kleine drukverschillen
in het water waar te nemen. De aanwezigheid van een fijnmazige fuik kan
ertoe hebben geleid dat grotere vissen ‘voelen’ dat er een object in het water
staat wat vervolgens tot vermijdingsgedrag heeft kunnen leiden. Mogelijk is
een deel van de grotere vissen de vispassage wel gepasseerd maar zijn hierna
omgedraaid of anderszins ontsnapt (door bijvoorbeeld over het want heen te
springen).
Beïnvloeding hydraulica vispassage door fuik
De aanwezigheid van een grote fuik in de bovenstroomse toegang tot de
vispassage kan een ‘gunstige’ invloed hebben op hydraulische parameters. De
fuik kan leiden tot energiedemping en een geringere stroomsnelheid in het
bovenstroomse deel van de vispassage. De passeerbaarheid voor vissen kan
hierdoor juist gunstig worden beïnvloed ten opzichte van de ‘natuurlijke’
situatie waarbij een fuik ontbreekt.

-

Grote vissen zijn de vispassage wel gepasseerd, maar zijn gemist?
Bij de vispassage Vughterstuw bleek het regelmatig niet mogelijk om in de
weekenden fuikcontroles uit te voeren. In dat geval werd de bovenstroomse fuik
op vrijdag verwijderd. Dit om vissterfte in de fuik te vermijden door langdurig
verblijf. Op maandag werd de fuik dan weer teruggeplaatst; de eerste fuikcontrole
kon dan op dinsdag weer worden uitgevoerd.
Hoewel hierdoor inderdaad een deel van de vissen kan zijn gemist, is dit toch een
minder waarschijnlijke optie, omdat er tijdens een groot aantal dagen wel een
fuikopstelling aanwezig was en in deze periode zijn er ook nauwelijks grote vissen
gevangen.

-

Grotere vissen hebben meer moeite de passage te passeren?
Bij de aanleg van vispassages wordt steeds meer rekening gehouden met
passeerbaarheid voor kleine vissen met een lage zwemsnelheid. In de passage
wordt hiertoe breuksteen geplaatst, waardoor de stroomsnelheid aan de bodem
inderdaad sterk verminderd. Uit het hydraulisch onderzoek komt naar voren dat
met toenemende hoogte vanaf de waterbodem de stroomsnelheid sterk toeneemt.
Zo blijkt in het midden van de stroom de snelheid boven drempel 3 >1 m.s-1 te
zijn. Bij de centrale sleuf is de stroomsnelheid op een hoogte van 15 cm 0,2-1,3
m.s-1.
In de 15 meter lange bekkens van de vispassage Vughterstuw zijn buiten de
hoofdstroom voldoende diepe en rustige zones aanwezig waar alle vissoorten
kunne rusten. De stroomsnelheden op de drempels buiten de centrale sleuf zijn
mede vanwege de geringe peilsprong van 6-10 cm veelal gunstiger dan bij veel
andere vergelijkbare v-vormige stortsteenpassages. De stroomsnelheden in de
centrale sleuf zijn op enige afstand boven de bodem wel hoog te noemen. Toch
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zijn stroomsnelheden van 0,8 tot 1 m.s-1 zeer gebruikelijk bij vertical-slotpassages,
De Wit-vensterpassages en voor drempelpassages in de hoofdstroom boven het
midden van de drempels. Een dergelijke piekstroomsnelheid is voor de meeste
grote vissen passeerbaar, mits deze zich maar over een zo kort mogelijke afstand
voordoet van hooguit enkele meters. Uit elders onderzochte vispassages blijkt dat
ook bij stroomsnelheden van 1 m.s-1 vissen zoals brasem, blankvoorn, winde,
kolblei, baars en snoek in grote aantallen passeren, o.a.:
bekkenvispassage in Maas bij Belfeld; gemiddelde stroomsnelheid boven
diepste punt bekkens 1,6 m.s-1 (Lanters, 1995);
vispassages in de Regge; maximale stroomsnelheid in overlaat bij
ontwerpdebiet 1 m.s-1 (Kemper, 1999).
Omdat de vispassage Vughterstuw wel passeerbaar blijkt te zijn voor “in ruim
water” zwemmende soorten, zoals alver en de kleinere exemplaren van kolblei,
blankvoorn en ruisvoorn, is het onwaarschijnlijk dat de vispassage niet
passeerbaar is voor grote vissen, zeker als het hierbij ook nog gaat om
uitgesproken stroomminnende soorten als winde en kopvoorn die reeds relatief
hoge stroomsnelheden bij kruissnelheid kunnen verdragen. Het ontbreken van
grote vissen in de fuikvangst is hierom het meest waarschijnlijk terug te voeren op
de toegepaste fuikopstelling.

Gedeeltelijk opgehaalde bovenstroomse fuik bij de instroomopening van de vispassage
Vughterstuw. Naast vervuiling van de fuik door slibafzetting treedt later in het seizoen ook
veel vervuiling op door maaisel (23-5-2005).
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EVALUATIE VISPASSAGE VOLMOLEN
In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de specifieke locatie-gebonden onderzoeksmethodiek. In algemene zin is de onderzoeksmethode reeds besproken in hoofdstuk 3.
Door de diversiteit in de lokale omstandigheden is zowel het hydraulisch- als het
visonderzoek op de onderzoekslocaties op enigszins verschillende wijze uitgevoerd.
Hierna worden de resultaten van het hydraulisch- en het visonderzoek besproken. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met de discussie.

5.1 ONDERZOEKSMETHODIEK PASSAGE VOLMOLEN

5.1.1 Hydraulisch onderzoek

Op de onderzoekslocatie Volmolen zijn de volgende hydraulische metingen uitgevoerd:
Lokstroom
Drie keer is er een meting van het totaaldebiet uitgevoerd. Hierbij is de meting
twee keer uitgevoerd mét een speciale bevestigingsconstructie voor de
bovenstroomse fuik (zie § 3.5.2), en één keer zonder deze constructie. Dit om het
effect van de constructie en de fuik op het debiet te onderzoeken.
Peilsprong
In vier vensters van de vertical-slot passages zijn peilmetingen uitgevoerd.
Stroomsnelheid
In twee vensters zijn gedurende de onderzoeksperiode drie keer
stroomsnelheidmetingen uitgevoerd.
Voor de ligging van peilschalen en meetpunten wordt verwezen naar de bijlagen 7, 8
en 9.

5.1.2 Visonderzoek

Plaatsing fuiken
Tegen het inlaatwerk van de vispassage aan is een grote hoepelfuik geplaatst. Het
inlaatwerk is hierbij aan de onderzijde enigszins opgehoogd en aan de zijkanten
door middel van een plank iets versmald, zodat de gehele inlaat door de eerste
hoepel van de fuik wordt afgegrensd (zie foto). Bij deze constructie is het zijwant
van de fuik niet nodig en daarom volledig opgerold.
Door de beperkte ruimte aan de bovenstroomse zijde van de vispassage is de
hoepelfuik enigszins ingekort door een aantal hoepels (3) samen te binden.
Benedenstrooms is een zogenaamde signaleringsfuik geplaatst. Met behulp van
drie ijzeren palen is de fuik opgespannen. De hoepelfuik is benedenstrooms van de
molenkom geplaatst, op circa 50 m afstand van de vispassage. Om dichtslibben
en beschadiging van de fuik
tegen te gaan zijn rond de fuik drijfbalken
aangebracht, om het veelvuldig aanwezige drijfvuil van de fuik af te leiden.
Uitvoering electrovisserij
Gedurende de onderzoeksperiode is het benedenstroomse deel van de vispassage over
een afstand van circa 500 m, met inbegrip van de uitmonding van de vispassage,
bevist. De electro-bevissingen zijn uitgevoerd vanuit een polyester boot, op 19 maart,
29 april en 26 mei 2005.
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Instroomopening passage Volmolen. De oorspronkelijke ruimte onder het verticale rooster
(hoogte circa 30-40 cm) is afgesloten met een plaat. Aan de achterzijde van de plaat zijn
stortstenen neergelegd. Bovenop de plaat is een metalen U-profiel geplaatst. De inlaat is
aan weerszijden enigszins versmald met 2 planken. De hoepelfuik staat met de zijkanten
van de eerste hoepel tegen deze planken. De onderzijde van de eerste hoepel is geplaatst
op het U-profiel. Voor het plaatsen van de fuik is de stuw bij de Volmolen tijdelijk
gestreken. Bij het prepareren van deze constructie lag vóór de instroomopening een
aanzienlijke hoeveelheid zand. Dit zand is eerst verwijderd.
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5.2 RESULTATEN HYDRAULISCH ONDERZOEK

5.2.1 Lokstroom

Het totaaldebiet (Qtotaal) van de Boven-Dommel splitst zich over de vertical-slot-passage
en de stuw, waarna het benedenstrooms van de stuw weer samenkomt. Voor het
bepalen van de lokstroom naar de vertical-slot-passage is op drie verschillende dagen
het totaaldebiet én het debiet door de vertical-slot-passage gemeten. Deze
debietmetingen zijn uitgevoerd op 11-5-2005, 23-5-2005 en 20-6-2005. De
maatgevende afvoer van de Boven-Dommel nabij de onderzoekslocatie (inschatting op
basis van omliggende meetpunten en afwaterend oppervlak) bedraagt 12,6 m3.s-1. Op
basis hiervan is de afvoersituatie bepaald op de meetmomenten. De lokstroom is het
percentage van Qtotaal dat door de vertical-slot-passage stroomt. In onderstaande tabel
zijn de waarden opgenomen.
Tabel 5.1. Omvang van de lokstroom naar de vertical-slot vispassage Volmolen.
Datum

Qtotaal

Afvoer-

Qvertical-slot

Lokstroom

Qvertical-slot

Lokstroom

situatie

(gemeten)

(% van Qtotaal)

(berekend)

(% van Qtotaal)

11-5-05

3,13 m3s-1

Q25%

0,36 m3s-1

12%

0,31 m3s-1

10%

23-5-05

3,18 m3s-1

Q25%

0,33 m3s-1

10%

0,29 m3s-1

9%

20-6-05

3 -1

Q17%

3 -1

15%

-

-

2,16 m s

0,33 m s

De Qtotaal : Qvertical-slot, en daarmee de lokstroom zijn vrijwel gelijk op 11-5-2005 en 23-52005. Het lokstroom percentage op basis van de metingen bedraagt 12% en 10% en
is daarmee laag, maar voldoet aan de minimumeis van 10-15% van het totaaldebiet.
Op basis van de berekende waarden ligt het lokstroompercentage nog iets lager (10
respectievelijk 9% van het totaaldebiet).De gemeten lokstoom op 20-6-2005 bedraagt
15% van het totaaldebiet en is daarmee voldoende.

Gevoeligheid voor peilschommelingen vertical-slot-passage Volmolen
In § 3.2.1 is aangegeven op welke wijze het debiet door de vertical-slot-passage kan
worden beschreven. Het debiet door de vertical-slot-passage is zowel afhankelijk van
boven- als benedenstrooms peil, deze peilen kunnen onafhankelijk van elkaar variëren.
In de figuur 5.1 is het boven- en benedenstroomse peil onafhankelijk van elkaar
gewijzigd met + of - 20 cm. De rode bolletjes zijn de berekende debieten bij een
wijziging van het bovenstroomse peil met + en – 20 cm. De blauwe bolletjes zijn de
berekende debieten bij een wijziging van het benedentroomse peil met + en – 20 cm.
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Ge voe lighe id pe ils chom m elingen
19,2
19

Peil (m+NAP)

18,8
18,6

Debiet V S (bov.peil)

18,4

Debiet V S (ben.peil)

18,2

Debietberekeningen

18

Metingen

17,8
17,6
17,4
17,2
0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

De biet door VS V olm olen (m 3/s)

Figuur 5.1. Variatie in het (berekende) debiet door de vispassage Volmolen bij wijzigingen
van +/- 20 cm in het bovenstrooms peil (rode bolletjes) en +/- 20 cm in het
benedenstrooms peil (blauwe bolletjes).

In figuur 5.1 is te zien dat de gevoeligheid voor debietveranderingen al gevolg van
wijzigingen van het bovenstrooms peil veel groter dan voor wijzigingen van het
benedenstroomse peil. In de figuur liggen de debietberekeningen (op basis van de
gemeten boven- en benedenstroomse peilen gedurende de onderzoeksperiode, groene
asterisk) op de lijn met de rode bolletjes (debiet als functie van bovenstrooms peil). Bij
een wijziging van +/- 20 cm verandert het debiet met 65–70 l.s-1. Het ontwerpdebiet
bedraagt ca. 320 l.s-1, bij een totale peilsprong van ca. 1,25 m, dit betekent een
ontwerpverval van ca. 0,06 cm per sleuf.
De debietmetingen wijken af van het berekende debiet (op basis van peilen). Dit kan
zowel liggen aan onnauwkeurigheden van de debietmetingen (grof raster) als de
berekeningen (aanname waarde voor afvoercoëfficiënt). Verschillende debietmetingen
op dezelfde dag in de passage verschillen onderling tot afwijkingen van 50 l.s-1. Aan
de gebruikte afvoercoëfficiënt gebruikt bij de debietberekeningen liggen laboratoriumproeven ten grondslag. Vanuit deze redenatie wordt meer waarde gehecht aan de
debietberekeningen dan aan de debietmetingen.
In de meeste gevallen wordt het ontwerppeil van 18,90 m+NAP gehanteerd bij de
vertical-slot-passage en zal het debiet constant zijn door de passage aangezien de
gevoeligheid voor benedenstroomse peilschommelingen gering is. Gedurende de
onderzoeksperiode is het peil bovenstrooms ook boven en beneden het ontwerppeil
geweest (18,67 – 18,97 m+NAP). Dit betekent een debietvariatie door de verticalslot-passage gedurende de onderzoeksperiode van 250 – 350 l.s-1.

In figuur 5.2 is het percentage lokstroom uitgezet tegen de afvoersituatie. Hierbij is
uitgegaan van een constant debiet door de passage van ca. 320 l.s-1 (berekend debiet
op basis van ontwerppeilen). Dit zal in werkelijkheid variëren afhankelijk van het
boven- en benedenstrooms peil (zie § 3.2.1 en figuur 5.1). In figuur 5.2 is te zien dat
bij een Q25% afvoersituatie de lokstroom nog 10% van het totaaldebiet bedraagt,
boven deze afvoersituatie bedraagt de lokstroom minder dan 10% van het
totaaldebiet. De metingen van het debiet door de passage wijken enigszins af van de
theoretische berekeningen van het debiet (tabel 5.1). Het berekende debiet door de
passage is voor die situaties lager dan het gemeten debiet.
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Hiermee wordt geconcludeerd dat het lokstroompercentage voldoet aan de minimum
eis van 10% – 15% van het totaaldebiet voor de afvoersituaties van Q10% - Q25%.

Percentage lokstroom per afvoersituatie vispassage Volmolen
100%

Lokstroom (%)
Ondergrens (10%)

90%

80%

Lokstroom (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Afvoersituatie (% )

Figuur 5.2. Percentage van de lokstroom bij verschillende afvoersituaties bij de vispassage
Volmolen.

5.2.2 Peilsprong

Tijdens de onderzoeksperiode zijn vanaf week 13 (2005) dagelijks de peilschalen in/bij
de vertical-slot-passage afgelezen. Hiermee is gedurende de onderzoeksperiode
dagelijks de totale – te overbruggen – peilsprong, en de optredende peilsprong in het
1e, 20e en 21e sleuf bepaald (alleen deze 3 sleuven waren veilig bereikbaar). Figuur 5.3
geeft de totale peilsprong over de gehele passage weer gedurende de
onderzoeksperiode. Tevens is hierin de ontwerppeilsprong opgenomen (1,26 m).

Peilsprong (m)
1,35

Totale peilsprong Volmolen

1,30
1,25
1,20

Peilsprong

1,15
1,10
1,05
1,00
13

14

15

16

17

18
week

19

20

21

22

Figuur 5.3. Verloop van de totale peilsprong over de vertical-slot vispassage Volmolen
gedurende onderzoeksperiode.
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In figuur 5.3 is te zien dat de totale peilsprong geleidelijk afneemt. Uit metingen blijkt
dat zowel het bovenstrooms als het benedenstrooms peil afneemt gedurende de
onderzoeksperiode. Echter het bovenstrooms peil neemt sneller af dan het
benedenstrooms peil zodat een lichte daling van de totaal peilsprong is te zien. De
daling van de waterstanden boven- en benedenstrooms van de passage kan het
gevolg zijn van afnemende debieten gedurende de onderzoeksperiode, dit valt echter
niet met zekerheid te zeggen. Tevens is te zien dat de ontwerppeilsprong van ca. 1,26
m nauwelijks voorkomt.
In figuur 5.4 zijn de ontwerppeilen (boven- en benedenstrooms) opgenomen evenals
de gemeten peilen tijdens de onderzoeksperiode.
Onder-/overschrijding ontwerppeil Volmolen
19,2
19

Peil (m+NAP)

18,8
18,6

Bovenstrooms peil

18,4

Benedenstrooms peil
Ontw erp (boven)

18,2

Ontw erp (beneden)

18
17,8
17,6
07-06-2005

28-05-2005

18-05-2005

08-05-2005

28-04-2005

18-04-2005

08-04-2005

29-03-2005

19-03-2005

17,4

Datum

Figuur 5.4. Verloop van het gemeten waterpeil en het ontwerppeil boven- en
benedenstrooms van de vispassage Volmolen.

Voornamelijk het bovenstroomse peil onderschrijdt het ontwerppeil (figuur 5.4), terwijl
het benedenstroomse peil het ontwerppeil meestal overschrijdt. Hierdoor wordt het
ontwerpverval niet of nauwelijks bereikt gedurende de onderzoeksperiode. Uit
metingen blijkt dat zowel het bovenstrooms als het benedenstrooms peil afneemt
gedurende de onderzoeksperiode. Echter het bovenstrooms peil neemt sneller af dan
het benedenstrooms peil zodat een lichte daling van de totaal peilsprong is te zien. De
daling van de waterstanden boven- en benedenstrooms de passage is
hoogstwaarschijnlijk het gevolg van afnemende debieten gedurende de onderzoeksperiode.
Naast de metingen van de totale peilsprong zijn ook metingen gedaan in drie
individuele sleuven van de vertical-slot-passage. De ervaringen zijn dat de peilsprong in
de eerste en de laatste sleuf van een vertical-slot-passage groter zijn dan in de rest
van de passage. Sleuf 1 en 21 zijn respectievelijk de eerste (bovenstrooms) en de
laatste sleuf (benedenstrooms) van de passage. Sleuf 20 is de op één na laatste sleuf.
Figuur 5.5 geeft het verloop van de peilsprong in de drie verschillende sleuven
gedurende de onderzoeksperiode weer. Het ontwerpverval tussen twee
compartimenten van de vertical-slot wordt als toetswaarde genomen en bedraagt 0,06
m.
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Peilsprong vertical-slot Volmolen
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Toetswaarde
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Figuur 5.5 Peilsprong over het 1e, 20e en 21e sleuf van de vertical-slot vispassage
Volmolen.

Wanneer de toetswaarde overschreden wordt is dit ongunstig omdat een toename van
de peilsprong hogere stroomsnelheden in de sleuf tot gevolg heeft (groter verval). De
peilsprong in sleuf 1 vertoont een aantal pieken. Deze worden veroorzaakt door
drijfvuil dat blijft hangen tegen de visfuik, die voor de opening van de vispassage is
geplaatst. Wanneer deze pieken buiten beschouwing worden gelaten is de peilsprong
over de eerste sleuf veelal groter dan het ontwerpverval van 0,06 m.
Het verval over sleuf 1 varieert meestal tussen de 0,06 en 0,09 m. De optredende
peilsprongen over sleuf 20, en vooral sleuf 21, onderschrijden meestal het
ontwerpverval van 0,06 m.
In figuur 5.6 is het procentuele verval van de geselecteerde sleuven en van de overige
sleuven weergegeven (de waarnemingen zijn achter elkaar gezet in de tijd). In de
figuur is te zien dat de eerste sleuf, procentueel gezien, meer verval heeft dan de
overige sleuven. Zowel de laatste als de op één na laatste sleuf hebben gemiddeld
procentueel minder verval dan de overige sleuven. Dit komt overeen met
laboratoriumproeven (Boiten & Dommerholt, 2004). Het verval over de eerste sleuf
wijkt echter af van de verwachtingen en valt te verklaren uit door schuine
aanstroming van het water naar de sleuf (extra weerstand), het vuilrooster dat ervoor
is geplaatst en de aanwezigheid van een bevestigingsconstructie voor de eerste sleuf.
Resumerend is de verdeling van de totale peilsprong over de vispassage niet uniform,
de eerste sleuf overbrugt een significant grotere peilsprong dan de laatste twee
sleuven en de gemiddelde peilsprong over de rest van de sleuven. Dit resulteert in
relatief hogere stroomsnelheden in het eerste venster (bij gelijke waterdiepte in de
sleuven).
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Procentuele verval per venster (1, 20, 21 en overige vensters)
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Figuur 5.6. Procentuele verval per sleuf (1, 20, 21 en het restverval verdeeld overige
sleuven) bij de vertical-slot vispassage Volmolen gedurende de onderzoeksperiode.

5.2.3 Stromingscondities

Op 11-5-2005, 23-5-2005 en 20-6-2005 zijn stroomsnelheidmetingen uitgevoerd in
sleuf 1 en sleuf 21 van de vertical-slot-passage Volmolen. De stroomsnelheidmeting
op 20-6-2005 is uitgevoerd zonder de aanwezigheid van de bevestigingsconstructie
van de fuik die voor de eerste sleuf was geplaatst. In de overige metingen was deze
bevestigingsconstructie wel aanwezig. Dit kan de stroomsnelheidmeltingen in lichte
mate hebben beïnvloed.
Wanneer de passage van bovenstrooms naar benedenstrooms doorlopen wordt zijn
sleuf 1 en 21 rechts in de wand geplaatst, sleuf 20 is links in de wand geplaatst. In
de figuren 5.7 en 5.8 zijn de resultaten van de metingen weergegeven in een
dwarsdoorsnede per geselecteerde sleuf. Er is een vlakdekkend beeld geschetst van
het stromingsbeeld door te interpoleren tussen het meetraster.
In figuur 5.7. is het snelheidsbeeld geschetst in de eerste sleuf op 11-5-2005 en in
figuur 5.8 het snelheidsbeeld van het eerste en laatste sleuf op 23-5-2005. Op 11-52005 stroomde er een debiet van ca. 360 l.s-1 door de passage, op 23-5-2005
stroomde er een debiet van ca. 330 l.s-1 door de passage. De waterkolom in sleuf 1 is
op 11-5-2005 ook 10 cm hoger dan op 23-5-2005.
De optredende stroomsnelheden in de sleuven zijn voor beide situaties bovenin de
waterkolom hoog (0,5-1,0 m.s-1), in de onderste 10-20 cm worden de
stroomsnelheden (vooral in de eerste sleuf) gunstiger (tot <0,30 m.s-1). De
stroomsnelheden in de laatste sleuf zijn significant hoger dan in de eerste sleuf, terwijl
ook de “gunstige zone” (<0,5 m.s-1) in sleuf 21 kleiner is dan in sleuf 1. De verklaring
hiervoor is de afname van de waterkolom met circa. 20 cm tussen de eerste en
laatste sleuf waardoor het nat oppervlak kleiner is bij hetzelfde debiet, waardoor de
gemiddelde snelheid hogere ligt. Het verschil in waterkolom wordt veroorzaakt doordat
het verval van de waterspiegel groter is dan het verval van de bodem. Omdat de
waterkolom slinkt en de (gemiddelde) stroomsnelheden daardoor toenemen is de
passagezone waar gunstige snelheden (<0,50 m.s-1) optreden kleiner voor de
benedenstroomse sleuven. Dit betekent dat, vanuit het oogpunt van
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stromingscondities, de benedenstroomse sleuven moeilijker passeerbaar zijn voor
vissen dan de bovenstroomse sleuven.
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Figuur 5.7. Stroomsnelheden in
sleuf 1( met fuikconstructie) op
11-5-2005.
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In figuur 5.9 zijn stroomsnelheidmetingen weergegeven, die zijn uitgevoerd op 20-62005 in sleuf 1 en 21. Deze metingen zijn uitgevoerd zonder de aanwezigheid van de
bevestigingsconstructie van de bovenstroomse visfuik. Het debiet door de passage op
20-6-2005 bedroeg 288 l.s-1.
Bovenin de waterkolom treden ook hier in zowel sleuf 1 als 21 hoge stroomsnelheden
op (0,5– ,0 m.s-1), die moeilijker passeerbaar kunnen zijn voor vissen met een lage
sprint- en topzwemsnelheid. In sleuf 1 is een zone van ongeveer 0,10 m aan de
bodem waar gunstige stroomsnelheden (<0,5 m.s-1) optreden. Net zoals de metingen
van de 11-5-2005 en 23-5-2005 is de gunstige passagezone (<0,5 m.s-1) in laatste
sleuf kleiner dan in het eerste sleuf.
Op basis van de gemeten snelheden wordt geconcludeerd dat onderin de vertical-slotpassage gunstige snelheden optreden, kleiner dan 0,50 m.s-1. Deze zone heeft een
hoogte variërend van ongeveer 10–20 cm, waarbij de gunstige passagezone voor de
bovenstrooms gelegen sleuven groter is dan voor de benedenstrooms gelegen sleuven.
Dit omdat de waterkolom groter is en als gevolg hiervan de gemiddelde
stroomsnelheid lager. Wanneer het bodemverval gelijk is aan het waterspiegelverhang
(normaal bij ontwerpverval), en de peilsprongen uniform verdeeld zijn over de sleuven
is de gemiddelde stroomsnelheid in alle sleuven gelijk. In de praktijk wijken de
optredende peilen vaak af van ontwerppeilen waardoor de gemiddelde stroomsnelheid
wijzigt. Deze wijziging in stroomsnelheid is niet voor alle sleuven gelijk.
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Figuur 5.9. Stroomsnelheid in venster (sleuf) 1 en 21 op 20 juni 2005, zonder de
aanwezigheid van de bovenstroomse fuik, bij de vispassage Volmolen.

5.2.4 Energiedemping

De energiedemping is de verhouding tussen de energie van het water en het volume
van het compartiment en is een maat voor de passeerbaarheid van de passage. De
energiedemping voor drie compartimenten is berekend aan de hand van de gemeten
peilsprongen over de sleuven 1, 20 en 21 en het gemeten debiet door de vispassage
op 11-5-2005, 23-5-2005 en 20-6-2005 (tabel 5.2).
Tabel 5.2. De energiedemping in de compartimenten 1, 20 en 21
Volmolen.

van de vispassage

Datum

Compartiment

Energie P (W)

Volume V (m3)

P/V (W/m3)

11-5-2005

1

263 W

3,0 m3

89

23-5-2005

1

177 W

2,8 m3

63

173 W

2,4 m

3

71

3

90
93

23-5-2005

21

20-6-2005

1

226 W

2,5 m

20-6-2005

21

218 W

2,3 m3

De energiedemping is op alle meetmomenten redelijk. Nergens wordt de kritieke
waarde van 150 W.m3 gehaald. Desondanks is het water turbulent (classificatie
“redelijk”). Hierdoor treden er mogelijk beperkte rustzones in de compartimenten op.
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5.3 RESULTATEN VISONDERZOEK

5.3.1 Overzicht waargenomen soorten

In tabel 5.3 wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen vissoorten in de
bovenstrooms van de vispasage Volmolen geplaatste fuik, in de benedenstrooms
geplaatste fuik en bij de electrovisserij in het benedenstroomse gebied.
Tabel 5.3. Vispassage Volmolen: totaaloverzicht van de aantallen waargenomen
vissoorten, gegroepeerd per ecologisch gilde (fuikvangsten en electrovisserij).
doelvissoorten zijn cursief gedrukt).
Ecologisch
gilde
Eurytoop

Nederlandse naam

Bovenstroomse
fuik1

2

7

Driedoornige stekelbaars

5

8

105

3

179
13

8

10
43

Blankvoorn
Brasem
Karper
Kleine modderkruiper
Kolblei
Paling

3
1

2
3

Pos

2

Zonnebaars
Amerikaanse Hondsvis
Ruisvoorn

Rheofiel- obligaat

1

2:
3:

21

3

18

1

44

3

Vetje

1

Zeelt

5

16

9
152

Serpeling
Alver

14

101

Riviergrondel

15

3
4
189

6
8

2
879

820

8

Winde

1:

3

26

Beekprik
Bermpje

1

8
1

Snoek

Kopvoorn
Rheofiel- partieel

Benedenstroomse
fuik3

Tiendoornige stekelbaars
Baars

Limnofiel

Benedenstroomse
traject2

Bovenstroomse fuik: overzicht visvangsten in bovenstrooms van de vispassage
geplaatste fuik;
Benedenstrooms traject: overzicht visvangsten van 3 electrovisserij-bemonsteringen in
het gebied benedenstrooms van de vispassage;
Benedenstroomse fuik: overzicht van visvangsten in benedenstrooms van de
vispassage (noordzijde Molenkom) geplaatste fuik.

In totaal zijn rond de vispassage Volmolen 23 vissoorten waargenomen. Negen
vissoorten zijn aangetroffen in de bovenstroomse fuik. Eén soort, de kolblei, is wel in
de bovenstroomse fuik aangetroffen, maar in het benedenstroomse gebied (fuik en
electrovisserij) niet waargenomen. Van de meest voorkomende soorten in het
benedenstroomse traject zijn ook meerdere exemplaren aangetroffen in de
bovenstroomse fuik. Nabij de Volmolen zijn 6 doelvissoorten aangetroffen, hiervan zijn
drie soorten met succes de vispassage gepasseerd.
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5.3.2 Analyse van de visvangsten.

In tabel 5.4 wordt een overzicht gegeven van de gevangen vissoorten in de
bovenstroomse fuik, uitgesplitst naar lengteklasse. Tevens is aangegeven in hoeverre
hier sprake is van terugvangsten van gevangen vissoorten.
Tabel 5.4 Vispassage Volmolen; bovenstroomse fuik: overzicht van gevangen vissoorten
en vangstaantallen, uitgesplitst naar lengteklasse, met vermelding van het aantal
teruggevangen (gemerkte) vissen.
terugvangst1
bov
ben

vissoort
blankvoorn
bermpje
riviergrondel
serpeling

4
1

0-5

1
1
1

3

baars
paling
kolblei
zonnebaars

1

Totaal

1

Vorkstaartlengte (cm)
6 - 10 11 - 20 21 - 40

25
15
13
1

19

2

8

> 40

2
13

1
2

1

59

43

2

1

2

1

Totaal
N

%

44
16
15
14

42
15
14
13

10
3
2
2

9
3
2
2

106

100

1: Terugvangst: aantal teruggevangen vissen, herkenbaar aan een vinmerk:
- bov: vissen zijn eerder gevangen in de bovenstroomse fuik, hierna bovenstrooms
uitgezet en opnieuw in de fuik aangetroffen;
- ben: vissen zijn in het gebied benedenstrooms van de vispassage gevangen of
uitgezet en in de fuik teruggevangen.

De bovenstroomse fuik is zodanig tegen het instroomwerk van de vispassage
geplaatst, dat het onwaarschijnlijk is, dat vissen vanuit het bovenstroomse gebied
rechtstreeks in de fuik terecht komen. Alle waargenomen vissen moeten via de
vispassage in de fuik terecht zijn gekomen. Toch zijn een aantal vissen met een
bovenstrooms merk in de fuik aangetroffen. Het is zeer waarschijnlijk dat dit te
herleiden is tot het tijdelijk strijken van de stuw bij de Volmolen. De stuw bij de
Volmolen is gedurende het onderzoek voor drie korte periode gestreken, om de
plaatsing van de bovenstroomse fuik mogelijk te maken (eerste keer) en te verbeteren
(tweede keer) en voor de uitvoering van een reparatie bij de Volmolen (derde keer).
Hierbij daalt het waterpeil in het bovenstroomse gebied bij de Volmolen zeer sterk
(meer dan >1 m; zie foto § 3.5.2). Vissen die eerder in de bovenstroomse fuik zijn
gevangen, zijn met een vinmerk bovenstrooms uitgezet. De zeer sterke daling in zeer
korte tijd van het waterpeil heeft waarschijnlijk tot uitspoeling van vissen geleid,
waarna ze opnieuw in de bovenstroomse fuik gevangen konden worden.
In tabel 5.5 (electro-visserij) en 5.6 (benedenstroomse fuik) wordt een overzicht
gegeven van de aangetroffen vissoorten en de terugvangsten in het benedenstroomse
gebied.
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Tabel 5.5. Vispassage Volmolen; benedenstroomse electrovisserij (3 bemonsteringen):
overzicht van gevangen vissoorten en vangstaantallen uitgesplitst naar lengteklasse, met
vermelding van het aantal teruggevangen (gemerkte) vissen.
terugvangst1

vissoort

vorkstaartlengte (cm)

bov

ben

riviergrondel

5

32

79

763

37

blankvoorn

1

3

33

110

31

bermpje

1

20

130

2

baars

3

35

69

1

0-5

6 - 10 11 - 20 21 – 40

totaal
>40

N

%

879

55

177

11

152

10

1

105

7

4

99

6

44

3

26

2
1

3

5

26

13

56

ruisvoorn

4

15

28

1

snoek

2

2

1

4

zonnebaars

3

17

1

21

Amerikaanse hondsvis

7

9

2

18

1

15

<1

serpeling

brasem

1

paling
2

winde

1

9

10

1

14

1

7

8

<1

5

2

8

<1

7

<1

6

<1

5

<1

5

<1

3

<1

3

<1

7

beekprik (larven)

1

kopvoorn

6

driedoornige stekelbaars

5

zeelt

1

alver

2

1

1

3

karper

1

3

beekprik

2

2

<1

serpeling x blankvoorn

2

2

<1

2

<1

1

<1

1

<1

1

<1
100

tiendoornige stekelbaars

2

kleine modderkruiper

1

pos

1

vetje

1
totaal

194

1112

217

31

36

1590

1: Terugvangst: zie toelichting bij tabel 5.4.
Tabel 5.6. Vispassage Volmolen; benedenstroomse fuik: overzicht van gevangen
vissoorten en vangstaantallen uitgesplitst naar lengteklasse, met vermelding van het aantal
teruggevangen (gemerkte) vissen.
terugvangst1
bov
ben

vissoort
riviergrondel
bermpje
driedoornige stekelbaars
blankvoorn
serpeling
tiendoornige stekelbaars
beekprik
baars
paling
ruisvoorn
vetje
zonnebaars
Amerikaanse hondsvis
kleine modderkruiper

3
1

212
56

0-5
4
7
8
1
4
6

vorkstaartlengte (cm)
6 - 10 11 - 20 21 - 40
785
179

31
2

6
3
1

1
1

>40

4
3
3
3
3
1

2

1
1

totaal

34

1: Terugvangst: zie toelichting bij tabel 5.4.
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982

41

3

totaal
N
820
188
8
8
8
7
4
3
3
3
3
3
1
1
1060

%
77
18
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
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Gezien de dimensies van de Dommel in het benedenstroomse gebied, geeft de hier
uitgevoerde electrovisserij een goede afspiegeling van de vislevensgemeenschap (tabel
5.5). Riviergrondel is de meest dominante soort, op afstand gevolgd door blankvoorn,
bermpje, baars en serpeling. Het aandeel van de overige soorten in de vangst bedraagt
minder dan 5%. Kleine vissen (tot 10 cm) domineren in de visgemeenschap (82% van
de totaalvangst).
Van de doelsoorten riviergrondel, bermpje en serpeling is een evenwichtige verdeling
van lengteklassen aanwezig. Ook de beekprik is hier aangetroffen. Hiervan zijn zowel
enkele larven als volwassen dieren aangetroffen.
Van de doelsoorten kopvoorn en winde komen alleen grote exemplaren voor. De
lengte van de aangetroffen kopvoorns ligt tussen de 23–36 cm. Van de winde is één
‘kleiner’ exemplaar gevangen van 19 cm. De overige windes hebben een lengte van
36–42 cm. Een deel van deze dieren is bovendien meermaals gevangen.

Benedenstroomse fuik bij de Volmolen. De drijvende houten palen zijn bedoeld om drijfvuil
van de fuik af te leiden.

De benedenstroomse fuik, die als zogenaamde signaleringsfuik is ingezet, om een
indicatie te krijgen van de mate waarin benedenstrooms van de vispassage al migratie
optreedt, heeft voornamelijk bermpje en riviergrondel gevangen (95% van de vangst).
Overige soorten zijn slechts incidenteel aangetroffen. Waarschijnlijk door de
fijmazigheid van het toegepaste want functioneert de fuik selectief op kleine vissen (er
zijn zelfs enkele beekprikken met de fuik gevangen). Grotere vissen mijden de fuik.
Ook de electrovisserij geeft hiervoor aanwijzingen. Bij één van de electrovisserijbemonsteringen zijn verscheidene grotere serpelingen naast de fuik aangetroffen. Deze
soort is in de fuik slechts zelden gevangen.
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Het terugvangstpercentage van riviergrondel en bermpje in de benedenstroomse fuik is
opvallend hoog (25% voor riviergrondel en 30% voor bermpje). Het is hierbij overigens
niet uitgesloten dat individuele dieren meer dan eens zijn gevangen. Het hoge
terugvangstpercentage is een aanwijzing dat deze twee soorten zich permanent lokaal
ophouden.
In het benedenstroomse gebied is één ‘herkenbare’ snoek (lengte 70 cm) gevangen
met een benedenstrooms merk. Deze snoek is afkomstig uit de Keersop en werd daar
als ongemerkte vis in de bovenstrooms van de vertical-slot geplaatste fuik op 21 april
gevangen. Deze snoek is hierna met een benedenstrooms merk opnieuw uitgezet,
benedenstrooms van de vispassage Keersoppermolen. Op 29 april is de snoek
vervolgens benedenstrooms van de Volmolen opnieuw aangetroffen.
In het benedenstroomse gebied zijn enkele vissen met een bovenstrooms merk
gevangen. Er is bovendien één serpeling aangetroffen met zowel een benedenstroomsals een bovenstrooms merk. Waarschijnlijk zijn vissen met het bovenstroomse merk uit
het gebied bovenstrooms van de vispassage teruggespoeld op het moment dat de
stuw gestreken is. Dit heeft in een korte tijd geleid tot een scherpe waterstanddaling.
Wanneer bij vergelijking van de vangstpercentages tussen de bovenstroomse fuik en
de visvangst in het benedenstroomse gebied (electrovisserij) a priori de volgende
veronderstellingen worden gehanteerd:
de visvangst op de beide locaties een afspiegeling vormt van de vislevensgemeenschap;
alle vissoorten een gelijke potentie zouden hebben om gebruik te maken van de
vispassage;
dan betekent dit dat de vangstpercentages tussen de beide locaties ongeveer gelijk
moeten zijn.
Bij een vergelijkbaar vangstpercentage geldt dat de vispassage geen belemmering
vormt voor vissen, maar ook geen bijzondere aantrekking uitoefent op de soort.
Wanner het percentage in de bovenstroomse fuik hoger ligt, kan gezegd worden dat
de vispassage een “aantrekkende werking” heeft: de vispassage vormt geen
belemmering voor soorten en er is bovendien sprake van een sterke migratiedrang. Dit
laatste lijkt het geval te zijn bij blankvoorn en serpeling en in geringe mate bij baars en
bermpje.
Daarentegen voor soorten waar dit percentage in de bovenstroomse fuik lager is,
bestaat er ‘weerstand’ om in de bovenstroomse fuik terecht te komen. Dit zou het
geval kunnen zijn bij riviergrondel. Het hoge percentage terugvangsten in het
benedenstroomse gebied lijkt dit inderdaad te ondersteunen. Deze ‘weerstand’ is voor
meerdere uitleggen vatbaar. Zo kan de weerstand beschouwt worden als een relatief
grote moeite om de vispassage te passeren. Ook kan de weerstand uitgelegd worden
als het ontbreken van een duidelijke trekdrang van de riviergrondel bij de Volmolen.
De vergelijkende analyse moet met grote reserves worden beschouwd. Vooral lage
vangstaantallen hebben een grote invloed op de berekening. Voorts is het de vraag of
de bovenstroomse fuik, die identiek is aan de benedenstroomse fuik, voor alle vissen
wel even ‘toegankelijk’ is geweest (zie § 5.3).
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5.3.3 Periodiciteit visvangsten

De vangstaantallen in de fuiken vertonen een periodiciteit in samenhang met de
watertemperatuur. In figuur 5.10. zijn de vangsttotalen per week uitgezet tegen de
gemiddelde watertemperatuur per week.

Vangstaantallen fuik bovenstrooms en benedenstrooms
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Figuur 5.10. Vispassage Volmolen; benedenstroomse en bovenstroomse fuik: overzicht van
de totale vangstaantallen (weeksom), met vermelding van de gemiddelde watertemperatuur
per week.

De vangstaantallen in de fuiken hangen samen met de watertemperatuur. Bij
toenemende watertemperatuur nemen de vangsten toe, bij dalende temperatuur
nemen de vangsten af. Bij week 20 en 21 stijgt de temperatuur fors, zonder dat dit
lijkt te leiden tot een forse toename van de vangsten. In week 20 en 21 zijn de fuiken
echter drie respectievelijk vier dagen verwijderd geweest in verband met
maaiwerkzaamheden in de Dommel. Het verwijderen van de fuiken was noodzakelijk
om schade door afstromend maaisel te voorkomen.
Aan de figuur is ook te zien dat in de eerste twee weken van het onderzoek in de
bovenstroomse fuik geen vangsten zijn gedaan. De bovenstroomse fuik was in deze
periode geplaatst op een richel aan de onderzijde van het vuilrooster bij de
instroomopening van de vispassage (zie foto § 3.5.2). Na twee weken is de plaatsing
van de fuik aangepast, zodat vissen niet meer onder de fuik door konden zwemmen.
Met uitzondering van week 20 en 21, heeft de bovenstroomse fuik vrijwel de gehele
onderzoeksperiode gefunctioneerd, waarbij 7 dagen per week controles zijn
uitgevoerd.
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5.4 DISCUSSIE

De passeerbaarheid van de vispassage Volmolen wordt, op basis van alle onderzochte
hydraulische parameters als redelijk beoordeeld. Een aantal van de onderzochte
parameters hebben een minder optimale instelling.
De lokstroom naar de vispassage Volmolen is voldoende, bij een Q25% afvoersituatie
bedraagt dit nog 10% van het totaaldebiet, voor lagere afvoersituaties is dit meer dan
10%. Deze lagere afvoersituaties komen ook frequenter voor dan de Q25% situatie.
Peilsprong(verdeling) en stromingscondities zijn aan elkaar gekoppeld; een grote
peilsprong (groter verval) leidt tot een grotere gemiddelde stroomsnelheid in de sleuf
en vice versa. Een ongelijke peilsprongverdeling tussen de sleuven leidt binnen de
vispassage tot verschillen in de gemiddelde stroomsnelheid.
De peilsprong-verdeling bij de Volmolen is niet uniform verdeeld, de meest benedenstrooms gelegen sleuven hebben een kleinere peilsprong dan de bovenstrooms gelegen
sleuven. Door de relatief grote waterdiepte leidt dit slechts tot kleine verschillen in de
gemiddelde stroomsnelheid. Ondanks dit effect treden in de benedenstrooms gelegen
sleuven hogere (gemiddelde) stroomsnelheden op dan in de meest bovenstrooms
gelegen sleuven. Dit is het gevolg van een afnemende waterdiepte doordat het
waterspiegelverhang groter is dan het bodemverhang van de passage. In de meest
benedenstrooms gelegen sleuf is de waterkolomhoogte het geringst, waardoor hier de
hoogste stroomsnelheden optreden. Dit heeft tot gevolg dat de gunstige passagezone,
met lage stroomsnelheden, kleiner is. Desondanks zijn er voldoende passagezones met
lage stroomsnelheden.
De energiedemping in de bekkens van de passage is gunstig ondanks de korte
compartimenten.

Uit het visonderzoek blijkt dat de vispassage Volmolen passeerbaar is voor vissen.
Acht vissoorten zijn de passage gepasseerd, waarvan drie doelvissoorten: bermpje,
riviergrondel en serpeling. Ten opzichte van de dominantie van riviergrondel in het
benedenstroomse gebied (55% vangstaandeel) is de riviergrondel in de bovenstroomse
fuik ondervertegenwoordigd (14% vangstaandeel). Mogelijk verklaringen hiervoor
kunnen zijn:
een geringe paaimigratieneiging, omdat het benedenstroomse traject met
zuurstofrijk water, zandbanken en plantenbedden al zeer geschikt is als
voortplantingsbiotoop;
vermijdingsgedrag ten opzichte van de bovenstroomse fuik. Dit is echter
onwaarschijnlijk gezien het grote aantal riviergrondels dat in de benedenstroomse
signaleringsfuik is gevangen.
moeilijke passeerbaarheid van de vispassage.
De doelvissoorten beekprik, winde en kopvoorn, en de overige soorten snoek
ruisvoorn en brasem (die in het benedenstroomse gebied van de Volmolen in beperkte
aantallen zijn aangetroffen), zijn de vispassage niet gepasseerd.
Dit betekent overigens nog niet dat de vispassage op voorhand voor deze soorten
ongeschikt is als migratievoorziening. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:
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de verbeterde opstelling van de bovenstroomse fuik functioneerde pas vanaf half
april naar behoren. Voor snoek, beekprik en winde is de voortplantingsperiode dan
al (grotendeels) voorbij;
de grote turbulentie in de vispassage. Passage van snoeken is op andere locaties
wel waargenomen waar sterk turbulente omstandigheden heersten (o.a. De
Witpassages in de Langbroekerwetering);
het geringe aandeel van sommige vissoorten in het benedenstroomse gebied,
waardoor de kans dat deze vissoorten ook de vispassage gebruiken kleiner kan
zijn;
vermijdingsgedrag van grote vissoorten ten aanzien van de toegepaste
fuikopstelling.

De omvang van de visvangsten, zowel in de bovenstroomse fuik, als in de
benedenstroomse fuik is gerelateerd aan de watertemperatuur (figuur 5.8). Tijdens
warmere perioden zijn aanmerkelijk meer vissen gevangen dan bij koudere perioden.
Een koudere periode na een warme periode betekende ook minder vangsten in de fuik.
Tegen het einde van de onderzoeksperiode, in week 20 en 21, zijn waarschijnlijk (veel)
trekkende vissen gemist. In deze periode is de watertemperatuur sterk gestegen. In
verband met maaiwerkzaamheden waren de fuiken in deze twee weken ongeveer 2/3
deel van de tijd niet aanwezig.
Ondanks het feit dat de vispassage passeerbaar blijkt te zijn voor verschillende kleine
en grote vissen zijn er een aantal aspecten die hier nader beschouwd zullen worden:
1 ogenschijnlijk is er sprake van een geringe terugvangst van gemerkte vissen;
2 grote exemplaren van onder andere stroomminnende soorten (met een relatief
hoge zwemsnelheid), die wel in het benedenstroomse gebied zijn aangetroffen
zoals winde en kopvoorn ontbreken in de bovenstroomse vangsten.
1 Ogenschijnlijk geringe vangst en terugvangst
In totaal hebben circa 2650 vissen een benedenstrooms merk gekregen. Hiervan zijn
er op alle locaties tezamen 323 teruggevangen (12%). Hierbij is overigens niet uit te
sluiten dat vissen meer dan eens zijn teruggevangen, waardoor het werkelijke
percentage mogelijk lager ligt. In de bovenstroomse fuik zijn slechts 3 vissen met een
benedenstrooms merk aangetroffen (0,1% van alle vissen met een benedenstrooms
merk). Het feit dat een redelijk aandeel gemerkte vissen in het benedenstroomse
gebied is teruggevangen duidt erop dat het hier, gedurende de onderzoeksperiode, om
een permanent leefgebied gaat. Of de vissen de passage ‘niet willen’ of ‘niet kunnen’
optrekken valt hier niet uit af te leiden. Het aandeel riviergrondel in de
benedenstrooms gemerkte vissen bedraagt 64%. Deze soort is in elk geval in staat de
vispassage te passeren. De meerderheid van de vissen blijft echter in het
benedenstroomse gebied.
2 Grote exemplaren ontbreken in de bovenstroomse vangst
Het ontbreken van grote exemplaren kan enigszins gerelativeerd worden. Grote
exemplaren zijn namelijk ook in het benedenstroomse deel van de vispassage relatief
schaars. Op basis van de electrovisserijbemonsteringen bedraagt het relatieve aandeel
grote vissen, >21 cm, circa 4,2 %. In de bovenstroomse fuik is dit aandeel bijna
vergelijkbaar, namelijk 2,8%. Het relatieve aandeel kleine vissen (0-10 cm) en grotere
vissen (11-20 cm) is bij de vispassage zelfs iets hoger dan ten opzichte van het
benedenstroomse gebied.
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Toch is het ontegenzeggelijk dat grote exemplaren van winde en kopvoorn,
stroomminnende vissoorten met een hoge zwemsnelheid, in de bovenstroomse fuik
ontbreken. Hiervoor zijn een aantal mogelijke verklaringen:
-

Grotere vissen worden beïnvloed door de fuikopstelling?
Om in elk geval de passage van kleine doelvissoorten met een geringe
zwemsnelheid aan te tonen is bij dit vispassage-onderzoek gekozen voor het
gebruik van zeer fijnmazige hoepelfuiken (zogenaamde spieringfuiken). Deze keuze
kan er ook toe hebben geleid dat relatief weinig grote vissen zijn gevangen.
Bij vergelijking van de vangsten in het benedenstroomse gebied, tussen een
hoepelfuik (eenzelfde type als bovenstrooms is gebruikt) en electrovisserijbemonsteringen, blijkt een duidelijke selectiviteit aanwezig te zijn voor kleinere
vissen (met uitzondering van paling), waarbij bovendien kleine vissoorten sterk
vertegenwoordigd zijn.
Omdat de bovenstroomse fuik identiek is, is een dergelijke selectiviteit niet uit te
sluiten. Anderzijds zijn de condities waar deze fuik geplaatst is wel sterk afwijkend
van de benedenstroomse fuik. De fuik is geplaatst bovenstrooms van
snelstromend, turbulent water, waardoor het ‘werende’ effect op de oriëntatie van
vissen misschien wel geringer is. Andere aspecten die een rol kunnen hebben
gespeeld op de werking van de bovenstroomse fuik zijn:
1 Vervuiling van de fuik
De slibvracht van de Dommel is zeer aanzienlijk. Dit heeft tot gevolg dat, door
afzetting op en in het want, de fuik in 24 uur al aanzienlijk dichtslibt. Het is
bekend dat vuile fuiken minder goed vissen vangen. Om dit effect zoveel
mogelijk in te perken zijn de fuiken dagelijks grondig afgeborsteld. Eén keer
per week is de fuik bovendien geheel uit het water verwijderd en van binnen
en van buiten grondig schoongemaakt.
Vooral de benedenstroomse fuik heeft veel last gehad van drijvend en
zwevend grover vuil. Mogelijk dat hierdoor de benedenstroomse fuik nog
selectiever is geweest bij de visvangst. Bij de bovenstroomse fuik werd veel
van dit vuil afgeleid via de zogenaamde kanogoot. Om de vervuiling van de
benedenstroomse fuik enigszins te beperken, zijn rond de fuik drijvende palen
aangebracht om de vuilstroom van de fuik af te leiden.
2 Fijnmazigheid van de fuik
Voor de vangst van grotere vissen worden veelal grovere visnetten gebruikt.
Vissen hebben een zijlijnorgaan, waarmee ze in staat zijn kleine drukverschillen
in het water waar te nemen. De aanwezigheid van een fijnmazige fuik kan
ertoe hebben geleid dat grotere vissen ‘voelen’ dat er een object in het water
staat wat vervolgens tot vermijdingsgedrag heeft kunnen leiden. Mogelijk is
een deel van de grotere vissen de vispassage wel gepasseerd maar zijn hierna
omgedraaid.

-

Het ontbreekt de vissen aan trekdrang?
Van winde en kopvoorn zijn uitsluitend grote exemplaren aangetroffen. Kleinere,
jongere lengteklassen lijken volledig te ontbreken. Zeer waarschijnlijk zijn winde en
kopvoorn in het verleden uitgezet. De grotere exemplaren handhaven zich, zonder
dat er veel voortplanting plaats vindt. Het is mogelijk dat de herkomst van deze
uitgezette vissen (misschien niet oorspronkelijk inheems) ertoe bijdraagt dat er
(vrijwel) geen voortplanting plaats vindt en misschien ook vrijwel geen
paaimigratie.
Een andere mogelijkheid is dat de aangetroffen windes en kopvoorns in het
benedenstroomse gebied reeds voldoende paaimogelijkheden hebben en hierdoor
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geen verdere drang hebben stroomopwaarts te trekken. Mogelijk ook omdat voor
deze soorten de paaimigratie al ten einde is (wanneer deze hoofdzakelijk optreedt
vóór half april; voordat de plaatsing van de bovenstroomse fuik is aangepast,
zodat vissen niet meer onder de fuik door konden zwemmen).
-

De vispassage is niet passeerbaar?
Bij de aanleg van vispassages wordt steeds meer rekening gehouden met
passeerbaarheid voor kleine vissen met een lage zwemsnelheid. In de passage
wordt hiertoe breuksteen geplaatst, waardoor de stroomsnelheid aan de bodem
inderdaad sterk verminderd. Vooral voor vissen die vanwege hun formaat niet
tussen deze stenen ‘passen’ zijn de hydraulische omstandigheden minder gunstig.

Blankvoorn met benedenstrooms vinmerk (knip onderzijde staartvin).
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EVALUATIE VISPASSAGE KEERSOPPERMOLEN

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de specifieke locatie-gebonden onderzoeksmethodiek. In algemene zin is de onderzoeksmethode reeds besproken in hoofdstuk 3.
Door de diversiteit in de lokale omstandigheden is zowel het hydraulisch- als het
visonderzoek op de onderzoekslocaties op enigszins verschillende wijze uitgevoerd.
Hierna worden de resultaten van het hydraulisch- en het visonderzoek besproken. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met de discussie.

6.1 ONDERZOEKSMETHODIEK PASSAGE KEERSOPPERMOLEN

6.1.1 Hydraulisch onderzoek

Op de onderzoekslocatie Keersoppermolen zijn de volgende hydraulische metingen
uitgevoerd:
Lokstroom
Twee keer is er een totale debietmeting uitgevoerd in de Keersop nabij de
onderzoekslocatie. Daarnaast is twee keer een debietmeting uitgevoerd in de
vispassage en één keer een debietmeting over de stuw.
Peilsprong
In 3 vensters van de vertical-slot en op 4 drempels van de bekkenpassage zijn
peilmetingen uitgevoerd.
Stroomsnelheid
Gedurende de onderzoeksperiode is twee keer in drie vensters van de verticalslotpassage een stroomsnelheidsmeting uitgevoerd.
Voor een overzicht van de ligging van peilschalen en meetpunten wordt verwezen
naar de bijlagen 7, 8 en 9.
De Keersoppermolen is de enige onderzoekslocatie waar onderscheid is tussen winteren zomerpeil. In de periode vanaf 12-3-2005 tot 20-4-2005 heeft de stuw op
winterpeil gestaan, na deze datum is er een extra, tweede stuwbalk van 0,20 m
hoogte geplaatst. Dit is echter niet het ontwerp-zomerpeil, hiervoor dient een derde
stuwbalk van 0,20 m geplaatst te worden. De term ‘zomerpeil’, gehanteerd in § 6.2,
is daarom niet het daadwerkelijke zomerpeil. Helaas heeft de stuw gedurende het
onderzoek nooit op het ontwerp zomerpeil gestaan in verband met de vrees van
bovenstroomse agrariërs dat het zomerpeil te hoog zou zijn.

6.1.2 Visonderzoek

Plaatsing fuiken
In eerste instantie is een speciaal op maat gemaakte fuik van circa 1,5 m lengte
toegepast, die ingeklemd is in het benedenstroomse venster van de meest
stroomopwaarts gelegen kamer van de vertical-slot passage. De krachtige
waterstroom, die hierbij volledig door de fuik heen stroomde, drukte de fuik
grotendeels dicht. Na twee weken is de op maat gemaakte fuik vervangen door
een bovenstrooms geplaatste hoepelfuik.
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Bovenstrooms van de vertical-slot passage is een kleine hoepelfuik geplaatst,
waarbij het zijwant zodanig is opgespannen dat alle vissen die stroomopwaarts
zwemmen alleen in de fuik terecht konden komen (zie foto). Vóór de plaatsing van
de fuik is een aanzienlijke zandophoping bij de instroomopening van de vispassage
verwijderd.
Benedenstrooms is een grote hoepelfuik geplaatst als zogenaamde
signaleringsfuik. Met behulp van enkele ijzeren palen is de fuik op circa 100 m
afstand vanaf de eerste trede van de bekkenpassage in de Keersop geplaatst. De
fuik inclusief vleugels beslaat ruim de helft van het natte beekprofiel.

Uitvoering electrovisserij
Bij de Keersoppermolen is drie keer een electrovisserij-bemonstering uitgevoerd met
behulp van 2 draagbare electrovisserij-apparaten. De bemonstering is uitgevoerd op 20
maart, 17 mei en 2 juni 2005. De bemonstering is zowel benedenstrooms (tot 300 m
vanaf de bekkenpassage, in de bekkenpassage als bovenstrooms (tot circa 400 m)
uitgevoerd. Op 20 maart is bovendien de vertical-slot passage electrisch bevist.

Bovenstroomse hoepelfuik bij de vispassage Keersoppermolen.
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6.2 RESULTATEN HYDRAULISCH ONDERZOEK

6.2.1 Lokstroom

Het totaaldebiet (Qtotaal) van de Keersop splitst zich over de vertical-slot vispassage en
de stuw, waarna het weer samen komt en door de bekkenpassage stroomt. Het totale
debiet stroomt dus door de bekkenpassage waardoor alleen de lokstroom van de
vertical-slot passage van belang is. De lokstroom is eenmaal tijdens winterpeil en
eenmaal tijdens zomerpeil gemeten. Deze debietmetingen zijn uitgevoerd op 13-42005 en 24-5-2005. De maatgevende afvoer (Q100%; dit is een hoge afvoersituatie
die gemiddeld 1 dag per jaar voorkomt) van de Keersop nabij de onderzoekslocatie
bedraagt 3,87 m3.s-1 (bepaald op basis van meetpunt T01, meetreeks 01-01-1996 t/m
30-6-2003). Op basis hiervan is de afvoersituatie bepaald op de meetmomenten. De
lokstroom is het percentage van Qtotaal dat door de vertical-slot passage stroomt.
Winterpeil
De lokstroom naar de vertical-slot-passage tijdens winterpeil is bepaald op 13-4-05.
Het gemeten totaaldebiet tijdens de meting bedroeg 0,60 m3.s-1, het gemeten debiet
door de vertical-slot-passage bedroeg 0,08 m3.s-1. De afvoersituatie ten tijde van de
meting was een Q15% afvoer. De lokstroom naar de vispassage is bepaald op 13%
van het totaaldebiet, dit voldoet aan het minimum van 10–15 % van Qtotaal (tabel 6.1).
Het debiet door de vispassage is eveneens berekend met behulp van een
afvoerformule. De berekende waarden en lokstroom op basis van deze berekende
waarden zijn ook opgenomen
Tabel 6.1. Omvang van de lokstroom van de vertical-slot vispassage Keersoppermolen
tijdens winterpeil.
Qtotaal
Datum

13-04-05

3 -1

(m s )
3 -1

0,60 m s

Afvoersituatie Qvertical-slot (m3s-1) Lokstroom

Qvertical-slot (m3s-1)

Lokstroom

(%)

(gemeten)

(% Qtotaal)

(berekend)

(% Qtotaal)

15

0,08

13

0,09

15

Zomerpeil
De lokstroom naar de vertical-slot vispassage tijdens zomerpeil is bepaald op 24-5-05.
Het gemeten totaaldebiet tijdens de meting bedroeg 0,56 m3s-1, het gemeten debiet
door de vispassage bedroeg 0,13 m3s-1. De afvoersituatie ten tijde van de meting was
een Q14% afvoer. De lokstroom naar de vispassage is bepaald op 23% van het
totaaldebiet, dit voldoet aan het minimum van 10–15 % van Qtotaal (tabel 6.2). De
berekende waarden en lokstroom op basis van deze berekende waarden zijn ook
opgenomen in de tabel.
Tabel 6.2. Omvang van de lokstroom van de vertical-slot vispassage Keersoppermolen
tijdens zomerpeil.
Qtotaal
Datum

24-05-05

3 -1

Afvoersituatie Qvertical-slot (m3s-1)

Lokstroom

Qvertical-slot (m3s-1)

Lokstroom

(m s )

(%)

(gemeten)

(% Qtotaal)

(berekend)

(% Qtotaal)

0,56

14

0,13

23

0,15

27

In § 3.2.1. is aangegeven op welke wijze het debiet door de vertical-slot-passage kan
worden beschreven. Hieruit blijkt dat peilschommelingen bovenstrooms meer van
invloed zijn op het debiet door de vispassage dan peilschommelingen in het
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benedenstrooms peil. Aangenomen wordt dat het peil bovenstrooms van de stuw
weinig schommelt (brede overlaat), en zeker niet meer dan +/- 20 cm bedraagt.
Peilschommelingen benedenstrooms zijn veel minder van invloed op het debiet door de
vertical-slots. Hierom wordt aangenomen dat er een nagenoeg constant debiet door de
vertical-slot-passage stroomt.
In figuur 6.1 is het percentage van de lokstroom uitgezet tegen de afvoersituatie voor
zowel de winter- als de (verlaagde) zomersituatie (zie § 6.1.1).
Percentage lokstroom per afvoersituatie vispassage Keersoppermolen
100%

Lokstroom wintersituatie (%)
Lokstroom zomersituatie (%)

90%

Ondergrens (10%)

80%

Lokstroom (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Afvoersituatie (% )

Figuur 6.1. Percentage van de lokstroom bij verschillende afvoersituaties bij de vertical-slot
vispassage Keersoppermolen.

In figuur 6.1 is te zien dat er in de wintersituatie bij een Q21% afvoersituatie de
lokstroom nog net 10% van het totaaldebiet bedraagt, bij een afvoersituatie die groter
is dan deze afvoersituatie bedraagt de lokstroom minder dan 10%. In de zomersituatie
is de lokstroom naar de passage net 10% bij een Q34% afvoersituatie. Door het
plaatsen van een derde stuwbalk (ontwerp zomerpeil) zal de lokstroom gunstiger
worden. Hieruit wordt geconcludeerd dat de lokstroom in de zomersituatie voldoet aan
de minimum eis van 10–15% van het totaaldebiet voor de afvoersituaties van Q10% Q25%.
In de wintersituatie, wanneer de kans op verhoogde afvoeren groter is dan in de
zomersituatie, is de lokstroom naar de vispassage bij verhoogde afvoeren (>Q21%)
matig tot slecht en voldoet niet aan de minimumeis van 10–15% van het totaaldebiet
voor de afvoersituaties van Q10% - Q25%.

Gevoeligheid voor peilschommelingen vertical-slot-passage Keersoppermolen
Het debiet door de vertical-slot-passage is zowel afhankelijk van boven- als
benedenstrooms peil, deze peilen kunnen onafhankelijk van elkaar variëren. In de
figuren 6.2 en 6.3 is het boven- en benedenstroomse peil onafhankelijk van elkaar
gewijzigd met + of - 20 cm. De rode bolletjes zijn de berekende debieten bij een
wijziging van het bovenstroomse peil met + en – 20 cm. De blauwe bolletjes zijn de
berekende debieten bij een wijziging van het benedentroomse peil met + en – 20 cm.
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Gevoeligheid peilschommelingen (winterpeil)
20,8
20,7

Peil (m+NAP)

20,6
20,5
20,4

Debiet VS (bov.peil)
Debiet VS (ben.peil)

20,3

Debietberekeningen
20,2

Metingen

20,1
20
19,9
0,03

0,05

0,07

0,09

0,11

0,13

0,15

Debiet door VS Keersoppermolen (m3/s)

Figuur 6.2. Variatie in het (berekende) debiet door de vispassage Keersoppermolen bij
winterpeil- wijzigingen van +/- 20 cm in het bovenstrooms peil (rode bolletjes) en +/- 20
cm in het benedenstrooms peil (blauwe bolletjes).
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Figuur 6.3. Variatie in het (berekende) debiet door de vispassage Keersoppermolen bij
zomerpeil-wijzigingen van +/- 20 cm in het bovenstrooms peil (rode bolletjes) en +/- 20
cm in het benedenstrooms peil (blauwe bolletjes).

Zoals te zien is in de figuren (6.2 en 6.3) is de gevoeligheid voor debietveranderingen
als gevolg van wijzigingen van het bovenstrooms peil veel groter dan voor wijzigingen
van het benedenstroomse peil. In de figuren liggen de debietberekeningen (op basis
van de gemeten boven- en benedenstroomse peilen gedurende de onderzoeksperiode,
groene asterisk) nagenoeg op de lijn met de rode bolletjes (debiet als functie van
bovenstrooms peil). Gedurende de onderzoeksperiode heeft het debiet door de
vertical-slot in de “zomerstand” gevarieerd tussen 151-157 l.s-1, in de winterperiode is
dit tussen 86–96 l.s-1. Dit betekent dat er nauwelijks peilwijzigingen zijn opgetreden
(bovenstrooms) gedurende de onderzoeksperiode.
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Winterpeil
Bij een peil wijziging van +/- 20 cm (bovenstrooms) verandert het debiet met ca. 50
l.s-1, bij peilwijzigingen van +/- 20 cm (benedenstrooms) ca. 20 l.s-1.
Zomerpeil
Bij een peil wijziging van + of - 20 cm (bovenstrooms) verandert het debiet met ca.
50 l.s-1, bij peilwijzigingen van + en – 20 cm (benedenstrooms) ca. 25 l.s-1.
De debietmetingen in de figuren hebben een ander debiet bij een bepaald peil dan in de
theoretische berekeningen (op basis van peilen). In de winterperiode is dat ongeveer 9
l.s-1, in de “zomerperiode” bedraagt het verschil ca. 30 l.s-1. Dit kan zowel liggen aan
onnauwkeurigheden van de debietmetingen (grof raster) als de berekeningen (aanname
waarde voor afvoercoëfficiënt). Op dezelfde dag zijn 3 debietmetingen in de sleuven
van de passage gedaan. Deze debietmetingen verschillen onderling ca. 10 l.s-1. Aan de
afvoercoëfficiënt gebruikt bij de debietberekeningen liggen laboratoriumproeven ten
grondslag (Boiten & Dommerholt, 2004).

6.2.2 Peilsprong
Totale peilsprong
De vertical-slot-passage is aangelegd om het verval over de stuw te overbruggen. De
bekkenpassage is aangelegd om het restverval voorbij de stuw overbrugbaar te
maken. Tijdens de onderzoeksperiode zijn vanaf week 14 (2005) dagelijks de
peilschalen in de vertical-slot en de bekkenpassage afgelezen. Figuur 6.4 geeft de
totale peilsprong in de vertical-slot en de totale peilsprong in de bekkenpassage weer,
alsook de som van beide peilsprongen (totale peilsprong over de gehele passage).
De peilsprong in de vertical-slot en daarmee de totale peilsprong neemt in week 16
met 0,20 m toe. In deze week is de stuw verhoogd met een extra stuwbalk.
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Figuur 6.4. Verloop van de totale peilsprong over de gehele vispassage en de totale
peilsprong over de vertical-slot en de bekkens bij de vispassage Keersoppermolen.

In figuur 6.4 is duidelijk te zien dat de vertical-slot-passage het merendeel van de
totale peilsprong overbrugd. Het verloop van de peilsprong over de tijd is vrij constant,
zowel voor de vertical-slot als voor de bekkenpassage. Het peilverschil over de
vertical-slot schommelt tijdens winterpeil tussen 0,32-0,37 m en tijdens het zomerpeil
tussen 0,52-0,59 m. Het peilverschil in de bekkenpassage schommelt tijdens
winterpeil tussen 0,30–0,32 m en tijdens het zomerpeil tussen 0,22-0,32 m. De
schommelingen in de totale peilsprong gedurende de onderzoeksperiode zijn gering.
Dit betekent dat er sprake is van een relatief constant debiet door de vertical-slotpassage.
Vertical-slot-passage
Naast de metingen van de totale peilsprong over de (vertical-slot)-passage zijn er ook
metingen van de peilsprong gedaan in drie verticale sleuven van de vertical-slotpassage: verticale sleuf 1, verticale sleuf 6 en verticale sleuf 14. Uit
laboratoriumonderzoek (Boiten & Dommerholt, 2004) blijkt dat een afwijkende
instroming naar de eerste 2 sleuven en een afwijkende uitstroming uit de laatste 2
sleuven in een aanzienlijk kleiner gezamenlijk verval over deze 4 sleuven resulteert.
Sleuf 1 en sleuf 14 zijn de eerste respectievelijk de laatste sleuf van de passage.
Verticale sleuf 6 ligt halverwege de passage. Tijdens de onderzoeksperiode zijn vanaf
week 14 dagelijks de peilschalen in de vertical-slot afgelezen. Figuur 6.5 geeft het
verloop van de peilsprong in de drie verschillende verticale sleuven over de tijd weer.
Het ontwerpverval tussen twee compartimenten van de vertical-slot wordt als
toetswaarde genomen.
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Figuur 6.5 Verloop van de peilsprong in 3 vensters (verticale sleuven) van de vertical-slot
vispassage Keersoppermolen (venster 1: meeste stroomopwaarts gelegen sleuf; venster
14: meest stroomafwaarts gelegen sleuf; venster 15: halverwege de vispassage).

Uit figuur 6.5 blijkt dat de peilsprong over de eerste verticale sleuf in alle gevallen
groter is dan de peilsprong in verticale sleuf 6 en de laatste verticale sleuf 15. De
peilsprong over de laatste verticale sleuf is in het algemeen ook groter dan bij de sleuf
die halverwege de passage ligt (verticale sleuf 6). Bij winterpeil is vooral de peilsprong
in de eerste verticale sleuf groot, in de overige twee verticale sleuven is er nauwelijks
verval (2 cm of minder). In de “zomersituatie” is er 1 stuwbalk toegevoegd waardoor
het peil bovenstrooms de vispassage circa 20 cm is verhoogd. Dit is echter nog niet
het ontwerp zomerpeil. Dit betekent dat de gemiddelde stroomsnelheid in de
verschillende sleuven ook niet gelijk zal zijn.
Wanneer het ‘zomerpeil’ wordt ingesteld neemt het totaalverval toe en ook het verval
per verticale sleuf. Het verval over de eerste verticale sleuf is groter dan het
ontwerpverval (toetswaarde), het verval over verticale sleuf 15 komt ongeveer
overeen met het ontwerpverval en het verval over verticale sleuf 6 is in alle gevallen
kleiner dan het ontwerpverval. In figuur 6.6 is het procentuele verval van de
geselecteerde verticale sleuven en van de overige verticale sleuven weergegeven.
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Figuur 6.6. Verloop van het procentuele verval bij venster 1, 6 en 15 van de vertical-slot
passage Keersoppermolen.

Figuur 6.6 geeft aan dat de eerste en de laatste verticale sleuf procentueel gezien het
grootste verval hebben. Verticale sleuf 6 heeft een procentueel verval dat ongeveer
gelijk is met het gemiddelde restverval per verticale sleuf. Deze metingen bevestigen
de hypothese dat de eerste en laatste verticale sleuf een groter verval hebben dan de
overige verticale sleuven. Vooral de eerste verticale sleuf heeft een groot verval
vergeleken met de overige verticale sleuven. Een verklaring hiervoor is mogelijk de
schuine instroming van het water naar de opening van de passage (hogere
weerstand). Een verklaring voor het relatief grote verval over de laatste sleuf is lastig
te geven en een aanbeveling voor nader onderzoek.
Wanneer het werkelijke zomerpeil zal worden ingesteld (20 cm hoger dan het
gebruikte ‘zomerpeil’) zal het verval per sleuf wijzigen en wellicht ook de verdeling van
het verval over de sleuven. Geconcludeerd wordt dat de verdeling van de totale
peilsprong over de sleuven niet uniform verdeeld en als gevolg hiervan ongunstig kan
doorwerken op de optredende stroomsnelheden in de sleuven. Nader onderzoek naar
een verklaring voor deze ongunstige verdeling voor deze passage is aan te bevelen.
Bekkenpassage
Tijdens de onderzoeksperiode zijn vanaf week 14 dagelijks de peilschalen in de
bekkenpassage afgelezen. Figuur 6.5 geeft het verloop van de peilsprong over de 4
drempels in de tijd weer. Als toetswaarde wordt het ontwerpverval tussen twee
bekkens van de bekkenpassage genomen, deze is gelijk aan 0,08 - 0,10 m (figuur
6.7).
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Figuur 6.7. Verloop van de peilsprong over de 4 drempels van de bekkentrap van de
vispassage Keersoppermolen.

Drempel 1 (de bovenste drempel) overschrijdt constant de toetswaarde van 0,08 0,10 m en heeft meestal het grootste verval van de vier drempels (figuur 6.7). De
andere drie drempels vertonen geen overschrijding, drempel 4 heeft in sommige
gevallen zelfs geen verval. Het verval over de treden is afhankelijk van debiet, mate
van begroeiing van de drempels en de mate van begroeiing in het benedenstroomse
beektraject. Voor het verval over de drempels is geen duidelijke trend in de tijd te
ontdekken.
De verdeling van de totale peilsprong over drempel 1 (figuur 6.5) is ongunstig. De
peilsprong over de andere drempels is gunstig en blijft ondanks wisselingen van enkele
cm binnen de toetswaarde van 0,08-0,10 m. Vanuit het oogpunt van de optredende
peilsprong, is de meest bovenstroomse gelegen drempel tijdens de maximale
peilsprongsituatie het moeilijkst te passeren. In tabel 6.3 is per drempel van de
bekkentrap teven de minimaal, gemiddelde en maximaal optredende peilsprong
weergegeven.
Tabel 6.3 Beoordeling van de minimale, gemiddelde en maximale peilsprong bij de drempels
van de bekkentrap van de vispassage Keersoppermolen.
Drempel

minimum (m)

gemiddeld (m)

maximum (m)

1

0,10

0,11

0,14

2

0,05

0,06

0,08

3

0,03

0,05

0,09

4

0,00

0,04

0,08

Uit tabel 6.3 blijkt dat drempel 1 in de categorie “matig” valt. Uit visuele
waarnemingen is gebleken dat verschillen in peilsprong sterk afhankelijk zijn van de
hoeveelheid drijfvuil dat op de drempels blijft steken. Drijfvuil op de drempels zorgt
voor opstuwing van het water waardoor de peilsprong toeneemt.
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De overige drempels voldoen de gehele onderzoeksperiode aan de toetswaarde van
0,08-0,10 m.

6.2.3 Stromingscondities
Vertical-slot-passage
Op 13-4-2005 en 24-5-2005 zijn stroomsnelheidsmetingen uitgevoerd in de verticale
sleuven van de vertical-slot-passage. Op 13-4-2005 stond de stuw op winterpeil en
op 24-5-2005 stond de stuw op (een verlaagd) zomerpeil (zie § 6.1.1).
De plaats van de verticale sleuven in de dwarswand van de koker is van invloed op
het stroombeeld. Wanneer de passage van bovenstrooms naar benedenstrooms
doorlopen wordt is verticale sleuf 1 rechts in de wand geplaatst terwijl verticale sleuf
6 en 14 beide links in de wand zijn geplaatst. Het water volgt hierdoor een
slingerpatroon door de sleuven waarbij door het binnenbocht/buitenbocht-effect ook in
de sleuf zelf snelheidsverschillen ontstaan. Tevens zal de niet-uniforme verdeling van
de peilsprong en het feit dat de passage niet volgens het ontwerppeil heeft
gefunctioneerd van invloed zijn op meetresultaten.

In de figuren 6.8 en 6.9 zijn de resultaten van de metingen weergegeven in een
dwarsdoorsnede per geselecteerde verticale sleuf. Er is een vlakdekkend beeld
geschetst van het stromingsbeeld door te interpoleren tussen het meetraster.
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Figuur 6.8. Stroomsnelheden in de vensters 1, 6 en 14 van de vertical-slot vispassage
Keersoppermolen op 13-4-2005 (winterpeil).

Stroomsnelheden bij winterpeil
De in figuur 6.8. weergegeven diepte is gelijk aan de diepte (vanaf het
wateroppervlak) waarop de metingen zijn uitgevoerd. In de figuur zijn de optredende
snelheden veelal erg gunstig. De optredende stroomsnelheden zijn allen lager dan 0,5
m.s-1 en daarmee goed passeerbaar voor doelsoorten. Ze vallen daarmee in de klasse
“goed” tot “zeer goed”.
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In verticale sleuf 14 worden geen snelheden lager dan 0,3 m.s-1 gemeten, in de andere
twee verticale sleuven wel. Opvallend is dat de waterdiepte bij zowel sleuf 1 als sleuf
6 gelijk zijn en bij de laatste sleuf circa 20 cm minder waterdiepte heeft (wellicht dat
door aanzanding in het benedenstroomse gedeelte van de vertical-slot-passage de
bodem omhoog is gekomen), dit heeft een zeer ongunstig effect op de gemiddelde
stroomsnelheid in deze sleuf. Wanneer het totale peilverschil afwijkt van het
ontwerpverval ontstaan toenemende of afnemende waterdiepten van boven- naar
benedenstrooms in de passage. Wanneer het waterspiegelverhang groter is dan het
bodemverhang neemt de waterdiepte in de benedenstroomse richting af. Echter het
debiet door de verticale sleuven is hetzelfde, wat tot gevolg heeft dat de gemiddelde
stroomsnelheid per verticale sleuf in de benedenstroomse richting toeneemt. Voor de
benedenstrooms gelegen verticale sleuven geldt daardoor dat er gemiddeld hogere
stroomsnelheden optreden dan in de bovenstrooms gelegen verticale sleuven en zijn
daardoor “lastiger” te passeren voor de doelsoorten. Wanneer het waterspiegelverhang kleiner is dat het bodemverhang, dan treedt de hoogste gemiddelde
stroomsnelheid op in de meest bovenstrooms gelegen sleuf.

Stroomsnelheden bij zomerpeil
De in figuur 6.9 weergegeven diepte is gelijk aan de diepte (vanaf het wateroppervlak)
waarop de metingen zijn uitgevoerd.
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Figuur 6.9. Stroomsnelheden in de vensters 1, 6 en 14 van de vertical-slot vispassage
Keersoppermolen op 24-5-2005 (zomerpeil).

De stroomsnelheden in figuur 6.9 (zomerpeil) zijn hoger dan in figuur 6.8 (winterpeil).
Dit is te wijten aan het grotere debiet dat als gevolg van het verhoogde
bovenstroomse peil door de passage stroomt. Ondanks de toename van het debiet
blijven er voor de vensters 1 en 6 gunstige passagezones met een stroomsnelheid
lager dan 0,5 m.s-1. Voor venster 14 zijn er nauwelijks stroomsnelheden lager dan 0,5
m.s-1 gemeten (alleen geheel links onderin). Wederom valt op dat het
waterspiegelverhang groter is dan het bodemverhang waardoor de waterdiepte in het
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meest benedenstrooms gelegen venster veel kleiner is dan in de bovenstrooms
gelegen sleuf en de gemiddelde stroomsnelheid hierdoor veel hoger is.
In dit benedenstrooms gelegen venster treden de hoogste stroomsnelheden op en is
daarmee de grootste barrière om te passeren. De verticale vensters 1 en 6 vallen
volgens de classificering in de categorie goed, venster 14 scoort volgens de
classificering redelijk. In een schaalmodelstudie aan een vergrote De Witvensterpassage bleken de stroomsnelheden in de vensters voor 90% van het
vensteroppervlak te liggen tussen 0,85 en 1.1 m.s-1 met slechts een zone van circa
10x10 cm met waarden tussen 0,75 - 0,85 m.s-1. (Boiten, & Dommerholt, 2004.)
Belangrijk aandachtspunt is het feit dat er niet tot op de bodem gemeten is. Hier
liggen grote stortstenen waar, zo blijkt bijvoorbeeld uit metingen tussen de stortstenen
van de vispassage Vughterstuw, veel lagere, en dus gunstigere stroomsnelheden
optreden.
Wanneer de stuw op het ontwerpzomerpeil wordt gezet kunnen de snelheden in sleuf
nog ongunstiger worden. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor deze passage.
Bekkenpassage
Op 13-4-2005 (drempel 1 en 2) en 31-5-2005 (drempel 1) zijn stroomsnelheidmetingen uitgevoerd. Drempel 1 is gekozen omdat deze de grootste peilsprong
vertoont, drempel 2 is gekozen als zijnde representatief voor de overige drempels die
allen eenzelfde peilsprong vertonen. In figuur 6.10 zijn bovenaanzichten van drempels
1 en 2 met de meetpunten en hun gemeten waarden weergegeven. (meting van 13-42005). In figuur 6.11 is het bovenaanzicht van drempel 1 met de meetpunten en hun
gemeten waarde weergegeven (meting van 31-5-2005). Alle waarden zoals
weergegeven in de figuren zijn metingen die nét boven de bodem (0,05 m) van de
drempel zijn uitgevoerd. De weergegeven stroomsnelheid geldt alleen voor deze
hoogte en dus niet voor de gehele waterkolom (zie ook tabel 6.4).
Tabel 6.4. Gemeten stroomsnelheden (in m.s-1) op verschillende hoogten boven de bodem
bij drempel 1 en 2 van de bekkentrap vispassage Keersoppermolen.
Bodem+10 cm

Bodem +20 cm

Drempel1 sleuf rechts; winterpeil

1,02

0,56

0,74

Drempel 1 sleuf links; winterpeil

0,52

0,58

0,93

-

0,25 - 0,37

-

0,66

0,95

0,90

Drempel 2 beide sleuven; winterpeil
Drempel 1 sleuf rechts; zomerpeil

Bodem +30 cm

De stroomsnelheden zijn bij zomerpeil gemiddeld hoger dan bij winterpeil. Vanaf 10
cm vanaf de bodem neemt vooral bij zomerpeil de stroomsnelheid sterk toe tot hoge
met moeite passeerbare waarden. Overigens worden de meetwaarden sterk beïnvloed
door lokale omstandigheden bij het meetpunt (bijvoorbeeld: ligging van stenen die het
stromingspatroon en de stromingsrichting beïnvloeden).
In figuur 6.10 is te zien dat de gemeten stroomsnelheden aan de bodem bij winterpeil
bij drempel 1 en 2 onderling variëren. Voor drempel 1 zijn de snelheden nabij en in de
sleuven hoger (0,5–0,9 m.s-1) dan voor drempel 2 (0,3–0,7 m.s-1). Direct voor en na
de drempel zijn de snelheden lager, tot <0,3 m.s-1. Op de verticale as (waterkolom)
van de drempels treden hogere stroomsnelheden op tot 0,9 m.s-1. In de overige
passagezones zijn de snelheden voor drempel 1 gelijk aan 0,5–0,7 m.s-1, voor drempel
2 zijn de snelheden in deze zones gelijk aan 0,3–0,7 m.s-1.
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Bovenaanzicht drempel 2 Keersoppermolen
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Figuur 6.10. Stroomsnelheden bij drempel 1 en 2 van de bekkentrap Keersoppermolen, op
0,05 m boven de bodem op 13-4-2005 (winterpeil).
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Figuur 6.11. Stroomsnelheden bij drempel 1 van de bekkentrap Keersoppermolen, op
0,05 m boven de bodem op 31-5-2005 (zomerpeil).

In figuur 6.11 is te zien dat de optredende stroomsnelheden bij zomerpeil op de
horizontale as van de drempel hoog zijn (0,5–0,9 m.s-1). Aan de bodem van de
sleuven is de snelheid daarentegen laag (<0,3 m.s-1). Direct voor en na de drempel
zijn de snelheden ook laag variërend van <0,3–0,5 m.s-1.
Gezien de variatie in de metingen is het lastig om algemene uitspraken te doen over de
stromingscondities op de drempels (zie § 3.2.3, tekstvak “Interpretatie van stroomsnelheden”).
Wel blijkt dat de stroomsnelheden direct voor en na de drempels zeer gunstig zijn en
geclassificeerd worden als “goed” tot “zeer goed”. De stroomsnelheden op de
verticale as (waterkolom) zijn veelal erg hoog en scoren volgens de classificatie
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“matig”. In de passagezones naast de sleuven komen gunstige stroomsnelheden voor
die als “redelijk” tot “goed” worden geclassificeerd. De optredende stroomsnelheden
lijken in de metingen gunstiger voor drempel 2 (peilsprong gemiddeld 6 cm) dan
drempel 1 (peilsprong gemiddeld 11 cm). Op basis van alle metingen is de
verwachting dat er voldoende passagezones zijn over de drempels waardoor de
migratie van doelsoorten niet wordt belemmerd.

6.2.4 Energiedemping
Vertical-slot-passage
De energiedemping is de verhouding tussen de energie van het water en het volume
van het compartiment en is een maat voor de passeerbaarheid van de passage. De
energiedemping (tabel 6.5) voor de compartimenten zijn berekend aan de hand van de
gemeten peilsprongen over de verticale sleuven 6 en 15 en het gemeten debiet op
13-4-2005 (winterpeil) en 24-5-2005 (verlaagd zomerpeil, zie § 6.1.1). In de
onderstaande tabel is de energiedemping weergegeven voor het 6e en 15e
compartiment van de vertical-slot.
Tabel 6.5. Beoordeling van de energiedemping in compartimenten van de vertical-slot
vispassage Keersoppermolen bij winterpeil (13-4-2005) en zomerpeil (24-5-2005).
Datum

Compartiment

Energie P (W)

Volume V (m3)

P/V (W/m3)

13-4-2005

6

15 W

1,7 m3

8,8

13-4-2005

15

0W

1,6 m3

-

24-5-2005

6

45 W

2,0 m3

22,1

24-5-2005

15

51 W

1,6 m3

32,1

De energiedemping is op alle meetmomenten voor beide compartimenten goed.
Nergens wordt de kritieke waarde van 150 W/m3 bereikt. Door de toename van de
totale peilsprong tijdens het zomerpeil is wel een toename van de energiedemping
waarneembaar in de vertical-slot-passage. Het is de verwachting dat ook bij het
werkelijke zomerpeil de kritieke waarde van 150 W/m3 niet zal worden bereikt of
overschreden.

6.2.5 Doorzwemhoogte en waterdiepte
Bekkenpassage
De doorzwemhoogte is de hoogte van de waterkolom op de drempels van de
bekkenpassage. De waterdiepte is de diepte van het water in de bekkens. Aan de
hand van de meetgegevens van de waterstanden en bodem- en drempelhoogte zijn
waterdiepte en doorzwemhoogte bepaald.
In figuur 6.12 is voor iedere drempel op dwarsdoorsnede de minimale, gemiddelde en
maximale doorzwemhoogte gedurende de onderzoeksperiode aangegeven, waarbij
steeds gemeten is vanaf de linkeroever (0 m) tot de rechteroever.
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Figuur 6.12. Beoordeling van de minimale, gemiddelde en maximale doorzwemhoogte over
de drempels van de bekkentrap vispassage Keersoppermolen.
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De doorzwemhoogte op de drempels, groter of gelijk aan 0,30 m (groen), bevinden
zich vooral ter hoogte van de twee a-centrische sleuven. Deze hebben gedurende de
gehele onderzoeksperiode een minimale doorzwemhoogte van 0,30 m. Drempel 3 is
hier echter een uitzondering op, daar heeft slechts 1 van de 2 sleuven een continue
doorzwemhoogte van minimaal 0,30 m. Voor de overige passagezones varieert de
doorzwemhoogte tussen 0,10–0,30 m (met uitzondering van de oeverzones, waar
natuurlijk sprake is van een oplopend oevertalud). Dit is volgens de classificatie een
matige tot redelijke score.
De minimale, gemiddelde en maximale waterdiepte in het eerste bekken (meest
bovenstrooms gelegen), het tweede bekken en het derde bekken, gedurende de
onderzoeksperiode, zijn weergegeven in tabel 6.6.
Tabel 6.6. Beoordeling van de waterdiepte van de bekkens van de bekkentrap vispassage
Keersoppermolen.
Bekken

Minimale waterdiepte
(m)

Gemiddelde waterdiepte
(m)

Maximale waterdiepte
(m)

1
2
3

0,66 m
0,78 m
0,41 m

0,72 m
0,83 m
0,46 m

0,77 m
0,89 m
0,52 m

De waterdiepte in de bekkens van de Keersoppermolen voldoen niet allemaal aan de
minimum diepte-eis van 0,75 m. Vooral de eerste en het laatste bekken zijn niet altijd
voldoende diep. Dit zijn de bekkens benedenstrooms van drempel 1 en 3. Dit levert
een matige tot redelijke score op in de classificatie. Opgemerkt wordt dat uit visuele
waarnemingen tijdens de onderzoeksperiode is opgevallen dat de bekkens niet een
uniforme diepte hebben en dat er op sommige plaatsten in de bekkens diepere zones
voorkomen.

Riviergrondel, een rheofiele doelvissoort voor de beken van het Waterschap De Dommel.
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6.3 RESULTATEN VISONDERZOEK

6.3.1 Overzicht waargenomen soorten

Bij de vispassage Keersoppermolen, een combinatie van een vertical-slot en een
bekkentrappassage, zijn 21 vissoorten aangetroffen (tabel 6.7). Bij de
Keersoppermolen is zowel, benedenstrooms gevist (met signaleringsfuik en
electrovisserij), als in de vispassage (met buisfuiken en electrovisserij), als
bovenstrooms (met een fuik en electrovisserij).
In totaal zijn 13 vissoorten de in de bovenstroomse fuik aangetroffen, waarvan vier
doelvissoorten. Twee doelvissoorten zijn niet in de bovenstroomse fuik aangetroffen:
beekprik en winde. Van de beekprik zijn benedenstrooms van de vispassage
verscheidene paaiende dieren aangetroffen omstreeks de derde en vierde week van
maart. Ook komen benedenstroomse veelvuldig beekpriklarven voor.
Tijdens de onderzoeksperiode maakt de zonnebaars, een exoot, het meest veelvuldig
gebruik van de vispassage om stroomopwaarts te trekken.
Tabel 6.7. Vispassage Keersoppermolen: totaaloverzicht van de aantallen waargenomen
vissoorten, gegroepeerd per ecologisch gilde (doelvissoorten zijn cursief gedrukt).
Ecologisch
gilde
Eurytoop

Limnofiel

Rheofiel
obligaat

Rheofiel
partieel

1:
2:
3:
4:
5:

Nederlandse naam
Tiendoornige stekelbaars
Driedoornige stekelbaars
Baars
Blankvoorn
Karper
Paling*
Zonnebaars
Amerikaanse Hondsvis
Giebel
Ruisvoorn
Snoek
Vetje
Zeelt
Beekforel
Beekprik
Bermpje
Kopvoorn
Serpeling
Blauwband
Riviergrondel
Winde

Bovenstroomse
traject1
1
1
28
31
10
32
13
1

6

Bovenstroomse
fuik2

In bekkens
gevangen3
1

52
44
1
5
150

5
1

1
10
2

4

2
4

BenedenstroomseBenedenstroomse
traject4
fuik5
2
4
1
13
12
18
1
21
8
9
31
5
2
5
17

1
1

1
5
12
34
33
34
6

11
3
2
10

6
3
17

22
80
79

1
506

21
1
12

71
1
83

3
1
102

Bovenstrooms traject: overzicht visvangsten van 3 electrovisserij-bemonsteringen in
het bovenstrooms van de vispassage gelegen traject;
Bovenstroomse fuik: overzicht visvangsten in bovenstrooms van de vertical-slot
geplaatste visfuik (kleine hoepelfuik);
In bekkens gevangen: overzicht visvangsten van 2 electrovisserij-bemonsteringen in de
bekken-vispassage;
Benedenstrooms traject: overzicht visvangsten in het benedenstrooms van de
vispassage gelegen traject (3 electrovisserij-bemonsteringen), inclusief bekkenpassage
(eerste electrovisserij-bemonstering);
Benedenstroomse fuik: overzicht visvangsten in de benedenstrooms geplaatste grote
hoepelfuik (signaleringsfuik).

Het traject “in bekkens gevangen” is gebaseerd op de twee laatste
electrovisserijbemonsteringen. De verzamelde gegevens van de eerste bemonstering
zijn tezamen met de data van het benedenstrooms traject verzameld.
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6.3.2 Analyse van de visvangsten

In tabel 6.8 wordt een overzicht gegeven van de gevangen vissoorten in de
bovenstroomse fuik, uitgesplitst naar lengteklasse. Ook is aangegeven in hoeverre er
sprake is van terugvangsten.
Tabel 6.8. Vispassage Keersoppermolen; bovenstroomse fuik: overzicht van gevangen
vissoorten en vangstaantallen uitgesplitst naar lengteklasse, met vermelding van het aantal
teruggevangen (gemerkte) vissen.
terugvangst1
vissoort

0-5

7

15

zonnebaars
baars

vorkstaartlengte (cm)

bov ben trap
3

2

blankvoorn
bermpje

1

riviergrondel

4

3

ruisvoorn
paling

6 - 10 11 - 20 21 - 40
25

150

51

12

52

18

21

23

44

15

7

1

11

4

9

1

10

3

7

3

10

3

5

5

2

2

3

1

2

1

1
1

1

snoek

2
1

karper

1

zeelt

1
totaal

1:

3

14

2

19

%

40

kopvoorn

giebel

N

110

2

serpeling

totaal
>40

196

67

8

2

1

1

<1

1

<1

1

<1

292

100

Terugvangst: aantal teruggevangen vissen, herkenbaar aan een vinmerk:
bov:
vissen zijn eerder gevangen in de bovenstroomse fuik, hierna
bovenstrooms uitgezet en opnieuw in de fuik aangetroffen;
ben:
vissen zijn in het gebied benedenstrooms van de vispassage gevangen
en/of uitgezet en in de fuik teruggevangen;
trap:
vissen zijn in de bekkens van de stortsteen-drempelvispassage gevangen
en teruggezet en opnieuw gevangen in de fuik.

In de bovenstrooms van de vertical-slot vispassage geplaatste fuik zijn gedurende de
onderzoeksperiode 292 vissen gevangen, verdeeld over 13 soorten. Meer dan de helft
van de vangst bestaat hierbij uit zonnebaars (exoot). Bij 16 vissen was een vinmerk
aanwezig uit het benedenstroomse gebied (ben+trap). Ook zijn enkele vissen met een
bovenstrooms merk teruggevangen. In de beginfase van het onderzoek zijn helaas met
het merken enkele fouten gemaakt. Zo had waarschijnlijk één van de teruggevangen
baarzen (terugvangst in week 15) eigenlijk een benedenstrooms merk moeten krijgen.
In de beginfase van het onderzoek zijn namelijk in de bovenstroomse fuik gevangen
vissen opnieuw benedenstrooms uitgezet. In week 21 zijn opnieuw twee baarzen
gevangen met een bovenstrooms merk. Deze vissen zijn waarschijnlijk wel vanuit het
bovenstroomse gebied benedenstrooms van de vispassage terecht gekomen en hierna
opnieuw in de bovenstroomse fuik gevangen. In week 20 en 21 is de bovenstrooms
geplaatste fuik een aantal dagen niet aanwezig geweest, vanwege maaiwerkzaamheden in de Keersop.
Van de serpeling zijn slechts 2 exemplaren in de bovenstroomse fuik aangetroffen.
Deze soort komt benedenstrooms van de vertical-slotpassage vrij veel voor, onder
andere in de bekkenvispassage is de soort regelmatig gevangen.
De vispassage is gepasseerd door 4 doelvissoorten: bermpje, riviergrondel, kopvoorn
en serpeling. De aantallen gevangen dieren zijn overigens gering en bedragen minder

81

BUREAU NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS

Evaluatie 4 vispassages Waterschap De Dommel

dan 5% van de totaalvangst in de bovenstroomse fuik. Opvallend is de vangst van 3
optrekkende kopvoorns geweest. Deze soort is uit de Keersop nauwelijks bekend.
Tijdens de in 2003 en 2004 uitgevoerde visstandbemonsteringen is de soort in de
Keersop niet aangetroffen (Hoogerwerf & Boonman, 2004; Hoogerwerf, 2005).

Kopvoorn, gevangen in de bovenstroomse fuik bij de vispassage Keersoppermolen (6 mei
2005).

Naast kleine vissen maken ook grote vissen gebruik van de vertical-slotpassage. Zo
zijn er twee snoeken in de bovenstroomse fuik aangetroffen, met een vorkstaartlengte
van 61 en 70 cm. Eén van deze snoeken is later benedenstrooms van de vispassage
bij de Volmolen teruggevangen (zie § 5.2). Ook is een grote karper in de fuik
aangetroffen (vorkstaartlengte 61 cm; vangst in week 18).
Ter vergelijking is in tabel 6.9 , 6.10 en 6.11 de vangst uitgewerkt van respectievelijk
de benedenstroomse fuik, het benedenstroomse traject inclusief de bekkenpassages
(electrovisserij) en van het traject bovenstrooms van de vispassage (electrovisserij).
Tabel 6.9. Vispassage Keersoppermolen; benedenstroomse fuik: overzicht van gevangen
vissoorten en vangstaantallen uitgesplitst naar lengteklasse, met vermelding van het aantal
teruggevangen (gemerkte) vissen.
terugvangst1
vissoort

bov

bermpje

2

156

ben trap

riviergrondel

6

14

vorkstaartlengte (cm)
0-5

6 - 10 11 - 20 21 - 40

>40

N%

478

12

507

75

98

4

102

15

17

5

32

5

7

11

18

3

8

1

3

<1

3

<1

2

2

<1

driedoornige stekelbaars

1

1

<1

beekprik

1

1

<1

1

<1

1

<1

1

<1

680

100

zonnebaars

17

totaal

1

1

10

blankvoorn
paling

1

8

ruisvoorn

3
3

serpeling

Amerikaanse hondsvis

1

blauwbandgrondel

1
1

kopvoorn

1

vetje

totaal

1:

8

171

2

32

Terugvangst: zie toelichting bij tabel 6.8.
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In de totaalvangst van de benedenstroomse fuik zijn bermpje en riviergrondel veruit
dominant. Tezamen hebben deze soorten een vangstaandeel van 90%. Twee soorten:
vetje en kopvoorn zijn wel in de benedenstroomse fuik aangetroffen maar niet in het
benedenstroomse traject bij de electrovisserij. In totaal zijn in deze fuik 13 vissoorten
verdeeld over 680 exemplaren gevangen.
Van alle gevangen vissen in de benedenstroomse fuik is ruim 93% kleiner dan 11 cm.
In het benedenstroomse deel is een fijnmazige grote hoepelfuik toegepast
(spieringfuik). Het grote aandeel kleine vissen hangt waarschijnlijk samen met deze
fijnmazigheid.
Bij bermpje en riviergrondel valt het hoge aandeel terugvangsten op. Bij bermpje
bedraagt het aandeel terugvangsten met een benedenstrooms merk 31%, bij
riviergrondel is dit 14%. Hierbij is niet uit te sluiten dat bepaalde exemplaren
verscheidene keren zijn gevangen. Dit is een aanwijzing dat deze soorten zich vooral
lokaal ophouden en weinig (massale) paaimigratie vertonen, anders dan afstanden van
hooguit een tiental meters in de omgeving van de benedenstroomse fuik.
Bij beide soorten zijn op het einde van de onderzoeksperiode (week 20, 21 en 22)
enkele vissen met een bovenstrooms merk aangetroffen. Deze vissen zijn eerst in de
bovenstroomse fuik aangetroffen en hierna bovenstrooms van de vispassage uitgezet.
In week 20 en 21 zijn in de Keersop maaiwerkzaamheden uitgevoerd. Het is niet
onaannemelijk dat deze vissen mogelijk met afstromend maaisel zijn meegevoerd.
Tabel 6.10. Vispassage Keersoppermolen; electrovisserij (3 bemonsteringen) benedenstroomse traject (inclusief bekkentrap): overzicht van gevangen vissoorten en
vangstaantallen uitgesplitst naar lengteklasse, met vermelding van het aantal
teruggevangen (gemerkte) vissen.
terugvangst1
vissoort

bov

bermpje

2

riviergrondel

ben

6 - 10 11 - 20 21 - 40

25

71

4

6

82

2

beekprik

beekforel

vorkstaartlengte (cm)
0–5

3
3

serpeling

trap

1

7

29

28

30

1

47

35

7

18

1

paling
snoek

5

1

5
2

N

%

96

19

95

19

92

18

83

17

28

6

2

19

21

4

14

4

1

21

4

12

4

2

18

4

7

13

3

2

baars

totaal
>40

blankvoorn

3

3

zonnebaars

7

6

13

3

3

4

7

1

5

1
1

ruisvoorn

2

Amerikaanse hondsvis

3

2

driedoornige stekelbaars

4

4

tiendoornige stekelbaars

3

3

1

blauwbandgrondel

2

2

<1

karper

1
totaal

1:

2

20

3

92

274

100

15

21

1

<1

502

100

Terugvangst: zie toelichting bij tabel 6.8.

De electrovisserij in het benedenstroomse traject geeft waarschijnlijk een completer
beeld van de vislevensgemeenschap dan de benedenstrooms geplaatste fuik. In de
tabel zijn overigens ook de gegevens opgenomen van de benedenstrooms van de
vertical-slotpassage gelegen bekkentrappen. Een groot deel van de (grotere) vissen
blijkt zich vooral in de bekkentrappen op te houden.
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In het benedenstroomse traject zijn bij de electrovisserij vier doelvissoorten
aangetroffen. Deze soorten zijn bovendien het meest dominant en omvatten tezamen
73% van de totale visvangst. Wel zijn er tussen de opeenvolgende visbemonsteringen
opvallende verschillen. Zo werden tijdens de eerste visbemonstering (20 maart) 58
serpelingen aangetroffen, en bij de tweede en derde bemonstering (17 mei en 2 juni)
respectievelijk 7 en 27 exemplaren. Tussen de tweede en derde bemonstering lag
slechts een periode van 2 weken.
In het bovenstroomse traject (tabel 6.11) zijn 15 vissoorten aangetroffen, waarvan 5
doelvissoorten. Eén soort, de winde, is alleen in dit bovenstroomse traject
aangetroffen. Evenals kopvoorn is winde op de Keersop een zeldzame verschijning. De
soort is bij recente visstandbemonsteringen niet aangetroffen (Hoogerwerf &
Boonman, 2004; Hoogerwerf, 2005).
Bermpje, riviergrondel, serpeling en paling zijn het meest dominant, gevolgd door
blankvoorn en baars.
Tabel
6.11.
Vispassage
Keersoppermolen,
bovenstroomse
electrovisserij
(3
bemonsteringen): overzicht van gevangen vissoorten en vangstaantallen uitgesplitst naar
lengteklasse, met vermelding van het aantal teruggevangen (gemerkte) vissen.
terugvangst1
vissoort

bov

ben

trap

vorkstaartlengte (cm)
0-5
3

bermpje

1

riviergrondel

1

serpeling

8

6 - 10 11 - 20 21 - 40
19

11

31

3

5

19

paling

1
1
1

blankvoorn

5

3

baars
snoek

7

20

14

14

1

zonnebaars

4

10

1

10

3

1

11

totaal
>40

31

4
3

2

N

%

34

13

34

13

33

13

32

13

31

12

28

11

15

6

13

5

12

5

karper

2

8

10

4

winde

3

3

6

2

beekprik

beekforel

2

tiendoornige stekelbaars

1

driedoornige stekelbaars

1

Amerikaanse hondsvis
totaal 10

1:

3

1
6

13

88

93

18

44

5

2

1

<1

1

<1

1

<1

256

100

Terugvangst: zie toelichting bij tabel 6.8.

De visvangsten in het bovenstroomse traject zijn overigens zeker niet gelijkelijk
verdeeld. In de eerste 100 m ten zuiden van de vispassage is vrijwel niets gevangen.
In dit gedeelte ligt in de oevers veel puin en afval. Plaatselijk bevindt zich ook een diep
gat. Hierna nemen de vangsten geleidelijk toe.
Wanneer bij vergelijking van de vangstpercentages tussen de bovenstroomse fuik en
het benedenstroomse gebied (electrovisserij) a priori de volgende veronderstellingen
worden gehanteerd:
de visvangst op de beide locaties een afspiegeling vormt van de vislevensgemeenschap;
alle vissoorten een gelijke potentie zouden hebben om gebruik te maken van de
vispassage;
dan betekent dit dat de vangstpercentages op beide locaties vergelijkbaar moeten zijn.
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Karper, op 2-5-2005 gevangen in de bovenstroomse fuik bij de Keersoppermolen (op de
staartvin is nog net het bovenstroomse vinmerk herkenbaar).

Bij een vergelijkbaar vangstpercentage geldt dat de vispassage noch een
‘aantrekkend’, noch een ‘afstotend’ effect heeft.
Wanneer het vangstpercentage in de bovenstroomse fuik hoger ligt, dan heeft de
vispassage een ‘aantrekkende’ werking. Dit laatste geldt vooral voor zonnebaars,
blankvoorn en baars. Dit zijn soorten die bij de Keersoppermolen duidelijk trekgedrag
vertonen.
Daarentegen voor soorten waar het percentage in de bovenstroomse fuik lager ligt dan
in het benedenstroomse gebied, bestaat er ‘weerstand’ om in de bovenstroomse fuik
terecht te komen. Deze ‘weerstand’ is voor meerdere uitleggen vatbaar. Zo kan de
weerstand worden beschouwd als een relatief grote moeite om de vispassage te
passeren. Ook kan de weerstand uitgelegd worden als het ontbreken van een
duidelijke trekdrang bij de Keersoppermolen. Hiervan is sprake bij bermpje en
riviergrondel.

6.3.3 Periodiciteit visvangsten

In figuur 6.13 zijn de vangsttotalen per week uitgezet tegen de gemiddelde
watertemperatuur per week.
In tegenstelling tot de weekvangsten bij de vispassages Vughterstuw (§ 4.2.3) en
Volmolen (§ 5.2.3) vertonen de vangsten bij de Keersoppermolen een minder duidelijk
verband met de watertemperatuur.
De vangsten in de benedenstroomse fuik zijn hoofdzakelijk afkomstig van bermpje en
riviergrondel, die zich hier vooral lokaal ophouden en regelmatig worden
teruggevangen. De activiteit van deze dieren vertoont geen duidelijke relatie met de
ontwikkeling van de watertemperatuur.
De vangsten in de bovenstroomse fuik lijken enigszins toe te nemen met een
toenemende watertemperatuur.
In de weken 13 en 14 is er met de bovenstroomse fuik geëxperimenteerd om een
betrouwbare en praktische vangstmethode te ontwikkelen. In deze weken was nog
geen ideale opstelling aanwezig, waardoor mogelijk optrekkende vissen zijn gemist. In
zowel de benedenstroomse als de bovenstroomse fuik is in week 20 een daling waar
te nemen. Deze daling wordt niet alleen veroorzaakt door een daling in de gemiddelde
watertemperatuur, maar ook door het ontbreken van gegevens. In week 20 en 21 is
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er langs de Keersoppermolen en het bovenstroomse traject gemaaid. Gedurende deze
periode zijn de fuiken tijdelijk uit het water verwijderd geweest.
Met uitzondering van week 20 en 21, hebben de fuiken vrijwel de gehele
onderzoeksperiode gefunctioneerd, waarbij 7 dagen per week vangstcontroles zijn
uitgevoerd.

Vangstaantallen fuiken bovenstrooms en benedenstrooms
aantallen
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Figuur 6.11. Vispassage Keersoppermolen; bovenstroomse fuik en benedenstroomse
fuik: overzicht van de totale vangstaantallen (weeksom), met vermelding van de
gemiddelde watertemperatuur per week.

Jonge serpeling; de serpeling is een stroomminnende vissoort.
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6.4 DISCUSSIE

6.4.1 Werking vispassage

Bij de Keersoppermolen bestaat de vispassage uit 2 typen: een vertical-slot passage
en een bekkentrappassage. De gehele vispassage wordt, op basis van alle onderzochte
hydraulische parameters, als goed beoordeeld. Toch hebben enkele parameters een
minder optimale instelling.
Vertical-slot-passage
Bij winterpeil, gecombineerd met hoge afvoeren (vanaf Q21%) is de lokstoom naar de
vertical-slot passage aan de lage kant. Bij de overige peilinstellingen (verlaagd
zomerpeil en zomerpeil) en afvoersituaties is de lokstroom voldoende.

Peilsprong(verdeling) en stromingscondities zijn van elkaar afhankelijk; een grote
peilsprong (groter verval) leidt tot een grotere gemiddelde stroomsnelheid in de sleuf
en vice versa. Een ongelijke peilsprongverdeling tussen de sleuven leidt tot (relatieve)
verschillen in gemiddelde stroomsnelheid.
De peilsprongverdeling bij deze passage is niet uniform, vooral de eerste sleuf heeft
een grotere peilsprong dan de overige sleuven, zeker bij winterpeilinstellingen. Van
boven- naar benedenstrooms neemt de waterdiepte sterk af (van 70 naar 50 cm bij
winterpeilinstellingen; van 100 naar 60 cm bij zomerpeilinstellingen). Dit heeft een
veel groter effect op de gemiddelde stroomsnelheid dan de verdelingsverschillen van
de totale peilsprong over de vispassage. De afnemende waterdiepte ontstaat doordat
het waterspiegelverhang groter is dan het bodemverhang van de passage. In de meest
benedenstrooms gelegen sleuf treedt als gevolg hiervan de hoogste (gemiddelde)
stroomsnelheid op. Deze afnemende waterdiepte is reeds het geval bij een kleiner
totaalverval dan het ontwerpverval. Wanneer het echte ontwerpverval (tijdens de
onderzoeksperiode was sprake van een verlaagd zomerpeil) wordt ingesteld zal het
debiet door de passage toenemen. Omdat in de meest benedenstrooms gelegen
sleuven de waterdiepte nagenoeg gelijk blijft, heeft dit een grotere gemiddelde
stroomsnelheid tot gevolg dan in deze onderzoeksperiode is gemeten. De nu gemeten
stroomsnelheden bieden nog voldoende passagemogelijkheden voor het passeren van
doelsoorten, maar bij het instellen van het ontwerpverval (+20 cm) zullen de
passagezones verkleinen bij de meest benedenstrooms gelegen sleuven.
De energiedemping is voldoende in de bekkens van de passage.
Bekkentrap passage
Het totale debiet gaat over de bekkentrap passage. Hierom is een lokstroom niet
nodig. De gemeten stroomsnelheden op de drempels van de bekkenvistrap variëren
sterk, maar er komen voldoende lage snelheden voor die passeerbaar zijn voor de
doelsoorten. Vooral tot 10 cm boven de bodem zijn de stroomsnelheden gunstig. In de
sleuven van de drempels treden wel hoge snelheden op die in de categorie “matig”
vallen. Op de meest bovenstrooms gelegen drempel treden hogere snelheden op dan
de tweede drempel. Desondanks zijn er, op basis van de metingen, ook voldoende
passagezones beschikbaar bij de eerste drempel. Opgemerkt wordt dat de metingen
sterk worden beïnvloed door lokale omstandigheden (ligging stenen, stromingspatroon
e.d.).
De gemiddelde peilsprong over de eerste drempel is aan de hoge kant en kan daarmee
een barrière vormen voor de migratie van doelsoorten (samenhangend met een hogere
gemiddelde stroomsnelheid over de eerste drempel). De doorzwemhoogte over de
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drempels is aan de lage kant, met uitzondering van de twee acentrische sleuven die in
de drempels aanwezig zijn. De geringe doorzwemhoogte in combinatie met hoge
stroomsnelheden en een grote peilsprong, schept voornamelijk voor de eerste drempel
ongunstige migratie-omstandigheden voor doelsoorten.
De waterdiepte van de bekkens scoren “redelijk”, maar vormen geen probleem voor de
migratie. Het laatste bekken is relatief ondiep waardoor schuilmogelijkheden voor
migrerende vissen beperkt kunnen zijn.
De energiedemping van de bekkens is ruim voldoende.

Uit het visonderzoek blijkt dat de vispassage Keersoppermolen passeerbaar is voor
vissen. In totaal zijn 13 vissoorten de passage gepasseerd. Gezien de fuikopstelling is
het zeer waarschijnlijk dat deze vissen allemaal in stroomopwaartse richting, dus via
de vertical-slot passage, in de fuik terecht zijn gekomen. Van vijf soorten gaat het
hierbij ook daadwerkelijk om terugvangsten van eerder gevangen dieren in het
benedenstroomse gebied.
Ook verschillende doelvissoorten maken met succes gebruik van de vispassage:
bermpje, riviergrondel, kopvoorn en serpeling zijn de vispassage gepasseerd. Het
aandeel van deze soorten in de bovenstroomse fuikvangst is overigens vrij beperkt en
varieert van circa 10% voor bermpje en riviergrondel tot minder dan 5% voor
kopvoorn en serpeling. Vooral ten aanzien van de serpeling lijkt dit toch een enigszins
tegenvallend resultaat. In het benedenstroomse gebied bedraagt het aandeel van deze
soort in de visgemeenschap circa 18%. Het is onduidelijk waarom de vispassage maar
beperkt door serpelingen is gebruikt:
In vergelijking met andere vispassages (bijvoorbeeld Volmolen, hoofdstuk 5) zijn
de hydraulische omstandigheden in de vertical-slotpassage veel gunstiger.
Bij de Keersoppermolen vormt de bekkentrap-vispassage overigens de
belangrijkste verblijfplaats van serpelingen in het benedenstroomse gebied.
Het verblijf van serpelingen in het benedenstroomse gebied is niet stabiel. Tijdens
de eerste electrovisserijbemonstering zijn 58 exemplaren van de soort gevangen.
Bij de tweede electrovisserijbemonstering zijn maar 7 serpelingen aangetroffen.
Tijdens de derde electrovisserijbemonstering, slechts twee weken later, zijn 27
serpelingen, hoofdzakelijk in de bekkentrappassage, aangetroffen. Mogelijk heeft
de serpeling terplekke een geringe (stroomopwaartse) migratieneiging.
Bij andere vispassages (Vught, hoofdstuk 4; en Volmolen, hoofdstuk 5) heeft
waarschijnlijk de bovenstrooms geplaatste visfuik een belangrijke invloed op het
ontbreken van grote vissen. Ten aanzien van de serpeling in de Keersop is dit
minder waarschijnlijk. Bij de Keersoppermolen is een iets grovere hoepelfuik
gebruikt die bovendien op een relatief stromingsluwe locatie was geplaatst.
Diverse grote exemplaren van andere vissoorten zijn wél in deze visfuik
aangetroffen.
Beekprik en beekforel, die wel benedenstrooms zijn aangetroffen, zijn niet in de
bovenstroomse fuik waargenomen.
De migratieperiode van beekprik, die in het najaar metamorfoseert en dan op trek gaat
naar de voortplantingsgebieden, is reeds lang voorbij. Daarnaast vormt de Keersop
benedenstrooms van de vispassage voor deze soort een voortplantingsplaats (eind
maart-begin april).
De paaitijd van beekforel ligt in de periode oktober-januari. Om deze reden is het niet
waarschijnlijk dat beekforellen ten tijde van het onderzoek een stroomopwaartse
paaimigratie vertonen. Overigens is het ernstig de vraag of er in de Keersop sprake is
van een serieuze voortplantingspopulatie.
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Zonnebaars, baars en blankvoorn maken het meest veelvuldig gebruik van de
vispassage, waarbij zonnebaars veruit dominant is (51% vangstaandeel; zie ook
kader).
Vispassages en de zonnebaars
De zonnebaars, een exoot uit Noord-Amerika, die in verschillende
beeksystemen vooral in het zuiden van Nederland steeds meer voorkomt (de
soort is in het verleden gekweekt in de Valkenswaardse visvijvers), maakt
dankbaar gebruik van de vispassages en zal zich hierdoor nog gemakkelijker
kunnen verbreiden.
Een belangrijke bron voor de verbreiding van deze soort is waarschijnlijk
uitzet. De soort wordt aangeboden via o.a. tuincentra als vijvervis. In
geïsoleerde wateren kan de vis zeer hoge dichtheden bereiken, tenkoste van
andere soorten zoals vissen en amfibieën. Vaak worden de vissen hierna uit
de vijver verwijderd en losgelaten in het buitenwater.
De verbreiding van de zonnebaars over beeksystemen is een ongewild
neveneffect van de vispassages. Dat dit ook gevolgen kan hebben voor de
inheemse visfauna is niet op voorhand uit te sluiten. De zonnebaars is een
kleine maar agressieve vissoort. Tijdens de paai verdedigt de soort een
territorium waarin geen plaats is voor andere vissen.
In geïsoleerde wateren, zoals vennen, zijn negatieve effecten reeds
aangetoond. Een onderzoek naar macrofaunasamenstelling, uitgevoerd in
een aantal vennen zonder zonnebaars en een vergelijkbaar ven met
zonnebaars, laat zien dat er enorme verschillen in macrofaunadichtheid
optreden. In vennen zonder zonnebaars is een dichtheid van 1323 individuen
per m2 gemeten, in een ven met een hoge dichtheid aan zonnebaars is een
dichtheid van 66 individuen per m2 gemeten. Twee soortgroepen
(watermijten en borstelwormen), die blijkbaar niet op het menu van de
zonnebaars staan, zijn hierbij met een aantalsaandeel van 85 % dominant
(Van Kleef, Stichting Bargerveen; ongepubliceerd).
Daar waar in beeksystemen nog bedreigde vissoorten voorkomen zal steeds
opnieuw moeten worden afgewogen of de aanleg van een vismigratievoorziening ook daadwerkelijk nodig is voor het soortbehoud. Dit zowel in het
licht van de verbreiding van de zonnebaars, maar ook ten aanzien van de
verbreiding van andere algemene inheemse vissoorten (blankvoorn, baars) die
voor extra concurrentie kunnen zorgen.

6.4.2 Werking visfuiken

Om in elk geval de passage van kleine doelvissoorten met een geringe zwemsnelheid
aan te tonen is bij dit vispassage-onderzoek gekozen voor het gebruik van zeer
fijnmazige hoepelfuiken (zogenaamde spieringfuiken).
In het benedenstroomse gebied is een dergelijke fijnmazige fuik als ‘signaleringsfuik’
toegepast. In de benedenstroomse fuik zijn, met uitzondering van paling nauwelijks
grote vissen gevangen. De vangst in deze fuik wijkt sterk af van de electrovisserijvangsten op dezelfde locatie.
Aspecten die een rol kunnen hebben gespeeld op de werking van de fuik zijn:
Vervuiling van de fuik
De slibvracht van de Keersop is vrij groot. Dit heeft tot gevolg dat, door afzetting op
en in het want, de fuik in 24 uur al aanzienlijk dichtslibt. Het is bekend dat vuile fuiken
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minder goed vissen vangen. Om dit effect zoveel mogelijk in te perken zijn de fuiken
dagelijks grondig afgeborsteld. Eén keer per week is de fuik bovendien geheel uit het
water verwijderd en van binnen en van buiten grondig schoongemaakt.
Fijnmazigheid van de fuik
Voor de vangst van grotere vissen worden veelal grovere visnetten gebruikt. Vissen
hebben een zijlijnorgaan, waarmee ze in staat zijn kleine drukverschillen in het water
waar te nemen. De aanwezigheid van een fijnmazige fuik kan ertoe hebben geleid dat
grotere vissen ‘voelen’ dat er een object in het water staat wat vervolgens tot
vermijdingsgedrag heeft kunnen leiden.
Bovenstrooms van de vertical-slot passage is een iets grovere hoepelfuik toegepast
(halve maaswijdte 9 mm in plaats van 6 mm). In de fuik zijn naast veel kleine vissen
ook een aantal grote vissen gevangen (paling, kopvoorn, snoek en karper). Ook deze
fuik heeft last gehad van een aanzienlijke slibafzetting op het want, waardoor dagelijks
schoonmaken noodzakelijk was.
De belangrijkste factor die ertoe bijgedragen heeft dat deze fuik minder selectief lijkt,
waardoor ook grote vissen zijn gevangen, is waarschijnlijk de standplaats op een
relatief stromingsluwe locatie.

Paaiende beekprikken in de Keersop stroomafwaarts van de Keersoppermolen d.d. 14 april
2005 (foto: M. Dorenbosch).
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EVALUATIE VISPASSAGE SPOORDONK

7.1 ONDERZOEKSMETHODIEK PASSAGE SPOORDONK

7.1.1 Hydraulisch onderzoek

Op de onderzoekslocatie Spoordonk zijn de volgende metingen uitgevoerd:
Lokstroom
Er is eenmalig een meting van totaaldebiet uitgevoerd.
Peilsprong
Bovenstrooms
nabij
de
watermolen,
en
benedenstrooms
nabij
de
benedenstroomse fuik is het waterpeil gemeten. Daarnaast is de peilsprong bij
zeven drempels in de bekkenpassage gemeten. De drempels zijn geselecteerd op
hoge, lage en gemiddelde peilsprong.
Stroomsnelheid
Eenmalig zijn in 3 verschillende drempels van de bekkenpassage stroomsnelheidsmetingen uitgevoerd.
In de bijlagen 7, 8 en 9 is de ligging van meetpunten en peilschalen aangegeven.

7.1.2 Visonderzoek

Plaatsing fuiken
In het eerste bekken van de vispassage is de bovenstroomse fuik geplaatst. In het
bekken kon deze grote hoepelfuik met behulp van ogen in stortstenen en de
betonnen damwand worden opgespannen. In het bekken kon het zijwant over de
gehele breedte worden geplaatst, zodat de kans het grootst is dat optrekkende
vissen in de fuik terecht komen. Door de relatief grote diepte van het bekken, was
de fuik geheel ondergedompeld en stond er boven de eerste hoepel van de fuik
een waterlaag van circa 80-90 cm. Bij het zijwant liep deze waterlaag vanaf de
fuikmond naar de uiteinden af van circa 80-90 cm tot 0 cm.
Benedenstrooms van de vispassage, op een afstand van circa 50 m vanaf de
monding is een grote hoepelfuik geplaatst als signaleringsfuik. Om de fuik veilig te
kunnen controleren is hierbij tevens een kleine steiger aangelegd.
Verdeeld over 6 bekkens van de vispassage zijn in 6 sets buisfuiken (één set
bestaat uit 3-4 buisfuiken) geplaatst.
Uitvoering electrovisserij
Bij de vispassage Spoordonk zijn drie keer electrovisserijen uitgevoerd. De bevissingen
zijn uitgevoerd vanuit een boot. Op 19 maart is het benedenstrooms deel, tot een
afstand van circa 400 m vanaf de vispassage, bevist. Daarnaast is ook de omleiding
naar de molenkom tot aan de stuw bemonsterd. Op 23 april en 30 mei 2005 is de
vispassage over de gehele lengte bemonsterd.
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7.2 RESULTATEN HYDRAULISCH ONDERZOEK

7.2.1 Lokstroom

Bij de vispassage Spoordonk is geen sprake meer van een hoofdafvoer over een stuw
en een veel kleinere lokstroom vanuit de vispassage. Bij Spoordonk stroomt bij
normale afvoeren het grootste deel van het Beerzedebiet door de vispassage. Het
overige deel van het water stroomt over de overlaat direct stroomopwaarts van de
vispassage. De watermolen wordt slechts sporadisch gebruikt hoofdzakelijk voor
voorlichting of rondleidingen.
Op 19-5-2005 is bij Spoordonk een debietmeting uitgevoerd. De maatgevende afvoer
(Q100%) van de Beerze nabij Spoordonk is niet bekend. Hierdoor kan de afvoersituatie
ten tijde van de debietmeting niet worden bepaald. In tabel 7.1 staan de resultaten
van de debietmeting weergegeven.
Tabel 7.1 Omvang van de “lokstroom” naar de bekkentrap vispassage Spoordonk op 19-52005.
Datum

19-5-2005

Qtotaal (m3s-1)

0,44 m3s-1

Afvoersituatie (%)

Qbekkenpas (m3s-1)

“Lokstroom” (% v. Qtotaal)

0,29 m3s-1

onbekend

66%

7.2.2 Peilsprong

Tijdens de onderzoeksperiode zijn vanaf week 16 (2005) dagelijks peilschalen in/bij de
bekkenpassage afgelezen. Hiermee is gedurende de onderzoeksperiode de totale te
overbruggen peilsprong bepaald. Daarnaast is de peilsprong over een aantal
geselecteerde drempels gemeten. Figuur 7.1 geeft de totale peilsprong over de gehele
bekkenpassage tijdens de onderzoeksperiode.

Totale peilsprong Spoordonk
2,40
2,30

Peilsprong (m)

2,20
2,10
2,00

Peilsprong

1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
16

17

18

19

20

21

22

Weeknummer

Figuur 7.1 Verloop van de totale peilsprong over de vispassage Spoordonk.
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In figuur 7.1 is te zien dat de totale peilsprong toeneemt gedurende de
onderzoeksperiode. Het bovenstrooms peil is constant door de aanwezigheid van de
overstortconstructie (damwand). De oorzaak van de toename en de fluctuaties van de
totale peilsprong is daarom te wijten aan fluctuaties in het benedenstroomse peil.
In figuur 7.2 zijn de waarnemingen van het boven- en benedenstrooms peil
weergegeven. Een verklaring voor de afname van het benedenstrooms peil en de
schommelingen zijn waarschijnlijk debietfluctuaties en een afnemend debiet gedurende
het voorjaar. Dit is echter niet met zekerheid te zeggen aangezien hier geen metingen
voor zijn uitgevoerd.

Peilfluctuaties boven- en benedenstrooms vispassage Spoordonk
13,00

Peil bovenstroom vispassage
Peil benedenstroomsvispassage
12,50

12,00

Peil (m+NAP)

11,50

11,00

10,50

10,00

9,50

9,00

Tijd (-)

Figuur 7.2 Verloop van het waterpeil boven- en benedenstrooms van de vispassage
Spoordonk, gedurende de onderzoeksperiode.

Peilsprong over de individuele drempels
Naast peilmetingen voor de totale peilsprong over de bekkenpassage zijn er ook
individuele peilmetingen gedaan om de dagelijkse peilsprong per drempel te bepalen.
Eén keer zijn de peilsprongen over de gehele vispassage ingemeten, en voor 7
drempels (drempel 1, 2, 3, 4, 5, 9 en 13) zijn dagelijks peilsprongen opgenomen. De
drempels zijn visueel geselecteerd op basis van een peilsprong variërend van een zeer
hoge peilsprong (drempel 9) tot een zeer lage peilsprong (drempel 2). In figuur 7.3 zijn
de gemiddelde peilsprongen uitgezet.
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Figuur 7.3. Gemiddelde peilsprongen (op basis van dagelijkse metingen gedurende de
onderzoeksperiode) bij een aantal drempels van de bekkentrap en de eenmalig gemeten
totale peilsprong over de bekkens (groene bollen) bij vispassage Spoordonk.

De gemiddelde peilsprong over de gehele meetperiode bedraagt 0,14 m. Deze lijn is
gevisualiseerd met de rode onderbroken lijn. Zoals te zien is bij de dagelijkse metingen
bij de drempels 1, 2, 3, 4, 5, 9 en 13 is de verdeling van de totale peilsprong (grote of
kleine peilsprong) over de drempels redelijk constant te noemen. Op basis hiervan
wordt aangenomen dat de relatieve verdeling van de totale peilsprong over de
drempels redelijk constant is. Hieruit volgt dat de verdeling van de meetreeks die
eenmalig is uitgevoerd voor alle drempels representatief is voor de relatieve verdeling
(groene punten, figuur 7.3).
In tabel 7.2 is de peilsprong over de verschillende drempels beoordeeld. Rood betekent
een relatief grote peilsprong (groter dan gemiddeld), oranje een gemiddelde peilsprong
en groen een kleine peilsprong (kleiner dan gemiddeld), grijs betekent geen gegevens.
De grote peilsprongen doen zich vooral in het bovenstroomse deel van de passage.
Het middendeel heeft relatief lage peilsprongen en de laatste drempel heeft weer een
relatief hoge peilsprong. Aan deze laatste waarde wordt echter getwijfeld omdat dit
niet overeenkomt met visuele waarnemingen.
Tabel 7.2. Beoordeling van de relatieve peilsprong over de drempels van de bekkentrap
vispassage Spoordonk.
Drempel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Relatieve peilsprong

Figuur 7.4 geeft het verloop van de peilsprong per geselecteerde drempel gedurende
de onderzoeksperiode weer. De gekozen toetswaarde (rode lijnen) is het
ontwerpverval tussen twee bekkens van de passage. De toetswaarde bestaat uit twee
lijnen omdat de ontwerp peilsprong voor de vispassage Spoordonk 0,10-0,12 m
bedraagt.
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Peilsprongen per drempel bekkenpassage Spoordonk
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Peilsprongen (m)
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0,00
16

17

19

18

20

21

22

Weeknummer

Figuur 7.4. Verloop van de peilsprong over verschillende drempels van de vispassage
Spoordonk gedurende de onderzoeksperiode.

De optredende peilsprongen over de drempels verschillen onderling sterk. Dit kan
verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld: de mate van begroeiing, wisselende
onderlinge afstand, vormvariatie en hoeveelheid en positionering van de drempelstenen tijdens de aanleg van de passage. Daarnaast fluctueert de peilsprong (ongeveer
5 cm) per drempel gedurende de onderzoeksperiode, dit is onder andere te wijten aan
de peilfluctuaties in het benedenstroomse traject en een wisselend debiet door de
vispassage. Het is hierbij opvallend dat de schommelingen van de peilsprong niet
consequent en uniform zijn voor alle drempels.
De peilsprong over de drempels 1, 3, 5 en 9 overschrijden gedurende de gehele
onderzoeksperiode de ontwerpnorm of toetswaarde van 0,10-0,12 m.
Deze hoge peilsprongen worden in de hier gehanteerde klassenindeling als slecht
(rood) beoordeeld. De grote peilsprong over deze drempels kan problemen geven voor
de vismigratie.
In tabel 7.3 is minimale, gemiddelde en maximale peilsprong weergegeven voor de
geselecteerde drempels gedurende de onderzoeksperiode. De kleuren geven de
classificering aan van de opgetreden peilsprongen.
Tabel 7.3 Beoordeling van de minimale, gemiddelde en maximale peilsprong over een
aantal drempels van de bekkentrap vispassage Spoordonk.
Drempel

Minimale peilsprong (m)

Gemiddelde peilsprong. (m)

Maximale peilsprong (m)

1

0,13 m

0,17 m

0,21 m

2

0,01 m

0,07 m

0,17 m

3

0,08 m

0,16 m

0,21 m

4

0,05 m

0,10 m

0,14 m

5

0,13 m

0,18 m

0,24 m

9

0,10 m

0,16 m

0,25 m

13

0,02 m

0,13 m

0,15 m
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De drempels 1, 3, 5, 9 voldoen in de meeste gevallen niet aan de toetswaarde. Alleen
drempel 2, 4 en 13 voldoen in de meeste gevallen aan de ontwerphoogte
(groen/oranje). Ondanks dat de drempels 2, 4 en 13 een gunstigere peilsprong
vertonen kunnen de overige drempels voor de passeerbaarheid van vissen een
belemmering vormen waardoor de gehele vispassage mogelijk niet of onvoldoende
functioneert.

7.2.3 Stromingscondities

Op 19-5-2005 zijn stroomsnelheidmetingen uitgevoerd op drempel 2 (kleine
peilsprong), drempel 6 (gemiddelde peilsprong) en drempel 7 (hoge peilsprong). In
figuur 7.5 zijn de bovenaanzichten van de drempels 2, 6 en 7 weergegeven met de
punten van de stroomsnelheidmetingen. De metingen zijn uitgevoerd net boven de
bodem van de drempel op een hoogte van 0,05 m. De weergegeven stroomsnelheid
geldt dus niet voor de gehele waterkolom.

Bovenaanzicht drempel 2 Spoordonk.
Stroomsnelheden (m/s)

Bovenaanzicht drempel 6 Spoordonk.
Stroomsnelheden (m/s)

Bovenaanzicht drempel 7 Spoordonk.
Stroomsnelheden (m/s)

Legenda
0,0 – 0,3
0,3 – 0,5
0,5 - 0,7
0,7 - 0,9
>0,9

Figuur 7.5. Stroomsnelheden bij drempel 2 (kleine peilsprong), 6 (gemiddelde peilsprong) en
7 (hoge peilsprong) van de vispassage Spoordonk, op 0,05 m boven de bodem.
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In figuur 7.5 is te zien dat de gemeten stroomsnelheden op de bodem van drempel 2
en drempel 6 laag zijn met snelheden van <0,3–0,5 m.s-1. Direct voor en na de
drempels treden zeer lage stroomsnelheden op (<0,3 m.s-1). Op de as van drempel 7
komen stroomsnelheden van 0,5-0,7 m.s-1 voor. Deze snelheden vallen volgens de
classificatie in de categorie “redelijk”, en kunnen mogelijk migratieproblemen geven
voor de kleinere vissoorten. Stroomsnelheidsmetingen op 10 cm boven de bodem op
de horizontale drempelas geven een vergelijkbaar beeld:
drempel 2 (kleine peilsprong):
tussen 0,07-0,74 m.s-1;
drempel 6 (gemiddelde peilsprong):
tussen 0,49-0,85 m.s-1;
drempel 7 (hoge peilsprong):
tussen 0,49-0,99 m.s-1.
Op de drempel met de grootste peilsprong (drempel 7) treedt ook de hoogste
stroomsnelheid op.

7.2.4 Doorzwemhoogte en waterdiepte

De doorzwemhoogte en waterdiepte zijn van belang voor bekkenpassages. De
doorzwemhoogte is de hoogte van het water op de drempels van de bekkenpassage.
De waterdiepte is de diepte van het water in de bekkens. Aan de hand van de
meetgegevens van de waterstanden, bodem- en drempelhoogte zijn waterdiepte en
doorzwemhoogte bepaald. Voor de vispassage zijn de drempels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 en
13 ingemeten. In figuur 7.6 wordt voor iedere drempel op een dwarsdoorsnede de
minimale, gemiddelde en maximale doorzwemhoogte gedurende de onderzoeksperiode
aangegeven, gemeten vanaf de linker oever (0 m).
De doorzwemhoogte is gedurende de onderzoeksperiode voor een aantal drempels
slechts sporadisch als goed beoordeeld, en dan alleen in de situatie waarbij een
maximum waterstand is gemeten. De gemiddelde en minimaal gemeten
doorzwemhoogte vallen voor alle geselecteerde drempels in de categorie redelijk tot
matig en plaatselijk slecht. Tevens is het opvallend dat voor een groot aantal drempels
slechts een geringe passeerbreedte beschikbaar is waar de vissen kunnen passeren
(2–4 m). Vooral in perioden met een lage waterstand is de passeerbreedte op veel
drempels klein. De gemeten doorzwemhoogten zijn veelal ongunstig voor de migratie
van vissen en kunnen zelfs een barrière vormen ten aanzien van de
vispasseerbaarheid.
De minimale, gemiddelde en maximale waterdiepte in de bekkens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
en 13, die gedurende de onderzoeksperiode zijn opgetreden staan weergegeven in
tabel 7.4.
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Tabel 7.4. Minimale, gemiddelde en maximale waterdiepte gedurende onderzoeksperiode in
een aantal de bekkens van de vispassage Spoordonk.
Bekken

Minimale waterdiepte (m)

Gemiddelde waterdiepte (m)

Maximale waterdiepte (m)

1

0,70 m

0,76 m

0,79 m

2

0,64 m

0,70 m

0,75 m

3

0,60 m

0,68 m

0,76 m

4

1,00 m

1,06 m

1,12 m

5

0,90 m

0,95 m

1,05 m

6

1,02 m

1,10 m

1,16 m

8

1,31 m

1,36 m

1,42 m

9

1,19 m

1,30 m

1,35 m

12

1,42 m

1,47 m

1,52 m

13

1,38 m

1,45 m

1,54 m

Stroombeeld bij één van de drempels van de vispassage Spoordonk op 12 april 2005.
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Figuur 7.6 (zie volgende pagina)
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Figuur 7.6 . Beoordeling van de minimale, gemiddelde en maximale doorzwemhoogte over
drempels van de bekkentrap vispassage Spoordonk.
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De waterdiepte in de bekkens van de vispassage zijn voor alle bekkens beoordeeld als
goed, en voor sommige bekkens als redelijk voor de minimale en gemiddelde gemeten
situatie. De metingen van de bodemhoogte zijn echter direct bovenstrooms en
benedenstrooms van de drempels uitgevoerd. De daadwerkelijke diepte in het midden
van de bekkens is veelal aanmerkelijk groter. De verwachting is daarom dat de
waterdiepte in alle bekkens goed is, ook in perioden met een lage afvoer.

7.3 RESULTATEN VISONDERZOEK

7.3.1 Overzicht waargenomen soorten

In tabel 7.5 wordt een overzicht gepresenteerd van de waargenomen vissoorten bij de
vispassage Spoordonk in de Beerze.
Tabel 7.5. Vispassage Spoordonk: totaaloverzicht aantallen waargenomen vissoorten,
gegroepeerd per ecologisch gilde, (doelvissoorten zijn cursief gedrukt).
Ecologisch
gilde
Eurytoop

Limnofiel

Rheofiel- obligaat
Rheofiel- partieel

Nederlandse naam
Tiendoornige stekelbaars
Driedoornige stekelbaars
Bermpje
Baars
Blankvoorn
Brasem
Kleine modderkruiper
Kolblei
Paling
Zonnebaars
Amerikaanse Hondsvis
Ruisvoorn
Snoek
Vetje
Zeelt
Serpeling
Alver
Riviergrondel

2:
3:

Benedenstroomse
2
traject + bekkens

24
29

1
2
75
1007
1
9

2
17
9
2

2

7

Winde

1:

Bovenstroomse
1
fuik

15
4
309
40
207
27
14
4
1

Benedenstroomse
3
fuik
1

70
88
5
4
10
23
2
14
8
10
4
1
5
1

Bovenstroomse fuik: overzicht visvangsten in bovenstrooms van de vispassage
geplaatste fuik;
Benedenstroomse traject+bekkens: overzicht visvangsten van 1 electrovisserijbemonstering benedenstrooms van de vispassage en 2 electrovisserijbemonsteringen in
de vispassage;
Benedenstroomse traject: overzicht visvangsten in de benedenstrooms van de
vispassage geplaatste fuik.

Bij de vispassage Spoordonk zijn 19 vissoorten aangetroffen, waarvan 4
doelvissoorten. Slechts één doelvissoort, riviergrondel, is aangetroffen in de
bovenstrooms van de vispassage geplaatste fuik. Alle doelvissoorten komen in lage
dichtheden bij de vispassage Spoordonk voor.
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7.3.2 Analyse van de visvangsten

In tabel 7.6 wordt een overzicht gegeven van de gevangen vissoorten in de
bovenstroomse fuik, uitgesplitst naar lengteklasse. Tevens is aangegeven in hoeverre
hier sprake is van terugvangsten van gevangen vissoorten.
Tabel 7.6. Vispassage Spoordonk; bovenstroomse fuik: overzicht van gevangen vissoorten
en vangstaantallen uitgesplitst naar lengteklasse, met vermelding van het aantal
teruggevangen (gemerkte) vissen.
terugvangst1
vissoort

bov ben trap

blankvoorn
baars

1

vorkstaartlengte (cm)
0-5

1

1

6 - 10 11 - 20 21 - 40

totaal
>

40

N

%

9

2

29

32

12

12

24

26

17

18

paling

9

8

zonnebaars

9

9

10

riviergrondel

7

7

8

kolblei

2

2

2

1

2

2

ruisvoorn

1

zeelt

2

totaal

1

40

32

11

8

2

2

92

100

1: terugvangst:
- bov: vissen zijn eerder in de bovenstroomse fuik gevangen, bovenstrooms van de
passage uitgezet en opnieuw in de fuik aangetroffen;
- ben: vissen zijn in het benedenstroomse gebied van de vispassage gevangen en/of
uitgezet en in de fuik opnieuw gevangen;
- trap: vissen zijn in de vispassage gevangen en teruggezet en opnieuw gevangen in
de fuik.

In de bovenstroomse fuik, die geplaatst was in het meest bovenstrooms gelegen
bekken van de vispassage Spoordonk, zijn acht vissoorten gevangen, waaronder één
doelvissoort: riviergrondel. Hoewel een zeer gering aantal, kon bij twee vissen met
zekerheid worden aangetoond dat ze vanuit het benedenstroomse gebied of de
vispassage stroomopwaarts zijn getrokken, om uiteindelijke in de bovenstroomse fuik
te belanden. Het gaat hierbij om twee blankvoorns met een vorkstaartlengte van 6–10
cm.
Tijdens twee electrovisserij-bemonsteringen zijn vissen in de vispassage gevangen en
van een vistrapmerk voorzien. Deze vissen zijn, voorzover gevangen in de bovenste 11
bekkens, uitgezet in het elfde bekken. Dit is het ‘middelste’ grotere bekken (zie § 2.5;
foto bladzijde 11). Vissen die gevangen zijn in de bekkens 12 t/m 17 zijn met een
vistrapmerk uitgezet direct onder het 17e bekken.
Het bovenstroomse bekken waarin de fuik is geplaatst, heeft een breedte van circa 15
m, een lengte van circa 13 m en een grote diepte (circa 1,8 m). Aan de oevers
ontwikkelt zich in het voorjaar een weelderige moerasvegetatie die vissen dekking
biedt. Het is aannemelijk dat in het bekken vissen gedurende langere tijd verblijven.
In tabel 7.7, 7.8, en 7.9 worden ter vergelijking de vangsten in het benedenstroomse
gebied (signaleringsfuik en één electrovisserij-bemonstering) en in de vispassage (op
basis van twee electrovisserij-bemonsteringen) weergegeven.
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Tabel 7.7. Vispassage Spoordonk; benedenstroomse fuik: overzicht van gevangen
vissoorten en vangstaantallen uitgesplitst naar lengteklasse, met vermelding van het aantal
teruggevangen (gemerkte) vissen.
terugvangst1
vissoort

0-5

5

1

47

7

2

blankvoorn
baars

vorkstaartlengte (cm)

bov ben trap
5

totaal

6 - 10 11 - 20 21 - 40
36

5

43

26

>40

1

N

%

88

36

70

28

zonnebaars

1

1

18

4

23

9

ruisvoorn

5

2

10

2

14

6

10

10

4

2

10

4

8

3

5

2

5

2

4

2

4

2

paling
zeelt

3

1

vetje

7

1

brasem

1

3

riviergrondel

5

kolblei

3

2

5

1
1

4

serpeling

Amerikaanse hondsvis

2

2

tiendoornige stekelbaars

1

alver

1

2

1

1

<1

1

<1

1

<1

246

100

1

winde

totaal

5

23

3

64

122

41

6

13

1: terugvangst: zie toelichting tabel 7.6.
Tabel 7.8. Vispassage Spoordonk, electrovisserij benedenstrooms gebied (1 bemonstering):
overzicht van gevangen vissoorten en vangstaantallen uitgesplitst naar lengteklasse, met
vermelding van het aantal teruggevangen (gemerkte) vissen.
vorkstaartlengte (cm)
vissoort

0-5

6 - 10

11 - 20

21 - 40

blankvoorn

130

194

83

1

9

80

34

ruisvoorn
vetje

totaal
>40

83

snoek

14

baars

2

19

8

zeelt

2

5

4

brasem

4

brasem of kolblei

8

13

7

8
1

4

1
2

serpeling

3

paling

4

N

%

408

56

123

17

83

11

34

5

29

4

19

3

9

1

9

1

5

<1

4

<1

2

3

<1

riviergrondel

3

3

<1

zonnebaars

3

3

<1

1

<1

733

100

kolblei

1

tiendoornige stekelbaars
totaal

1
236

313

146

23

15

In tabel 7.7 (fuikvangsten) en 7.8 (electro-visserij) wordt een overzicht gegeven van
de visvangsten in het benedenstroomse gebied. Bij tabel 7.8 staan geen
terugvangsten vermeld. Omdat dit de eerste visbemonstering was, waren er nog geen
gemerkte vissen aanwezig.
Ten opzichte van de electrovisserij hebben de fuikvangsten drie extra soorten
opgeleverd: Amerikaanse hondsvis, alver en winde. Daarentegen ontbreekt de snoek
in de fuikvangst.
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In het benedenstroomse gebied zijn drie doelvissoorten aangetroffen. Deze soorten
komen in zeer lage dichtheden voor. In de laatste week van het vispassage-onderzoek
is op 30-5-2005 één grote winde (vorkstaartlengte 44 cm) in de benedenstroomse
fuik aangetroffen.

Winde, aangetroffen in de benedenstroomse fuik bij de vispassage Spoordonk op 30-52005 (op de staartvin is het aangebrachte benedenstroomse vinmerk zichtbaar).

Bij vergelijking van het aantalspercentage van de benedenstroomse electrovisserij met
de vangsten in de benedenstroomse fuik komt de relatieve bewegelijkheid (dispersie,
migratie of “rond zwemmen” in het foerageergebied) van bepaalde soorten tot
uitdrukking, voorop gesteld dat de electrovisserij een goede afspiegeling vormt van de
levensgemeenschap. Blankvoorn, baars en zonnebaars zijn dominant in de
fuikvangsten. Baars en zonnebaars zijn relatief bewegelijk: ze zijn in de fuik rijker
vertegenwoordigd dan op grond van hun aandeel in de vislevensgemeenschap
verwacht zou worden. Ruisvoorn en vetje, maar in zekere mate ook blankvoorn, zijn in
de fuikvangsten ondervertegenwoordigd. Deze vissen zijn relatief minder bewegelijk en
hebben hierdoor een geringere kans om in de fuik terecht te komen.
Bij de benedenstrooms geplaatste fuik komt, in tegenstelling tot de fuikopstellingen bij
de andere vispassages, geen duidelijke selectiviteit voor kleine vissen naar voren.
De 17 bekkens van de vispassage Spoordonk vormen belangrijk leefgebied voor
verschillende vissoorten. In tabel 7.9. wordt een overzicht gegeven van de
visvangsten in de 17 bekkens (nummering van bovenstrooms naar benedenstrooms).
De resultaten zijn gebaseerd op twee electrovisserij-bemonsteringen, uitgevoerd in
april en mei 2005 en enkele incidentele buisfuikvangsten. In de bekkens zijn tijdens de
bemonsteringen meer dan 1000 vissen aangetroffen.
Door hun grote oppervlakte en volume en de aanwezigheid van (overhangende) oeveren moerasvegetatie zijn in de verschillende bekkens van de vispassage gunstige
leefomstandigheden aanwezig voor verschillende vissoorten. Bij de visbemonstering
vallen een aantal zaken op:
In de bekkens zijn enkele doelvissoorten aangetroffen: bermpje, serpeling en
riviergrondel. Deze soorten zijn echter in zeer geringe mate vertegenwoordigd
(<1% vangstaandeel). De bekkens worden gedomineerd door algemene eurytope
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soorten (soorten zonder voorkeur voor stilstaand of stromend water) en limnofiele
soorten (voorkeur voor stilstaande wateren).
In het eerste bekken (locatie waar bovenstroomse fuik staat) zijn twee vissoorten
aangetroffen die niet in de fuik zijn waargenomen: vetje en snoek. In de
bovenstroomse fuik zijn ook twee vissoorten aangetroffen, die bij de electrovisserij
in het eerste bekken niet zijn waargenomen: riviergrondel en kolblei.
In de meest stroomopwaarts gelegen bekkens komt ruisvoorn nauwelijks voor.
Vanaf het eerste grote bekken (bekken 7) wordt rietvoorn steeds algemener.
In bijna ieder bekken is één grote snoek (groter dan 40 cm) aanwezig.
Bij de eerste electrovisserij-bemonstering (eind april) zijn in de bekkens
aanmerkelijk meer vissen gevangen dan bij de twee bemonstering (eind mei): 682
exemplaren in april en 421 exemplaren in mei.

Weelderige begroeiing langs de vispassage Spoordonk. Op de achtergrond zicht op een van
de grotere bekkens met aan de randen deels drijvende moerasvegetatie en in het midden
drijvend fonteinkruid.
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Tabel 7.9. Vispassage Spoordonk; electrovisserij (2 bemonsteringen) vispassagebekkens:
overzicht van gevangen vissoorten en vangstaantallen uitgesplitst naar lengteklasse
(bekkens zijn van bovenstrooms naar benedenstrooms genummerd).
vorkstaartlengte (cm)

bekken 1 t/m 11

vispassage Spoordonk:

bekken vissoort

0-5

blankvoorn

93

155

202

ruisvoorn

73

69

24

vetje

83

1

baars

2

14

1

N

%

451

54

166

20

84

10

57

7

6

11

33

4

6

4

1

16

2

5

7

12

1

5

8

<1

zonnebaars

4

4

<1

riviergrondel

3

3

<1

serpeling

2

3

<1

1
838

<1
100

150

57

40

15

zeelt

4

1

41

paling
kleine modderkruiper

3

1

1
totaal bekkens 1 t/m 11

258

255

290

blankvoorn

50

38

62

vetje

40

ruisvoorn

2

baars
bekken 12 t/m 17

totaal
>40

16

snoek

bermpje

vispassage Spoordonk:

6 - 10 11 - 20 21 - 40

19

15

3

20

8

8

10

18

7

16

6

10

4

snoek
zeelt

16

5

11

1

1

4

paling

4
3

kleine modderkruiper

2
1

serpeling

1

1

riviergrondel

3

1

2

<1

2

<1

1

<1

1

<1

driedoornige stekelbaars

1

1

<1

bermpje

1

1

<1

265

100

brasem

1

totaal bekkens 12 t/m 17
Totaal alle bekkens

96

67

89

6

7

354

322

379

22

26

1103

Tijdens de visbemonstering in de bekkens zijn alle gevangen vissen van een
zogenaamd trapmerk voorzien (knipje in de rugvin). Bij de tweede visbemonstering zijn
in de bekkens een aantal vissen met een dergelijk merk teruggevangen. Tijdens de
eerste en tweede bemonstering in de vispassage zijn ook vissen met een
benedenstrooms en een bovenstrooms merk aangetroffen. In tabel 7.10 wordt een
overzicht gegeven van de terugvangsten in de vispassage.
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Tabel 7.10. Vispassage Spoordonk; electrovisserij (2 bemonsteringen) vispassagebekkens:
overzicht van terugvangsten met vermelding van de lengterange (vorkstaartlengte in cm).
Vissoort
bekkens 1 t/m 11
blankvoorn
ruisvoorn
baars
paling
snoek
bekkens 12 t/m 17
blankvoorn

bov1

lengterange

ben2

lengterange

trap3

lengterange

5
1

8 - 14
11

4

10 -11

1x
1

25
52

6
5
1
1x
3

9 - 12
9 - 13
11
25
43 - 60

3

10 - 11

2

12 - 13

totaal
7
10
19
1 bov: vissen zijn eerder in de bovenstroomse fuik gevangen, bovenstrooms
van de passage uitgezet en opnieuw in de vispassage aangetroffen;
2 ben: vissen zijn in het benedenstroomse gebied van de vispassage gevangen
en/of uitgezet en in de vispassage opnieuw gevangen;
3 trap: vissen zijn in de vispassage gevangen en teruggezet en opnieuw
in de vispassage gevangen.
x
paling met borstvinmerk, is afkomstig uit het benedenstroomse gebied
of uit de vispassage

In de eerste 11 bekkens zijn de meeste terugvangsten gedaan. Binnen deze serie
bekkens liggen twee (van de drie) grote bekkens, waar veel vissen voorkomen.
Op een totaal aantal van 1103 exemplaren is een terugvangst van 19 exemplaren
met een trapmerk gering (circa 1,7%). Mede in relatie tot de geringere visvangst
tijdens de tweede visbemonstering in de passage, lijkt de conclusie gerechtvaardigd
dat de vispassage ogenschijnlijk een belangrijk leefgebied voor vissen vormt, maar in
de loop van het seizoen de omstandigheden voor vissen ongunstiger lijken te worden.
Wanneer bij vergelijking van de vangstpercentages tussen de bovenstroomse fuik en
het benedenstroomse gebied (electrovisserij) a priori de volgende veronderstellingen
worden gehanteerd:
de visvangst op de beide locaties een afspiegeling vormt van de vislevensgemeenschap;
alle vissoorten een gelijke potentie zouden hebben om gebruik te maken van de
vispassage;
dan betekent dit dat de vangstpercentages op beide locaties vergelijkbaar zouden
moeten zijn.
Bij een vergelijkbaar vangstpercentage geldt dat de vispassage noch een
‘aantrekkend’, noch een ‘afstotend’ effect heeft.
Wanneer het vangstpercentage in de bovenstroomse fuik hoger ligt, dan heeft de
vispassage een ‘aantrekkende’ werking. Daarentegen voor soorten waar het
percentage in de bovenstroomse fuik lager, bestaat er ‘weerstand’ om in de
bovenstroomse fuik terecht te komen. Deze ‘weerstand’ kan worden beschouwd als
een relatief grote moeite om de vispassage te passeren. Ook kan de weerstand
uitgelegd worden als het ontbreken van een duidelijke trekdrang.
Vanwege de geringe vangsten in de bovenstroomse fuik is het lastig de
vangstpercentages te vergelijken met andere locaties. Vanwege het geringe aantal
dieren is het effect van één exemplaar meer of minder op het vangstpercentage (te)
groot.
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7.3.3 Periodiciteit visvangsten

In figuur 7.7 zijn de vangsttotalen van de bovenstroomse- en de benedenstroomse
fuik per week uitgezet tegen de gemiddelde watertemperatuur per week.
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Figuur 7.7. Vispassage Spoordonk; bovenstroomse en benedenstroomse fuik: overzicht van
de totale vangstaantallen (weeksom), met vermelding van de gemiddelde watertemperatuur
per week.

Het verloop van de vangstaantallen in de beide fuiken lijkt enigszins gecorreleerd met
het verloop van de gemiddelde watertemperatuur. Een stijgende watertemperatuur lijkt
over het algemeen te leiden tot grotere vangsten.
In week 19 zijn geen metingen van de bovenstroomse fuik voor handen, door diefstal
van de visfuik. Met uitzondering van deze week zijn de fuiken vrijwel de gehele
onderzoeksperiode, 7 dagen per week, aanwezig geweest.
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7.4 DISCUSSIE

7.4.1 Werking vispassage

Op basis van het hydraulisch onderzoek wordt de passeerbaarheid van de vispassage
Spoordonk als matig beoordeeld. Verschillende hydraulische parameters zorgen hierbij
voor beperkingen van de passeerbaarheid.
Omdat nagenoeg het totale debiet over de bekkenpassage gaat, wordt de lokstroom
als goed beoordeeld.
De gemiddelde peilsprong over de gehele meetperiode bedraagt 0,14 m, dit is aan de
hoge kant en ligt boven de ontwerppeilsprongen. Vooral over de bovenstroomse
drempels (1, 3, 5 en 9) treden grote peilsprongen op. De gemeten stroomsnelheden
op de drempels met een geringe peilsprong zijn laag. Bij drempels met een grote
peilsprong zijn verhoogde stroomsnelheden gemeten, die de passeerbaarheid voor
(trager zwemmende) vissen kunnen bemoeilijken. Dit betekent overigens niet dat de
drempels onpasseerbaar zijn. Door de grilligheid van de stortstenen kunnen toch
passagezones met lage stroomsnelheden voorkomen.
De doorzwemhoogte over sommige drempels is zeer gering (vooral bij lage afvoeren)
en wordt hierom als slecht beoordeeld.
Resumerend zijn de migratieomstandigheden bij de vispassage Spoordonk vanuit
hydraulisch oogpunt niet gunstig voor de optrek van vissen met een lage
sprintsnelheid. Ook grote vissen kunnen moeite hebben met het passeren van
drempels met een geringe doorzwemhoogte.

Hoewel enige stroomopwaartse migratie bij de vispassage Spoordonk wel lijkt plaats
te vinden, gebaseerd op de vangst van slechts twee blankvoorns met een
benedenstrooms merk en een vispassagemerk, komt uit het visonderzoek niet duidelijk
naar voren dat de vispassage wordt gebruikt voor stroomopwaartse migratie. In totaal
zijn 8 soorten in de bovenstroomse fuik gevangen.
Van de soorten paling, baars, zonnebaars en riviergrondel zijn in de bovenstroomse
fuik hogere percentages gevangen dan tijdens de benedenstroomse electrovisserijen.
Met enige voorzichtigheid lijkt voor deze soorten toch migratie te hebben
plaatsgevonden. Van de soorten snoek, vetje, zeelt, ruisvoorn, blankvoorn, serpeling
zijn de percentages passanten minder dan 10% van de met electrovisserij
benedenstrooms aangetroffen aantallen.
Hoewel de aanwijzingen voor vimigratie beperkt zijn, betekent dit overigens nog niet
dat de passage (voor een gedeelte) niet passeerbaar zou zijn. In de 17 bekkens van
deze langgerekte vispassage zijn namelijk bij twee electrovisserij-bemonsteringen meer
dan 1000 vissen gevangen. In de passage zijn bovendien verschillende gemerkte
vissen gevangen, waaruit blijkt dat stroomopwaartse, maar ook stroomafwaartse
bewegingen mogelijk zijn.
Vanwege de grote dimensies van de vispassage en de weelderige begroeiing met
moeras- en overhangende oevervegetatie is het niet verwonderlijk dat de vispassage
kan functioneren als leefgebied en zelfs als paai- en opgroeigebied voor vissen.
Vooral plantenminnende soorten als snoek, zeelt, ruisvoorn en vetje zullen zich in de
vispassagebekkens of benedenstrooms goed kunnen voortplanten en alleen om die
reden al minder migratieneiging kunnen vertonen. De kans bestaat dat de (paai)-
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migratie om die reden ergens onderweg in de vispassage stopt. Voor de snoek komt
daar bij dat de paaimigratie mogelijk al goeddeels voorbij was bij aanvang van het
onderzoek.
De vispassage Spoordonk ligt stroomopwaarts van een gebied waar uitgebreide
natuurontwikkeling heeft plaats gevonden in en om de Beerze, waarbij grote delen van
de beek gehermeanderd zijn. Stroomafwaarts op een afstand van circa 2 km is, ten
zuiden van de Kampina, een grote overstromingsvlakte gecreëerd met ondiepe
plassen die in verbinding staan met de Beerze. De vispassage vormt in zekere zin het
(stroomopwaarts) gelegen eindpunt van het beekherstel- en natuurontwikkelingstraject
van de Beerze.
Uit gegevens van een recente visstandbemonstering (Hoogerwerf, 2005) blijkt dat de
Beerze ter hoogte van de overstromingsvlakte wordt gedomineerd door riviergrondel
(50% van het visbestand). Ook de serpeling komt hier nog in enige mate voor. Circa
750 m stroomopwaarts van de vispassage, ter hoogte van de rijksweg A58 is ook een
visbemonstering uitgevoerd. Hier wordt de vislevensgemeenschap gedomineerd door
eurytope en limnofiele soorten. De vislevensgemeenschap direct stroomafwaarts van
de passage en in de passage lijkt het meeste op de visgemeenschap die is
aangetroffen ter hoogte van de rijksweg A58.
Ook in de directe omgeving van de vispassage, o.a. in de omleiding naar de
Molenkom, maar ook het traject direct stroomafwaarts van de passage is relatief veel
ondiep water aanwezig, met schone zandige bodems, rietkragen en drijvende, deels
ondergelopen moerasvegetatie. Een ideaal paaigebied voor verschillende vissoorten.
Nog afgezien van enkele (lokale) hydraulische beperkingen, draagt de huidige ligging
van de vispassage Spoordonk mogelijk bij aan het relatief beperkte vismigratie-succes.
Het stroomopwaartse gebied is op dit moment voor (beek)vissen niet of nauwelijks
geschikt als paaigebied, terwijl er in het stroomafwaartse gebied inmiddels wel
gunstige paaimogelijkheden zijn ontstaan.
Uit een recente studie naar het paaigedrag van (met zenders uitgeruste) barbelen op
de Grensmaas blijkt dat deze vissen niet altijd stroomopwaarts trekken op zoek naar
geschikte paaigronden. De vissen hebben ‘kennis’ van de geschikte paaigebieden in de
Grensmaas. Voor sommige barbelen betekent dit dat ze inderdaad stroomopwaarts
moeten trekken om bij deze paaigebieden te komen. Voor andere barbelen betekent dit
juist dat ze stroomafwaarts moeten trekken .
Het feit dat er op dit moment weinig paaimigratie over de vispassage plaats vindt
moet zelfs als gunstig worden beoordeeld, zolang in het stroomopwaartse gebied nog
geen geschikte paai- en opgroeigebieden aanwezig zijn voor stroomminnende
vissoorten. Had deze trek wel plaats gevonden dan was succesvolle voortplanting op
korte afstand niet mogelijk en was dit potentieel voor de populatie verloren gegaan.
Een dergelijk mechanisme, dat ook wel als “sink” of “put” wordt aangeduid, kan
vooral voor het behoud van populaties van kwetsbare soorten gevaarlijk zijn. In dit
verband is het, voor het behoud van deze populaties, van groot belang eerst de
leefgebieden te versterken en vervolgens pas te denken aan verbindingszones (in dit
geval vispassages).
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7.4.2 Werking fuiken

Om in elk geval de passage van kleine doelvissoorten met een geringe zwemsnelheid
aan te tonen is bij dit vispassage-onderzoek gekozen voor het gebruik van zeer
fijnmazige hoepelfuiken (zogenaamde spieringfuiken). Deze fijnmazige hoepelfuiken
vertoonden bij de overige vispassages een duidelijke selectiviteit voor kleine vissen.
Deze selectiviteit komt bij de fijnmazige fuiken die zijn toegepast bij de passage
Spoordonk niet tot uitdrukking. Bij de bovenstroomse fuik zijn de vangsten sowieso
zeer gering (ook bij kleine vissen).
In de benedenstroomse fuik is een breed scala aan kleine en grote vissen
aangetroffen. Waarschijnlijk door het vrijwel ontbreken van (sterke) stroming en het
verminderde doorzicht van het water in het benedenstroomse traject is de visfuik in
veel mindere mate door vissen opgemerkt als object.

Kleine modderkruiper; enkele exemplaren van deze soort zijn aangetroffen in (zandige)
bekkens van de vispassage Spoordonk.
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CONCLUSIE

8.1 HYDRAULISCH ONDERZOEK

Het is niet eenvoudig om de vele hydraulische parameters die bovendien sterk variëren
al naar gelang plaats, meetpunt, afvoersituatie en stuwpeilinstelling te beoordelen
volgens eenduidige criteria. Temeer, omdat ook de zwemcapaciteiten van vissen sterk
variëren van soort tot soort en zelfs naar lengteklasse en watertemperatuur.
Bovendien zijn vissen tot op zekere hoogte ook flexibel in het vinden van de meest
gunstige zone en het moment voor het nemen van de barrières.
In tabel 8.1 wordt een overzicht gegeven van de van de hydraulische parameters bij
de verschillende vispassages. Tevens zijn de hydraulische parameters beoordeeld op
de mate waarin ze wel of niet een mogelijke beperking kunnen zijn ten aanzien van de
passeerbaarheid voor (sommige) vissoorten.
Bij de beoordeling van de hydraulische parameters is een weegfactor toegepast
waarbij met name de factoren stroomsnelheid, peilsprong en doorzwemhoogte wat
zwaarder gewogen zijn dan bijvoorbeeld het net niet voldoen aan de bekkendiepte of
lokstroom bij de Q25% afvoersituatie die slechts een paar dagen per voorjaar
voorkomt. De tabel maakt inzichtelijk waar hydraulische oorzaken aanwezig kunnen
zijn, wanneer sprake is van een verminderde passeerbaarheid voor vissen.
Tabel 8.1. Beoordeling van de parameters van het hydraulisch onderzoek bij de vispassages
Vughterstuw, Volmolen, Keersoppermolen en Spoordonk (2005).
parameter

Vughterstuw

Volmolen

lokstroom

23%

15%

peilsprong
peilsprong

drempels
vertical-slot

Keersoppermolen

13-25%

Spoordonk

66%

nvt
nvt

nvt

energiedemping
stroomsnelheid
stroomsnelheid
stroomsnelheid
stroomsnelheid

drempel waterkolom
drempel bodem
sleuf waterkolom
sleuf bodem

doorzwemhoogte drempel
sleuf
waterdiepte

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

bekken

EINDOORDEEL VISPASSAGES
Toelichting beoordeling parameters vispassages met betrekking tot passeerbaarheid voor vissen

zeer goed; ten aanzien van parameter zijn geen beperkingen
goed; ten aanzien van parameter zijn waarschijnlijk geen beperkingen
redelijk; parameter geeft mogelijk beperkingen voor sommige vissoorten
matig; parameter geeft mogelijk beperkingen voor meerdere vissoorten
slecht; parameter is vrijwel zeker beperkend voor passeerbaarheid meerdere vissoorten

Op basis van de resultaten van het hydraulisch onderzoek is het eindoordeel voor de
passages Vughterstuw en Keersoppermolen ten aanzien van de passeerbaarheid voor
vissen “goed”. De vispassage Volmolen wordt als “redelijk” beoordeeld, terwijl de
passage Spoordonk als ”matig” wordt beoordeeld. Uitgesplitst naar parameter kunnen
de oordelen verschillen. In onderstaand overzicht worden de belangrijkste hydraulische
aandachtspunten besproken.
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Lokstroom, energiedemping en waterdiepte
Lokstroom, energiedemping en waterdiepte in de bekkens zijn bij alle vispassages over
het algemeen gunstig.
Bij de bekkentrap passage van de Keersoppermolen zijn het eerste en laatste bekken
redelijk ondiep. Bij winterpeil en hoge afvoeren is de lokstroom bij de vertical-slot
passage van de Keersoppermolen aan de geringe kant.
De relatief korte compartimenten in de Volmolen zijn redelijk turbulent, maar blijven
nog ruim binnen de ontwerpeis voor energiedemping.
Doorzwemhoogte
De doorzwemhoogte is bij de passages Vughterstuw en Volmolen (zeer) goed. Bij de
Keersoppermolen is de doorzwemhoogte voor vissen op de drempels van de
bekkentrap redelijk. De doorzwemhoogte van de vertical-slot passage is goed.
Bij de vispassage Spoordonk is de doorzwemhoogte bij veel drempels te laag. Dit
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door sterke begroeiing. Vooral grotere vissen worden
hierdoor gedwongen om de centrale zone van het water op te zoeken waar de
stroomsnelheden het hoogst zijn.
Waarschijnlijk is de combinatie van te hoge peilsprongen en een te geringe
doorzwemhoogte bij de vispassage Spoordonk een belangrijk knelpunt ten aanzien van
de passeerbaarheid voor vissen.
Peilsprong
De peilsprongen (per drempel/sleuf) voldoen alleen in Spoordonk niet aan de
ontwerpeisen. De andere vispassage vertonen soms per drempel of sleuf wel geringe
afwijkingen afhankelijk van winter- of zomerpeil en optredende peilverschillen bij
wisselende waterafvoeren.
Bij de vertical-slot passages (Volmolen, Keersoppermolen) is de verdeling van de totale
peilsprong over de sleuven niet uniform, waardoor verschillen kunnen ontstaan in de
stroomsnelheid door de afzonderlijke sleuven. Echter, door de relatief grote
waterdiepte in de sleuven heeft dit slechts een klein effect op de gemiddelde
stroomsnelheid. De afname van de waterdiepte in benedenstroomse richting door het
grotere waterspiegelverhang ten opzichte van het bodemverhang van de vertical-slot
passages heeft een veel groter effect op de gemiddelde stroomsnelheid. Hierdoor
hebben de benedenstrooms gelegen sleuven een significant kleinere waterdiepte
waardoor de gemiddelde stroomsnelheid hoger ligt dan de bovenstrooms gelegen
sleuven van de vertical-slot passages (Keersoppermolen en Volmolen).
Stroomsnelheid
De stroomsnelheid wordt meestal als de meest bepalende factor gezien voor de mate
van passeerbaarheid voor vissen. In dit rapport is de stroomsnelheid getoetst aan een
redelijk strenge stroomsnelheidsindeling die is afgeleid van de zwem- of sprintsnelheid
van kleine doelvissoorten, waarbij een stroomsnelheid van 0-0,5 m.s-1 als goed wordt
beoordeeld, 0,5-0,7 m.s-1 als matig en 0,7-1 m.s-1 als slecht.
Bij de evaluatie van de hier onderzochte vispassages is gebleken dat met name de
bodemstroomsnelheden meestal in de categorie ‘goed’ vallen waardoor voor
bodemvissen op dit punt weinig problemen te verwachten zijn. De overige vissoorten
en dit geldt zeker voor de grotere vissen (brasem, kolblei en blankvoorn, rietvoorn
groter dan 20 cm) en snelle zwemmers (baars, snoek, kopvoorn, winde, serpeling,
alver etc.) zijn goed in staat vispassages te passeren met een als matig beoordeelde
stroomsnelheid (0,5-0,7 m.s-1). De in de literatuur algemeen gehanteerde ontwerpeis
van maximaal 1 m.s-1 (klasse “slecht”) voor de drempels, sleuven en vensters van
vispassages moet dan ook geïnterpreteerd worden als een gemiddelde stroomsnelheid
die in de praktijk in delen van de waterkolom ergens tussen 0,5-0,8 m.s-1 zal liggen.
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De gemeten stroomsnelheid blijkt zeer variabel te zijn. Niet alleen bestaan tussen
drempels onderling verschillen, maar binnen de waterkolom, tussen zomer- en
winterpeil en bij fluctuerende boven- en benedenpeilen.
Bij stortsteendrempels is die variatie in stroomsnelheid te verklaren door: de grilligheid
van de stenen zelf, door begroeiing (Spoordonk), een beperkte waterdiepte op de
drempels en sleuven (Keersop en Spoordonk) en door zomer- en winterpeil (Keersop).
Bij de vertical-slotpassages (Keersop,Volmolen) zijn hogere stroomsnelheden vooral in
de meest benedenstrooms gelegen sleuf gemeten. De oorzaak hiervan is reeds onder
het kopje ‘peilsprong’ aangegeven.
Vanuit het oogpunt van stromingscondities, betekent dit dat de benedenstroomse
sleuven van de vertical-slot passages mogelijk wat moeilijker passeerbaar zijn of voor
vissen meer inspanning zullen vergen zijn dan de bovenstroomse sleuven.
Bij de Keersoppermolen worden reeds hoge stroomsnelheden gemeten bij een lager
verval dan het ontwerpverval. Bij het instellen van het ontwerpverval kunnen nog
hogere stroomsnelheden voorkomen waardoor vooral de benedenstrooms gelegen
sleuf moeilijk passeerbaar kan zijn. Zomer- en winterpeilinstelling veroorzaken
soortgelijke verschillen in stroomsnelheden welke met name in de onderste sleuven
doorwerken.
Door de variatie in stroomsnelheid, zowel in ruimte als in tijd, is bij iedere
drempel/sleuf meestal een zone of een periode aanwezig met lagere stroomsnelheden,
waardoor de passeerbaarheid voor vissen vergemakkelijkt wordt.
Voor de
kleine bodemvissen zijn in de meeste vispassages altijd gunstige
stromingscondities te vinden, omdat deze soorten profiteren van de 10-15 cm hoge
bodemzone met de laagste stroomsnelheden.
Voor de grotere ‘vrij-zwemmende’ soorten is vooral de stroomsnelheid in de onderste
helft van de waterkolom op drempels en sleuven van belang. Hier treden altijd hogere
stroomsnelheden op. De grotere vrij-zwemmende soorten hebben overigens ook een
hogere zwem-/sprintsnelheid dan kleine vissen en bodemvissen.
Bij de vispassage Vughterstuw treden in de waterkolom van de centrale sleuf
gemiddeld de hoogste stroomsnelheden op. Een belangrijk nadeel daarbij kan zijn dat
de sleuf een lengte heeft van 1-3 meter. De zone met een hoge stroomsnelheid is
hierdoor ook vrij groot. De stroomsnelheden in de waterkolom boven de drempels zijn
wel gunstiger, maar nog steeds relatief hoog.
In de overige vispassages liggen de stroomsnelheden in de waterkolom gemiddeld
tussen 0,5-0,7 m.s-1. Omdat het hier, in tegenstelling tot de vispassage Vughterstuw,
maar om een korte afstand gaat, zijn deze stroomsnelheden voor vissen (in elk geval
voor exemplaren >20 cm) geen probleem ten aanzien van de passeerbaarheid.
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8.2 VISONDERZOEK

8.2.1 Mate van passeerbaarheid vispassages

De onderzochte vispassages blijken allemaal in meer of mindere mate passeerbaar
voor vissen. Een vergelijking tussen de verschillende passages is lastig, in verband met
specifieke lokale omstandigheden en de onderling verschillende vislevensgemeenschap
die nabij de passages aanwezig is. Om toch een overall-beeld te kunnen schetsen van
de passeerbaarheid van de passages is in tabel 8.2 een beoordeling gemaakt van de
passeerbaarheid van de vispassages voor verschillende vissoorten. De toegepaste
beoordelingsclassificatie staat in het onderste deel van de tabel toegelicht. Hierbij is
gekozen voor een arbitraire indeling, enerzijds op basis van het totaal aantal
waargenomen exemplaren in het referentiegebied (N>40, N20-40, N<20), anderzijds
op basis van het percentage vissen (per soort) dat in de bovenstroomse fuik is
aangetroffen.
In tabel 8.2 is het totaal aantal exemplaren van een soort, dat aangetroffen is in de
bovenstroomse fuik, betrokken op het totaal aantal vissen van een soort dat in het
benedenstroomse gebied is gevangen tijdens een of meer electrovisserijbemonsteringen. Omdat de beviste oppervlakte tussen het benedenstroomse gebied
en de bovenstroomse zijde van de vispassage (visfuik) onvergelijkbaar is, moet de
vergelijking met voorzichtigheid worden beschouwd en alleen als globale indicatie
worden toegepast. In een aantal gevallen blijken meer exemplaren van een vissoort in
de bovenstroomse fuik te zijn aangetroffen, dan tijdens één of meer visbemonsteringen in een veel groter benedenstrooms gebied. Dit is een aanwijzing dat
deze soort een duidelijke trekdrang heeft én de passage heeft kunnen passeren.
Een aantal soorten zijn niet of slechts in zeer beperkte mate in de bovenstroomse fuik
aangetroffen. Of deze soorten de passage niet kunnen passeren of dat het bij deze
soorten ontbreekt aan trekdrang is niet altijd te bepalen. Andere soorten zijn bij alle
passages aangetroffen. Omdat bij deze soorten op voorhand een overeenkomstige
trekdrang kan worden verwacht, is een vergelijking van de passeerbaarheid van
vispassages het beste aan de hand van deze soorten te beoordelen. Deze soorten
zullen hier kort worden besproken.
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Tabel 8.2. Beoordeling van de mate waarin vissoorten de onderzochte passages zijn
gepasseerd (N: aantal exemplaren in de bovenstroomse fuik; N ref: aantal exemplaren in de
benedenstroomse referentie [op basis van electrovisserijbemonstering], soorten: aantal
soorten in de bovenstroomse fuik, % soorten: percentage van het aantal soorten in de
bovenstroomse fuik).
Vispassage

Vughterstuw

Vissoort

oordeel

N

25

alver

Am.hondsvis
baars
beekforel

Volmolen

N ref oordeel

N

Keersoppermolen
N ref oordeel

12

2

61

18

28

242

1

0

10

N

52

18

brasem

16

152

11

96

104

396

43

179

44

13

6

180

117

3

15

100

pos

15

3

riviergrondel

78

40

9

0

2

0

21

17

15

95

7

4

2

309

6

3

0

8

5

879

10

3

1
15

3

0

ruisvoorn

18

86

1

44

2

7

serpeling

6

2

14

101

2

92

2

21

12

26

6

1

7

8

1

27

5

1

0

2

27

21

150

13

9

4

282

492

92

1717

zonnebaars

3

Totaal
oordeel
Totaal

14

2

winde

zeelt

29 1009
1

rivierprik

vetje

2

1
2

paling

snoek

75

13

3

kopvoorn

24

83

2

kl.modderkruiper

kolblei

N ref

28
9

blankvoorn

N

5

105

beekprik
bermpje

Spoordonk

N ref oordeel

2

419 1185

40
207
1

106 1579

soorten % soorten soorten % soorten soorten % soorten soorten % soorten

20

100

20

100

14

100

14

100

7

35

1

5

4

29

4

29

5

25

6

30

5

36

1

7

1

5

1

7

1

7

1

5

1

5

2

10

1

7

2

10

2

10

2

14

4

29

4

20

8

40

2

14

3

21

Toelichting oordeel:
kleurcode

omschrijving

oordeel

% vissen in bovenstr. fuik t.o.v. referentie:

≥100

% vissen in bovenstr. fuik t.o.v. referentie:

10-99% goed

% zeer goed

% vissen in bovenstr. fuik t.o.v. referentie (N=20-40)

1-10% redelijk

% vissen in bovenstr. fuik t.o.v. referentie (N=20-40)

0%

slecht

% vissen in bovenstr. fuik t.o.v. referentie (N=10-20)

0%

slecht

% vissen in bovenstr. fuik t.o.v. referentie (N≥40)

<3%

zeer slecht

% vissen in bovenstr. fuik t.o.v. referentie (N≤10)

0%

niet beoordeeld
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De vispassage Vugtherstuw en Keersoppermolen zijn ten aanzien van het aantal
soorten het beste passeerbaar voor vissen. Voor respectievelijk 60% en 65% van de
soorten zijn deze passages goed tot zeer goed passeerbaar, gebaseerd op het relatief
hoge aandeel vissen in de bovenstroomse fuik, ten opzichte van het aantal vissen in
het benedenstroomse gebied. Bij de passages Volmolen en Spoordonk is het
percentage vissoorten dat de passage op basis van dezelfde vergelijking nog (zeer)
goed passeert respectievelijk 30% en 29%. Bij de passage Spoordonk is het hoogste
aantal soorten aanwezig waarvoor de mate van passeerbaarheid als slecht is
beoordeeld (29%).
Een aantal soorten is bij alle passages aangetroffen. Een vergelijking van de
passeerbaarheid van vispassages kan het beste op deze soorten worden uitgevoerd.
Bij deze soorten is een vergelijkbare passeerbaarheid het meeste te verwachten. Deze
soorten worden hier kort besproken.
Baars
De baars, een algemene vissoort, gebruikt alle vispassages om stroomopwaarts te
trekken. Op basis van de vergelijking van het aantal dieren in de bovenstroomse fuik
ten opzichte van het benedenstroomse gebied, is de passeerbaarheid van alle
vispassages goed tot zeer goed.
Blankvoorn
Ook de blankvoorn is een algemene vissoort, waarvan bij alle locaties exemplaren de
vispassage hebben gepasseerd. Ten aanzien van de vispassages Vughterstuw,
Volmolen en Keersoppermolen is de mate van passeerbaarheid goed tot zeer goed. Bij
de vispassage Spoordonk is de passeerbaarheid slecht, op basis van het geringe aantal
vissen dat in de bovenstroomse fuik is gevangen, ten opzichte van het aandeel in het
benedenstroomse gebied.
Omdat op alle locaties het visonderzoek tegelijkertijd is uitgevoerd, is het aannemelijk
dat op alle locaties de blankvoorn trekgedrag zal vertonen, tenzij er aanwijzingen zijn,
dat het benedenstroomse gebied het paaigebied is voor deze soort, waardoor
stroomopwaartse trek niet meer ‘nodig’ is.
Bij de locatie Spoordonk zijn op basis van het hydraulisch onderzoek een aantal
tekortkomingen geconstateerd, waardoor de passeerbaarheid van deze vispassage
belemmerd kan worden. Daarnaast is het benedenstroomse gebied, door
hermeandering en natuurontwikkeling, inderdaad zeer geschikt als paaigebied voor
onder meer de blankvoorn.
Paling
Voor de paling is de passeerbaarheid van alle vispassages goed tot zeer goed. De
paling is een katadrome vissoort die paait in het zoute water. Van paaitrek kan hierbij
dus geen sprake zijn. Bij de passage Spoordonk lijkt de passeerbaarheid zelfs zeer
goed. Bij deze bekkentrap-passage zijn de bekkens zeer groot en vormen waarschijnlijk
(permanent) leefgebied voor de soort. Waarschijnlijk verblijven de hier gevangen
palingen in het bekken en zijn tijdens hun foerageeractiviteit gevangen.
Riviergrondel
De riviergondel is een kleine rheofiele (doel)vissoort. Bij alle onderzoekslocaties zijn
riviergrondels de vispassages gepasseerd. In absolute zin zijn bij de Volmolen meer
riviergrondels de vispassage gepasseerd dan bij de Keersoppermolen en de passage
Spoordonk. In het benedenstroomse gebied van de Volmolen is riviergrondel echter
een dominante vissoort die hier in hoge dichtheden voorkomt. Hierdoor is het relatieve
aandeel in de bovenstroomse fuik laag, waardoor de passeerbaarheid van de Volmolen
als slecht wordt beoordeeld.
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Hoewel de vispassage Volmolen enige hydraulische tekortkomingen heeft (turbulentie
en matige tot hoge stroomsnelheid in de kolom) zijn voor een bodemsoort als de
riviergrondel de bodemstroomsnelheden in de Volmolenpassage toch gunstig. Het is
dan ook waarschijnlijker dat de oorzaak voor het uitblijven van een hoger aantal
passant gelegen is in het feit dat het benedenstroomse gebied voor de soort zeer
geschikt is als paaigebied en (permanent) leefgebied door de aanwezigheid van
zuurstofrijk(er) water, zandbanken en plantenbedden. Het hoge aandeel terugvangsten
van deze soort in de benedenstroomse fuik is hiervoor ook een aanwijzing
Serpeling
De serpeling is een rheofiele (doel)vissoort, die op alle onderzoekslocaties is
aangetroffen. Bij de vispassages Vughterstuw en Volmolen wordt de mate van
passeerbaarheid als goed tot zeer goed beoordeeld. De passeerbaarheid van de
vispassage Spoordonk wordt als slecht beoordeeld. In dit deel van de Beerze komt de
serpeling sporadisch voor. Het gebied bovenstrooms van de vispassage is momenteel
ongeschikt paai- en leefgebied voor deze soort. Mede door deze factoren is
veelvuldige optrek van serpelingen minder waarschijnlijk.
Ten aanzien van de Keersop geldt een heel ander beeld. In het benedenstroomse
gebied houdt zich een populatie serpelingen op, die zich bovendien (periodiek)
concentreert in de bekkentrappassage. Het aandeel serpelingen dat de vertical-slot
passage is gepasseerd (om vervolgens in de bovenstroomse fuik terecht te komen) is
zodanig gering, dat de passeerbaarheid van deze passage als slecht wordt beoordeeld.
Wat de achtergrond hiervan kan zijn is nog niet geheel duidelijk:
de selectiviteit van de gebruikte fijnmazige visfuiken (vooral geschikt voor kleine
vissen) is op de locatie Keersoppermolen weinig aanwezig, gezien de vangsten
van verschillende grote exemplaren van andere soorten. Het is hierdoor minder
waarschijnlijk dat serpelingen ten aanzien van het toegepaste vistuig meer
vermijdingsgedrag vertonen dan andere grote vissen.
bij de vertical-slot passage van de Keersoppermolen zijn nauwelijks hydraulische
beperkingen geconstateerd. De stroomsnelheden in de waterkolom liggen rond de
0.5 m.s-1 dit is veel gunstiger dan de 1 m.s-1 die normaal voor dit type als
ontwerpnorm voor vensters of sleuven wordt gehanteerd. Voor een uitgesproken
stroomminnende soort als de serpeling zijn dergelijke stroomsnelheden over zeer
korte afstand geen enkel probleem.
de benedenstroomse populatie is vrij dynamisch. In het benedenstroomse traject is
gedurende de onderzoeksperiode drie keer een visbemonstering uitgevoerd.
Tijdens de eerste en derde bemonstering zijn zowel grote als kleine serpelingen in
dit beektraject aangetroffen, met een duidelijke concentratie in de bekkens.
Tijdens de tweede bemonstering, die slechts twee weken vóór de derde
bemonstering is uitgevoerd, waren veel serpelingen verdwenen. Deze moeten in
benedenstroomse richting tijdelijk zijn weggetrokken. Gezien de grote helderheid
van de Keersop en de geringe dimensies is de visbemonstering zeer effectief uit te
voeren, waardoor het ontbreken van de dieren niet is terug te voeren op een
gebrekkige visbemonsteringstechniek.
Snoek
Alleen bij de Keersoppermolen wordt de mate van passeerbaarheid als goed
beoordeeld. Op de overige locaties is de mate van passeerbaarheid slecht. De snoek is
een soort met een vroege paaiperiode. Tenminste een deel van de paaitrek heeft bij
deze soort mogelijk al voor aanvang van het onderzoek plaats gevonden.
De beperkte passeerbaarheid van deze grote vissoort is echter waarschijnlijk terug te
voeren op methodologische factoren.
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Bij het vispassage-onderzoek is gekozen voor het gebruik van zeer fijnmazige
hoepelfuiken (zogenaamde spieringfuiken). Deze keuze heeft er toe geleid dat relatief
weinig grote vissen zijn gevangen als gevolg van vermijdingsgedrag. Dit
vermijdingsgedrag is het sterkst aanwezig op locaties waar de fijnmazige fuiken
geplaatst zijn in sterk stromend water (Vughterstuw en Volmolen). Hier zijn grote
vissen het beste in staat de aanwezigheid van de fuik te voelen. Vissen zijn uitgerust
met een zijlijnorgaan, waarmee kleine drukverschillen in het water kunnen worden
gevoeld.
Vooral bij de vispassages Vughterstuw (hoge stroomsnelheden in de waterkolom) en
Volmolen (hoge turbulentie en korte bekkens) zijn mogelijk hydraulische beperkingen
aanwezig, vooral voor vrij zwemmende vissen (vissen die zich niet over de bodem
verplaatsen). Ten aanzien van de snoek, een grote zeer krachtige vissoort is dit
waarschijnlijk een mineure belemmering. Bij andere vispassages vormen hoge
stroomsnelheden voor deze soort zelden een probleem (bijvoorbeeld vispassages in de
Regge; Kemper, 1999).
De vispassage Spoordonk vormt in elk geval leefgebied voor de snoek. In vrijwel alle
bekkens zijn wel één of meer grotere snoeken aangetroffen. De belemmeringen die bij
de passage Spoordonk op basis van het hydraulisch onderzoek naar voren zijn
gekomen, zijn voor de snoek nihil. Stroomopwaartse migratie lijkt echter nauwelijks
plaats te vinden. Omdat de bovenstroomse visfuik hier geplaatst is in water met
geringe stroming speelt vermijdingsgedrag waarschijnlijk een minder grote rol.
In het benedenstroomse gebied van de vispassage heeft op uitgebreide schaal
hermeandering en natuurontwikkeling plaats gevonden. Hierdoor is daar een zeer
geschikt paaigebied voor o.a. de snoek ontstaan. Mede hierdoor is stroomopwaartse
paaimigratie bij Spoordonk minder waarschijnlijk.

8.2.2 Passeerbaarheid vispassages: grote vissen beperkt aanwezig

Vooral bij de vispassages waar sprake is van veel stroming (Vughterstuw en
Volmolen) zijn grote vissen (van alle soorten) in de bovenstroomse fuik
ondervertegenwoordigd. Zelfs grote stroomminnende vissoorten met een hoge
zwemsnelheid (zoals winde en kopvoorn), die hier wel in het benedenstroomse gebied
voorkomen, zijn niet in de bovenstroomse fuiken aangetroffen. Hoewel hydraulische
belemmeringen hierbij nog niet geheel zijn uit te sluiten, wordt dit het meest
waarschijnlijk veroorzaakt door de toegepaste vistuigen.
Om in elk geval de passage van kleine doelvissoorten met een geringe zwemsnelheid
aan te tonen is bij dit vispassage-onderzoek gekozen voor het gebruik van zeer
fijnmazige hoepelfuiken (zogenaamde spieringfuiken). De bij dit onderzoek gebruikte
fuiken hebben een maaswijdte van 12 mm (bij de vispassages Vughterstuw, Volmolen
en Spoordonk) of 18 mm (bij de vispassage Keersoppermolen).
Bij vergelijkbaar onderzoek bij andere vispassages zijn grofmazigere fuiken toegepast.
Zo zijn in de Regge (Kemper, 1999) fuiken toegepast met een maaswijdte van 20-30
mm. Bij de vispassage Belfeld in de Maas zijn fuiken gebruikt met een maaswijdte van
24-77 mm (Lanters, 1995). Bij deze onderzoeken is een groter aandeel grote vissen
gevangen die de vispassages zijn gepasseerd.
Het gebruik van zeer fijnmazige fuiken heeft ook voordelen. Vissen met een geringe
lengteklasse (0-5 cm en 5-10 cm) zijn bij het hier uitgevoerde visonderzoek sterk
vertegenwoordigd. Bij het gebruik van fuiken met een grovere maaswijdte neemt het
aandeel kleine vissen af. Bij Lanters (1995) zijn nauwelijks vissen kleiner dan 10 cm
aangetroffen. Bij (Kemper, 1999) zijn bij een aantal soorten nog wel kleine vissen
aangetroffen.
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In hoeverre vispassages functioneren voor grote én kleine vissen is pas goed te
beoordelen wanneer een hierop afgestemde onderzoeksmethode wordt toegepast. Het
gebruik van fuiken wordt vaak (noodzakelijkerwijs) afgestemd op hydraulische
omstandigheden. Zo zijn bij sterkere stroming en grotere slibvracht fijnmazige fuiken
moeilijker hanteerbaar en is het viswerk arbeidsintensief (veel schoonmaakwerk om
beperking vangsteffectiviteit door vervuiling op te heffen). Hierom wordt gekozen voor
fuiken met een grovere maaswijdte. Het gevolg hiervan kan zijn dat de mate van
passeerbaarheid van vispassages door kleine vissen/vissoorten wordt onderschat.
Bij recent onderzoek uitgevoerd (mondeling mededeling R. van Nispen; Waterschap
Brabantse Delta) met behulp van een electronische fishcounter in de vispassage
Bieberg in de Mark bij Breda (2005), bleek dat er veel meer stroomopwaarts
trekkende vissen zijn geteld dan er uiteindelijk in de (grofmazige) bovenstroomse fuik
zijn gevangen. Uit dit onderzoek blijkt dat vissen ook ten aanzien van grofmazige
fuiken vermijdingsgedrag vertonen. Dit is nog eens bevestigd door de fishcounter, die
ook veel stroomafwaarts zwemmende vissen (terugzwemmers) heeft waargenomen.

8.2.3 Aandachtspunten onderzochte vispassages

Algemene aandachtspunten
Op basis van de evaluatie van de vier onderzochte vispassages worden een aantal
algemene aandachtspunten aangegeven. Deze aandachtspunten zullen voor zover van
toepassing per vispassage nader worden aangeduid.
Peilbeheer
Het peilbeheer heeft een belangrijke invloed op het functioneren van vispassages.
Zo kan het peilbeheer bijvoorbeeld de omvang van de lokstroom beïnvloeden,
maar ook de diepte/doozwemhoogte van drempels in vispassages. In de periode
dat vissen het meest massaal gebruik maken van vispassages (paaitrek) dient het
peilbeheer zo optimaal mogelijk te zijn.
Vispassages en beekherstel
Door de aanleg van vispassages worden geïsoleerd geraakte deelstroomgebieden
weer toegankelijk gemaakt voor vissoorten. Of de aanleg van vispassages ook
altijd gewenst is zal vooraf moeten worden afgewogen. Aspecten die hierbij een
rol kunnen spelen zijn:
afwezigheid van voor vissen geschikte paaigebieden bovenstrooms van de
vispassage;
aanwezigheid van (zeer) kwetsbare soorten.
Dekking
Begroeiing van vispassages met water- en moerasvegetatie biedt vissen veel
dekking en bescherming. Vissen hebben de natuurlijke behoefte zich (overdag)
tussen waterplanten schuil te houden. Begroeiing kan bij vispassages ook zorgen
voor hydraulische belemmeringen, waardoor bijvoorbeeld de peilsprong en de
stroomsnelheid over drempels sterk kan toenemen. Dekking voor vissen kan ook
gerealiseerd worden door bekkens aan te leggen met voldoende diepte (minimaal
0,75-1 m. Waar mogelijk is het gunstig om langs vispassages oeverbomen te
planten, en plaatselijk ook zandige niet vastgelegde bodems te handhaven of te
ontwikkelen. Dit zijn geschikte groeiplaatsen voor waterplanten.
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Beheer en onderhoud vispassages
Het verdient aanbeveling enkele malen per jaar, en vooral in de periode van de
paaitrek van vissen, zowel bekkentrappen als de in- en uitgangen van vertical-slot
passages regelmatig te controleren op aanzandingen en ophopingen van drijfvuil.
Door de grote invloed op hydraulische parameters kunnen deze aspecten de
passeerbaarheid van vispassages sterk beperken.
Ontwerp en aanleg vispassages

Sleuven in stortsteen-drempelpassages
Wanneer in drempels sleuven worden toegepast, verdient het aanbeveling om
deze zo diep mogelijk, als de plaatselijke debieten toestaan, te maken en ze
bovendien zo kort mogelijk te houden. Dit om gunstige stroomsnelheden in de
onderste helft van de waterkolom te creëren en de passagelengte zo kort
mogelijk te houden.
De zeer grove stortsteen die onder in grote sleuven is aangebracht (passage
Vughterstuw en Keersoppermolen) blijkt een zeer gunstig effect te hebben op
het bereiken van lage bodemstroomsnelheden.

Bekkenlengte vertical-slot passage tenminste 1 m
Bij het ontwerp van nieuwe vertical-slot passages wordt een minimum
bekkenlengte van 1 m voorgesteld. Bij deze lengte kan turbulentie in grote
mate worden vermeden.

Ontwerp-peilsprongen van maximaal 8 cm aanhouden
Bij de aanleg van vispassages is het beter de ontwerp-peilsprongen laag te
houden. Voorgesteld wordt een hoogte van maximaal 8 cm aan te houden. Uit
deze evaluatie van 4 vispassages blijkt dat door tal van (niet op voorhand te
bepalen) fluctuaties in alle vispassages de ontwerpnorm regelmatig wordt
overschreden. Dit leidt tot hogere stroomsnelheden.

Grove breukstenen aanbrengen op de bodem van vispassages
Het aanbrengen van grove breukstenen op de bodem van vispassages blijkt
een zeer gunstig effect te hebben op het bereiken van lage
bodemstroomsnelheden (dit geldt overigens niet voor centrale sleuven in
drempels).

Extra aandacht voor ontwerp-verhanglijn en bodemverhanglijn bij vertical-slots
Het verdient aanbeveling om te achterhalen wat de reden is dat de
ontwerpverhanglijn, die normaliter parallel loopt aan de bodemverhanglijn, in
de hier onderzochte vertical-slotpassages (Volmolen en Keersoppermolen) niet
wordt bereikt. Als gevolg hiervan is in de benedenstroomse sleuven de
waterkolom geringer en hiermee de stroomsnelheid hoger, dan in de
bovenstroomse sleuven. Bij toekomstige aanleg van vertical-slot passages is
het gewenst na te gaan of dit gecompenseerd kan worden door de onderste
sleuven iets breder en/of dieper te maken.
Voor vertical- slot passages geldt dat de waterkolom in de sleuf het best zo
hoog mogelijk kan zijn om ook in de benedenstroomse sleuvengunstige
stroomsnelheden te bereiken.

Vispassage Vughterstuw
De vispassage Vughterstuw functioneert het meest optimaal. Dit ondanks de
gesignaleerde hoge stroomsnelheden in de waterkolom van zowel drempels als
centrale sleuf. Ten aanzien van het visonderzoek lijken weinig belemmeringen
aanwezig, ondanks de geringe vangst van grotere vissen zoals blankvoorn, winde,
brasem, kolblei, kopvoorn en snoek die echter waarschijnlijk inherent is aan de
gekozen monitoringsmethode.
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De vispassage ligt gedeeltelijk onder een viaduct. Het viaduct geeft hierdoor enige
extra dekking aan vissen. De dekking kan mogelijk nog verbeterd worden door langs
de passage aanplant van bomen of struiken te overwegen.
De inrichting van de Dommel benedenstrooms van de vispassage tot aan de monding
in de Dieze / Maas is verre van optimaal voor vissen en hiermee mogelijk van invloed
op de optrekmogelijkheden tot aan de vispassage bij de Vughterstuw. Ook is het de
vraag in hoeverre eventueel optrekkende vissen via de Dieze, de monding van de
Dommel kunnen vinden. De aanvoer van migrerende vissen wordt thans nog in hoge
mate belemmerd door het ontbreken van een vispassage bij de stuw Crèvecoeur,
desondanks wordt er ieder voorjaar wel een concentratie van met name paairijpe
winde, blankvoorn, kolblei en brasem voor de stuw waargenomen door plaatselijke
vissers.
Op de drempels en vooral in de waterkolom van de centrale sleuf van de
Vughterstuwpassage treden gemiddeld hogere stroomsnelheden op dan in andere
passages, dit ondanks gunstige ontwerppeilsprongen van 8-9 cm. De oorzaak hiervoor
is waarschijnlijk gelegen in het grote debiet dat door deze vispassage stroomt.
Het verdient aanbeveling om met behulp van een flowmeter te onderzoeken in
hoeverre de stroomsnelheid beperkt kan worden met behulp van schotbalken,
waardoor het debiet verminderd wordt. Ten aanzien van het lokstroompercentage is
bij de vispassage Vughterstuw nog ruimte om het debiet te beperken. Voor de
passeerbaarheid van de passage is het gunstiger dat de stroomsnelheid lager, dan een
geringe afwijking van het lokstroompercentage ten opzichte van de ontwerpcriteria.

Vispassage Volmolen
De vispassage Volmolen is een compacte vertical-slot passage. Bij het hydraulisch
onderzoek zijn een aantal hydraulische belemmeringen naar voren gekomen zoals de
geringere energievernietiging en daarmee grote turbulentie en de matig hoge
stroomsnelheid in de waterkolom.
Het verdient aanbeveling om te achterhalen wat de reden is dat de
ontwerpverhanglijn, die normaliter parallel loopt aan de bodemverhanglijn, in deze
vispassage niet wordt bereikt.
Bij de instroomopening van de vertical-slotpassage vindt enige aanzanding plaats. Het
is niet uitgesloten dat enige aanzanding bij de instroomopening zorgt voor hydraulisch
gunstigere omstandigheden in de vispassage.
Bij de instroomopening kan ook extra opstuwing ontstaan en daarmee gepaard hogere
stroomsnelheden, als gevolg van verstopping van het vuilrooster met drijfvuil.
Het is belangrijk om zowel de omvang van de aanzanding als de vervuiling van het
vuilrooster te volgen, om te voorkomen dat hierdoor mogelijk extra hydraulische
belemmeringen kunnen ontstaan.
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Vispassage Keersoppermolen
Voor het optimaal functioneren van de vispassage Keersoppermolen speelt onder meer
het peilbeheer een belangrijke rol. Voor een optimale lokstroom is het gunstig als het
bovenstroomse peil zo hoog mogelijk is. Daarentegen blijken juist door een hoog
zomerpeil de stroomsnelheid en de peilsprong sterk toe te nemen in bovenste sleuf en
onderste sleuf van de vertical-slot passage wat ongunstig is. Omdat peilsprong en
stroomsnelheid belangrijke factoren zijn ten aanzien van de passeerbaarheid van de
vispassage, is het beter om het “verlaagde zomerpeil” ook in de toekomst te
handhaven als normaal zomerpeil. Overigens is een korte periode van verminderde
vispasseerbaarheid in de periode na half juli geen bezwaar.
Gedurende de onderzoeksperiode is sprake geweest van het verlaagde zomerpeil, in
verband met wensen van een agrariër in de omgeving van de vispassage. Voor de
toekomst is het gewenst ook de passeerbaarheid van de vispassage voor optrekkende
vissen bij de belangenafweging ten aanzien van de hoogte van het zomerpeil te
betrekken.
Bij de instroomopening van de vertical-slotpassage vindt aanzanding plaats. Deze
aanzanding raakt op den duur begroeid met sterrekroos.
Bij de instroomopening kan ook extra opstuwing ontstaan, als gevolg van verstopping
van het vuilrooster met drijfvuil.
Het is belangrijk om zowel de omvang van de aanzanding als de vervuiling van het
vuilrooster te volgen, om te voorkomen dat hierdoor mogelijk extra hydraulische
belemmeringen kunnen ontstaan.
De Keersop is opgenomen in het Habitatrichtlijngebied “Groote Heide – De Plateaux”.
De beekprik is hierbij een van de kensoorten. Het beheer dient optimaal afgestemd te
zijn op de soorten waarvoor het Habitatrichtlijngebied is aangewezen.
Daar waar in beeksystemen nog bedreigde vissoorten voorkomen zal steeds opnieuw
moeten worden afgewogen of de aanleg van een vismigratie-voorziening ook
daadwerkelijk nodig is voor het soortbehoud. Vispassages blijken veelvuldig gebruikt
te worden door algemene vissoorten, zoals blankvoorn en baars. In de Keersop blijkt
de vispassage bovendien veelvuldig gebruikt te worden door de zonnebaars, een
exoot. Al deze zich gemakkelijk verbeidende soorten zijn extra concurrenten en
predatoren voor onder meer de beekprik. Ten aanzien van het behoud van de beekprik
is, zeker in de bovenlopen, isolatie wenselijker.

Vispassage Spoordonk
Bij de vispassage Spoordonk zijn een aantal hydraulische belemmeringen naar voren
gekomen, zoals een geringe doorzwemdiepte en hoge peilsprongen.
Mede vanwege de grote afmetingen, is in de passage een weelderige moerasvegetatie
en plaatselijk ook een waterplantenvegetatie aanwezig. Deze vegetatie biedt
belangrijke voordelen: de gehele vispassage is leefgebied voor verschillende
vissoorten. De vegetaties geven ook belangrijke belemmeringen, voorzover aanwezig
op de drempels van de bekkentrappen. De doorstroombreedte wordt door de
vegetatieontwikkeling sterk versmald, waardoor hydraulische belemmeringen in de
hand worden gewerkt.
Afgezien van de hydraulische beperkingen, draagt de huidige ligging van de
vispassage Spoordonk mogelijk bij aan het relatief beperkte vismigratie-succes. Het
stroomopwaartse gebied is op dit moment voor (beek)vissen niet of nauwelijks
geschikt als paaigebied, terwijl er in het stroomafwaartse gebied inmiddels wel
gunstige paaimogelijkheden zijn ontstaan.
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Het feit dat er op dit moment weinig paaimigratie over de vispassage plaats vindt
moet zelfs als gunstig worden beoordeeld, zolang in het stroomopwaartse gebied nog
geen geschikte paai- en opgroeigebieden aanwezig zijn voor stroomminnende
vissoorten. Had deze trek wel plaats gevonden dan was succesvolle voortplanting op
korte afstand niet mogelijk en was, wanneer vissen niet meer terugzwemmen naar
gunstigere benedenstroomse locaties, dit potentieel voor de populatie verloren gegaan.
Een dergelijk mechanisme, dat ook wel als “sink” of “put” wordt aangeduid, kan
vooral voor het behoud van populaties van kwetsbare soorten gevaarlijk zijn. In dit
verband is het, voor het behoud van deze populaties, van groot belang eerst de
leefgebieden in het stroomopwaartse gebied te versterken en vervolgens pas te
denken aan verbindingszones (in dit geval vispassages). Overigens zal met de
uitvoering van het herstelproject “Groote Beerze Baest-Spoordonk” op korte termijn
wel geschikt beekvisbiotoop ontstaan.
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vooral ook te danken aan een aantal omwonenden die een oogje in het zeil hebben
gehouden en ons hebben geïnformeerd:
Keersoppermolen
J. Schrijvers
Fam. Seuntiëns
R. Moerman
Volmolen
M. Hermans
Vughterstuw
Fam. ter Heine
Spoordonk
Fam. van Esch
Dhr van Gerven
Vanuit het Waterschap de Dommel zijn verschillende medewerkers behulpzaam
geweest, zowel bij de praktische uitvoering van het onderzoek als bij de
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Bijlage 5 Afvoerpercentage (Q%)
De frequentie waarmee een afvoer van een beek voorkomt wordt uitgedrukt in Q%. Daarbij is Q100%
de zogenaamde ‘Maatgevende afvoer’, dat is de afvoer die gemiddeld 1 dag per jaar voorkomt en
wordt bepaald aan de hand een langjarige afvoermeetreeks. Deze afvoer is bepalend voor de
dimensies van het ontwerp.
In onderstaande tabel staan de meest gebruikte afvoerpercentages weergegeven met hun
kenmerken.
Frequentie van debieten met toelichting.
Debiet
Frequentie
Q140%
circa 1/10 jaar
Q100%
circa 1 dag/jaar
Q50%
circa 15 dagen/jaar
Q25%
circa 60-90 dagen/jaar
Q15%
circa 90-120 dagen/jaar
Q10%
circa 120-200 dagen/jaar
< Q5%
circa 30-90 dagen/jaar

Kenmerken
extreem hoog water
hoog water (maatgevende afvoer)
normaal hoog water
verhoogde afvoer
gemiddelde afvoer
normale afvoer
lage afvoer

De afvoersituatie Q10%-Q25% is de debietrange waarbinnen de vispassage optimaal moet
functioneren, omdat dit een veel voorkomende voorjaarsafvoer is in de periode maart-juni. Tevens
heeft deze range de hoogste frequentie van optredende debieten.
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Bijlage 6 Merkmethode
Fuikvangsten bovenstrooms
Type
Vangstmerk
ongemerkt
Bov
Ben
gemerkt
Rug

Terugzetlocatie
benedenstrooms
bovenstrooms
benedenstrooms
bovenstrooms

Nieuw merk
Ben
Bov
Ben
Bov

bovenstrooms

Bov

Fuikvangsten benedenstrooms
Type
Vangstmerk
ongemerkt
Bov
gemerkt
Ben
Rug

Terugzetlocatie
benedenstrooms
benedenstrooms
benedenstrooms
benedenstrooms

Nieuw merk
Ben
Ben
Ben

Opmerking

Terugzetlocatie
ter plaatse
ter plaatse
ter plaatse

Nieuw merk
Rug
Rug
Rug

Opmerking

ter plaatse

-

Fuikvangsten buisfuiken
Type
Vangstmerk
ongemerkt
Bov
Ben
gemerkt
Rug

Opmerking

vispassage met zekerheid
gepasseerd
vispassage met zekerheid
gepasseerd

vispassage met zekerheid
ingezwommen, nog niet
gepasseerd

Electrovisserij bovenstrooms
Type
Vangstmerk
ongemerkt
Bov
Ben
gemerkt
Rug

Terugzetlocatie
benedenstrooms
benedenstrooms
bovenstrooms

Nieuw merk
Ben
Ben
Bov

bovenstrooms

Bov

Electrovisserij benedenstrooms
Type
Vangstmerk
ongemerkt
Bov
gemerkt
Ben
Rug

Terugzetlocatie
benedenstrooms
benedenstrooms
benedenstrooms
benedenstrooms

Nieuw merk
Ben
Ben
Ben

Opmerking

Terugzetlocatie
ter plaatse
ter plaatse
ter plaatse

Nieuw merk
Rug
Rug
Rug

Opmerking

ter plaatse

-

Electrovisserij vispassage
Type
Vangstmerk
ongemerkt
Bov
Ben
gemerkt
Rug

Opmerking

vispassage met zekerheid
gepasseerd
vispassage met zekerheid
gepasseerd

vispassage met zekerheid
ingezwommen, nog niet
gepasseerd
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Bijlage 7 Overzichtskaarten peilschalen
Peilschalen Spoordonk

Peilschaal 1 staat bij het molenhuis

Legenda
Peilschaal
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Peilschalen Volmolen

Legenda
Peilschaal
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Peilschalen Keersoppermolen

Legenda
Peilschaal
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Bijlage 8 Stroomsnelheden
In de onderstaande figuren en tabellen de meetpunten met bijbehorende stroomsnelheden. De
snelheden in de tabel zijn in ms-1.

Vughterstuw

de

Figuur 10.1: meetpunten van de snelheidmeting op 19-05-2005 op de 2 drempel van Vughterstuw
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de

Tabel 10.1: Snelheden gemeten op 21-04-2005 op de 2 drempel van de Vughterstuw.

Diepte vanaf de bodem (cm)
meetpunten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5
0,384
0,154
0,289
0,696
-0,027
0,075
0,475
0,465
0,416
0,458
0,363
0,300
0,006
0,300
-0,037
0,281
0,050
0,192
0,080
0,090
0,276
0,278
0,410
-0,109
-0,114
-0,194
0,035
0,107
0,182
-0,023

5

0,552

15
0,674
0,933
1,267
0,053
0,250
0,376
0,530
0,719
0,481
0,384
0,216
0,013
0,061

0,178
0,114
0,079
0,144

15

15

30

1,387

1,034

0,880
0,068
0,457

0,354
0,468
0,357

0,282
0,008
0,152
0,09

0,546
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Figuur 10.2: meetpunten van de snelheidmeting op 19-05-2005 op de 3 drempel van Vughterstuw
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Tabel 10.2: Snelheden gemeten op 21-04-2005 op de 3 drempel van de Vughterstuw.

meetpunten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Diepte vanaf de bodem (cm)
5
10
15
0,611
1,024
1,291
0,098
0,658
0,783
0,541
1,024
0,005
0,872
0,666
0,894
-0,006
0,339
0,467
0,380
0,266
0,174
0,741
0,104
0,091
-0,210
0,159
0,413
0,118
0,206
0,056
0,214
-0,012
0,368
0,714

20

25

30

1,209
0,336
1,015
0,702
0,872

0,427
0,351
0,089

0,453
0,497
0,291

0,213

-0,011

1,306
0,052

0,774
1,232
-0,144

0,229

-0,009
-0,017
0,232
0,125

-0,131

0,285
-0,097
-0,03
-0,233
-0,072

0,148
0,571
0,265

0,711
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Spoordonk

Figuur 9.3: meetpunten van de snelheidmeting op 19-05-2005 op de 1

Tabel 9.3: Snelheden gemeten op 19-05-2005 op de 1

ste

ste

drempel van Spoordonk.

drempel van Spoordonk.

Diepte vanaf de bodem (cm)
Meetpunten 5
10
20
1
0,222
2
0,165
3
0,173
4
5
0,000
-0,002
0,002
6
-0,100
0,006
0,036
7
-0,006
0,010
0,027
8
-0,015
0,022
0,020
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Figuur 9.4: meetpunten van de snelheidmeting op 19-05-2005 op de 2

Tabel 9.4: Snelheden gemeten op 19-05-2005 op de 2

de

de

drempel van Spoordonk

drempel van Spoordonk.

Diepte vanaf de bodem (cm)
meetpunten 5
10
20
1
0,469
0,74
2
-0,1
0,24
3
0,05
0,067
4
-0,044
-0,03
-0,039
5
-0,013
-0,027
-0,031
6
-0,01
0,008
0,006
7
0,047
0,083
0,101
8
0,005
0,002
0,033
9
-0,018
0,024
0,013

30

0,385
0,087
0,042
0,135
0,040
0,039
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Figuur 9.5: meetpunten van de snelheidmeting op 19-05-2005 op de 6 drempel van Spoordonk

Tabel 9.5: Snelheden gemeten op 19-05-2005 op de 6

de

drempel van Spoordonk.

Diepte vanaf de bodem (cm)
Meetpunten Bodem
10
20
1
2
0,418
0,488
3
0,178
0,851
4
5
-0,065
-0,063
-0,104
6
0,002
0,037
0,332
7
8
0,004
0,066
0,100
9
0,056
0,046
0,151

30

-0,04
0,349
0,115
0,107
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Figuur 9.6: meetpunten van de snelheidmeting op 19-05-2005 op de 7 drempel van Spoordonk

Tabel 9.6: Snelheden gemeten op 19-05-2005 op de 7

meetpunten
1
2
3
4
5
6
7
8
9

de

drempel van Spoordonk

Diepte vanaf de bodem (cm)
Bodem
10
20
0,539
0,491

30

0,615
-0,012

0,985
-0,021

-0,035

0,1

-0,045
0,075

0,335
0,145

1,118
0,158

0,068
0,153

0,073

0,108

0,13

0,161
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Keersoppermolen

Figuur 9.7: meetpunten van de snelheidmeting op 13-04-2005 op de 1
Keersoppermolen.

Tabel 9.7: Snelheden gemeten op 13-04-2005 op de 1

Meetpunten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Diepte vanaf de Bodem (cm)
5
10
10
10
0,550
0,835
0,587
0,224
0,104
0,234
0,200
1,019
0,755
0,732
0,821
0,493
0,515
0,334
0,400
0,518
0,074
0,426
0,426
0,525 0,171
0,204
0,019
-0,025
-0,071
-0,520
0,199
-0,320
-0,110
-0,520

ste

20

ste

drempel van de

drempel van de Keersoppermolen.

30

40

0,415
0,557

0,496
0,738

0,463

0,579

0,927

0,519

20

0,278

20

0,445

0,010
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.

de

Figuur 9.8: meetpunten van de snelheidmeting op 13-04-2005 op de 2 drempel van de Keersoppermolen.

de

Tabel 9.8: Snelheden gemeten op 13-04-2005 op de 2 drempel van de Keersoppermolen

Meetpunten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Diepte vanaf de Bodem (cm)
5
10
20
0,324
0,402
0,731
0,063
0,322
0,247
0,368
0,328
0,266
0,271
0,028
0,331
0,382
0,163
0,199
0,519
0,925
0,849
0,576
0,136
0,007
0,608
0,372
0,579
0,057
0,159
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Figuur 9.9: meetpunten van de snelheidmeting op 31-05-2005 op de 1
Tabel 9.9: Snelheden gemeten op 31-05-2005 op de 1

Meetpunten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Diepte vanaf de Bodem (cm)
5
10
20
30
0,454
0,769
0,118
0,662
0,701
0,830
0,798
0,860
0,960
0,533
0,767
0,726
0,183
0,890
0,932
0,954
0,706
0,371
0,453
0,487
0,535
-0,023 0,099
0,043
-0,006
0,233
0,316
0,362
0,399
0,136
0,386
0,400
0,425
0,260
0,384
0,484
0,510
0,391
0,462
0,490
0,503
0,285
0,417
0,074
-0,075
0,034
-0,010 0,308
0,497
-0,135 0,047
0,060
0,096
-0,044 0,003
0,344
0,740
0,042
0,021
-0,025 -0,038

ste

ste

drempel van de Keersoppermolen.

drempel van de Keersoppermolen

40

50

60

70

0,891

0,866

0,822

0,905
0,559
-0,065
0,389
0,430
0,571
0,450
-0,014
0,562
0,456
0,385
-0,053

0,420
0,530

0,685
1,080

XXVI

Bijlage 9 Bodemhoogte en dwarsprofielen
Vughterstuw
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Spoordonk
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