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Samenvatting

Tussen zee en Fryslân
Vissen vormen een essentieel onderdeel van het aquatisch ecosysteem. Het bereiken
van een gezond en leefbaar watersysteem is mede afhankelijk van de visstand. Vissen
hebben vrije bewegingsruimte nodig voor het volbrengen van hun levenscyclus en voor
het duurzaam in stand houden van populaties. Concreet betekent dit dat vrije
vismigratie essentieel is voor het bereiken van ecologische doelstellingen. Het
beheergebied van Wetterskip Fryslân heeft met haar vele meren, plassen, beken en
uitgebreide boezem ook een kraamkamerfunctie voor vissen uit de Waddenzee en het
IJsselmeergebied (o.a. spiering, driedoornige stekelbaars en rivierprik). Het
beheergebied vormt daarnaast een belangrijk leefgebied voor aal, die opgroeit in het
zoete water en voor zijn voortplanting juist weer naar zee trekt.
Barrières en oplossingen
De reis van de vis over de ecologische “onderwater” snelwegen, ofwel
vismigratieroutes, verloopt niet zonder risico. Gemalen, sluizen en stuwen zijn vaak
onneembare barrières waardoor vismigratieroutes zijn geblokkeerd. In de provincie
Fryslân alleen al zijn duizenden obstakels aanwezig. Om de vissen een handje te
helpen en om aan ecologische doelstellingen van de Europese Kader Richtlijn Water
te voldoen werkt Wetterskip Fryslân aan het slechten van vismigratiebarrières. Dit
gebeurt overigens al sinds enige jaren. Op diverse plaatsten zijn, zoals bij Roptazijl en
in het Koningsdiep, vismigratievoorzieningen gebouwd. Daarnaast wordt sinds 2007 bij
nieuwbouw van gemalen standaard visvriendelijke principes toegepast.
Fryslân aan de slag met vismigratie
Het ontbrak echter aan een volledig overzicht van knelpuntlocaties en werking van
reeds aangelegde voorzieningen en aan een gestructureerde aanpak van de prioritaire
knelpunten voor Fryslân. Wetterskip Fryslân heeft daarom het project “Fryslân aan de
slag met vismigratie” opgepakt. De uiteindelijke doelstelling van dit project is het
oplossen van de prioritaire vismigratieknelpunten. Het beheergebied kent vele
honderden barrières voor vis. Vanuit het oogpunt van praktische haalbaarheid en
kosten is een selectie gemaakt van de belangrijkste “prioritaire” knelpunten die tot
2027 worden opgelost.
Visie vismigratie en werkwijze
Wetterskip Fryslân streeft naar vrije migratie van vissen van de Waddenzee en
IJsselmeer naar het beheergebied en weer terug. Wetterskip Fryslân komt daarmee de
verplichtingen uit de Beneluxbeschikking vismigratie en het Europese Aalverordening
na, onder meer door het uitvoeren van het KRW-maatregelenprogramma.
In de periode tot 2016 worden minimaal 43 prioritaire knelpunten in vismigratieroutes
opgelost. Dit is als verplichting vastgelegd in het KRW-maatregelenprogramma.
Wetterskip Fryslân geeft (daarbij) prioriteit aan migratiebarrières:
1. Tussen het beheergebied en de Waddenzee/ IJsselmeergebied;
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2. Binnen natte ecologische verbindingszones;
3. Binnen en tussen KRW waterlichamen;
4. Tussen boezemwateren en plassen en (overige) natuurgebieden met
uitzondering van gebieden naar welke geen migratie van (ongewenste) vis
gewenst is;
5. Van en naar gebieden met veel open water, veel oeverlengte en een goede
waterkwaliteit.
Wetterskip Fryslân volgt bij de aanpak van vismigratieknelpunten een tweesporen
benadering:
1. Prioritair spoor: Het waterschap streeft naar vrije vismigratie vanuit de
Waddenzee en het IJsselmeergebied naar en door de KRW-waterlichamen en
langs Ecologische Verbindingszones en vice versa. Deze wateren worden als
hoofd migratieroutes (ecologische snelwegen) voor vissen gezien. Hierbinnen
zijn 93 prioritaire vismigratieknelpunten gelokaliseerd waarvan er minimaal 43
voor eind 2015 worden opgelost. Deze ambitie is onderdeel van het KRW
programma.
2. Algemeen spoor: Voor de vismigratieknelpunten in de overige wateren wordt
gestreefd naar een veilige migratie van vissen. Het doden en beschadigen van
vissen bij kunstwerken wordt zoveel mogelijk voorkomen. Het waterschap past
hiervoor visvriendelijke principes toe, conform de “best beschikbare
technieken”. Bij elke renovatie of vernieuwing van een gemaal, sluis, duiker of
stuw maakt het waterschap een nut en noodzaak afweging over inbedding van
visvriendelijke principes. Er worden geen nieuwe knelpunten bijgebouwd.
Actieprogramma 2010-2015
Om aan de bovenstaande ambitie te voldoen is voor de periode tot en met 2015 een
Actieprogramma Vismigratie geformuleerd. Op basis van beschikbare capaciteit en
middelen volgt nog een concrete uitwerking van de acties die in het eerste jaar zullen
worden opgepakt. Vervolgens wordt het Actieprogramma elk jaar geactualiseerd. Het
Actieprogramma Vismigratie 2011-2015 is opgebouwd rond vier thema’s:
1. Maatregelen ter bevordering van vismigratie (sluizen, gemalen, stuwen);
2. Kennis en onderzoek (o.a. effecten van maatregelen, visvriendelijkheid
gemalen);
3. Communicatie (intern en extern);
4. Algehele coördinatie en rapportage (intern en extern).
Voor elk thema is een coördinator/aanspreekpunt aangewezen. Deze coördinatoren
zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van een gestructureerde uitvoering van acties
binnen hun thema. Verder is er een Programmateam Vismigratie opgericht met
medewerkers uit de voor vismigratie relevante afdelingen of clusters. Dit team verzorgt
de algehele coördinatie en afstemming rond de aanpak van vismigratie bij Wetterskip
Fryslân. Een uitdagende klus!
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1. Inleiding
1.1 Achtergrond
Wetterskip Fryslân werkt sinds de jaren negentig van de vorige eeuw aan de aanpak
van vismigratieknelpunten. De eerste vispassages zijn destijds gebouwd in de
omgeving van Drachten. Met de bouw van de vispassage gemaal Roptazijl in 2000 liep
Wetterskip Fryslân voorop met het optimaliseren van vismigratie tussen zoete en zoute
wateren. Tevens is in deze periode een aantal vispassages in werking gekomen in de
polder stroomopwaarts van gemaal Roptazijl.
Vismigratie staat de laatste jaren vol onder de aandacht van water-, natuur- en
visstandbeheer. Binnen verschillende wet- en regelgevingen, waaronder de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000 en het Europese Aalplan wordt aandacht
gevraagd voor de vrije migratie van vis. Dit geldt ook voor de watersystemen van
Wetterskip Fryslân.
De problemen rond vismigratie hangen sterk samen met de aanwezigheid van
kunstwerken zoals stuwen en gemalen in de watersystemen. Veel van deze
kunstwerken zijn namelijk niet of moeilijk passeerbaar voor vis, waardoor de vrije
migratie van vis wordt belemmerd. Voor vis ontstaan hierdoor de volgende problemen:
•

Het afsluiten van migratieroutes, waardoor de benodigde (deel)leefgebieden niet
meer kunnen worden bereikt;

•

Het beschadigen en doden van vissen door gemalen;

•

Het compartimenteren (versnippering) van leefgebieden, waardoor gebieden voor
vispopulaties te klein in omvang zijn geworden;

•

Onvoldoende uitwisseling tussen vispopulaties, waardoor de vitaliteit van de
vispopulatie wordt aangetast.

Bovenstaande problemen zijn de laatste decennia versterkt doordat ook de kwaliteit
van de (deel)leefgebieden voor vis sterk is achteruitgegaan. Het areaal geschikte paaien opgroeigebieden is verminderd en kwalitatief hoogwaardige biotopen, zoals helder
plantenrijk water, komen veel minder voor dan medio vorige eeuw. Wetterskip Fryslân
werkt, zoals aangegeven, reeds enige jaren aan het oplossen van de problematiek.
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Wetterskip Fryslân doet dit op het niveau van bereikbaarheid, behouden en verbeteren
van geschikte (deel)leefgebieden). De vismigratieproblematiek is hiermee
onlosmakelijk verbonden met de inrichting en het beheer van watersystemen.
Wetterskip Fryslân heeft zich in het Waterbeheerplan 2010-2015 middels de bijlage
Status, toestand,waterkwaliteitsdoelen en maatregelen KRW-waterlichamen
(factsheets) en de digitale vertaling daarvan in het Stroomgebiedbeheerplan RijnNoord vastgelegd op het oplossen van 43 prioritaire vismigratieknelpunten. Een aanzet
tot het vaststellen van de prioriteit van knelpunten is gegeven in het rapport “Van Kust
tot Koningsdiep” (Leeraar, 2007) en de gebiedsprocessen van de KRW. Hieruit is een
eerste prioritering van vismigratieknelpunten afgeleid.
Het ontbreekt echter vooralsnog aan een volledig overzicht van knelpunten, de locatie
van reeds aangelegde voorzieningen en duidelijke uitgangspunten rond de
problematiek voor Fryslân als geheel. Wetterskip Fryslân had daarom behoefte aan
een actueel overzicht van migratieknelpunten en een gestructureerde aanpak van de
problematiek.

Foto. In september 2010 werd bij het gemaal Lollum dode paling aangetroffen. De paling is bekneld
geraakt in de pompen. Wetterskip Fryslân werkt aan het verbeteren van de situatie door de bouw van
visvriendelijke gemalen (Bron: Leeuwarder Courant).

Ambitie
Wetterskip Fryslân heeft de ambitie om gestructureerd en onderbouwd aan de slag te
gaan met de het slechten van barrières voor vis met de KRW als aanjager. Wetterskip
Fryslân heeft hiervoor behoefte aan een overzichtelijke en gedragen programmering
van de vismigratieknelpunten. Een programmering die rekening houdt met geplande
renovaties van kunstwerken, beschikbaarheid interne en externe financiering,
meekoppel-kansen via bijvoorbeeld lopende herinrichtingen etc. In dit actieprogramma
vormen de KRW maatregelen de basis en is de lijst met knelpunten aangevuld,
geactualiseerd en gecombineerd met geplande renovaties van kunstwerken. Tevens is
een overzicht gemaakt met de ligging van reeds bestaande vismigratievoorzieningen.
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Wetterskip Fryslân wil de vismigratieproblematiek zo efficiënt mogelijk aanpakken, van
elkaar leren en de ervaringen van andere waterschappen benutten. Het gaat tenslotte
bij de uitvoering om veel geld. Bij de aanpak van de vismigratieproblematiek en het
bedenken van oplossingen werken diverse disciplines met elkaar samen. Het gaat om
ecologen, planologen, hydrologen, projectleiders en civieltechnici en externe
deskundigen. Om tot werkende oplossingen te komen doorlopen zij idealiter samen de
verschillende fasen van een project (definitie, ontwerp, realisatie etc). Samenwerking,
kennis, praktisch inzicht en enthousiasme zijn de basisvoorwaarden om het proces
soepel te doorlopen. Momenteel is de organisatie nog gefragmenteerd. Om het interne
werkproces rond vismigratie te optimaliseren streeft Wetterskip Fryslân naar meer
doelmatigheid, structuur, coördinatie en kennisuitwisseling in de aanpak van de
vismigratieproblematiek.
1.2 Doelstelling project
De overall doelstelling van het project “Fryslân aan de slag met vismigratie” is het
oplossen van de prioritaire vismigratieknelpunten binnen haar beheergebied.
Het onderhavige project heeft als doelstellingen:
Het opstellen van een concreet en intern (ambtelijk en bestuurlijk) gedragen
actieprogramma voor de uitvoering van de vismigratiemaatregelen in de
periode 2011-2015;
• Het formuleren van heldere en concrete uitgangspunten voor de aanpak van
de vismigratieproblematiek;
• Het starten van een intern werkproces rond het thema vismigratie;
• Het ontwikkelen van draagvlak en het bevorderen van een integrale aanpak,
zowel intern als extern.

•

1.3 Relatie met de Kaderrichtlijn Water
Dit project is een onderdeel van het totale plan- en uitvoeringsproces van de
Kaderrichtlijn Water (KRW). De ambitie om de knelpunten rond vismigratie op te
lossen, is onderdeel van de KRW-opgave. In het KRW-planproces zijn de grotere
wateren in het beheergebied aangewezen als zogenaamde waterlichamen. Hieronder
vallen alle boezemwateren, de meren en plassen en de poldersystemen met een
relatief groot wateroppervlak. Voor de waterlichamen dienen ecologische
doelstellingen te worden gerealiseerd, waaronder doelstellingen voor de visstand. Het
ligt daarom voor de hand om bij de aanpak van vismigratieknelpunten prioriteit te
geven aan de knelpunten binnen en tussen KRW-waterlichamen.
1.4 De aanpak van het project
Voor het project is een Projectteam Vismigratie opgezet. Hierin zijn de medewerkers
van de, voor de vismigratieproblematiek, relevante afdelingen opgenomen. Hiermee is
er voor gezorgd dat:
•

Er functionerende, integrale oplossingen worden ontwikkeld waarbij de
verschillende expertises worden benut;

•

Er intern draagvlak ontstaat voor het thema vismigratie en de daarbij behorende
oplossingen en het niet bij “papier” blijft.
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Tabel 1.1 Deelnemers Projectteam Vismigratie.
Projectteam Vismigratie

Afdeling

Roelof Veeningen

cluster Beleid

Theo Claassen

cluster Plannen

Nico Broodbakker

cluster Plannen

Binne Hartstra

cluster Beheer

Carl Bijsterbosch

cluster Engineering

Pier Schaper

cluster Beheer

Het Projectteam Vismigratie is begeleid en ondersteund door:
•

Herman Wanningen, Wanningen Water consult;

•

Jeroen van Herk, LINKit consult;

•

Jan Lammers, Lammers Water Consult.

Daarnaast zijn diverse gebiedscoördinatoren, rayonbeheerders, projectleiders en
planologen van Wetterskip Fryslân geïnterviewd en betrokken bij het proces om te
komen tot het actieprogramma. Aanvullend hierop is bij het gebied rond gemaal
Roptazijl en bij het Gerbrandygemaal een veldbezoek uitgevoerd om met een brede
groep voorkeursoplossingen voor vismigratieknelpunten en discussiepunten te
bespreken. Voor het nieuw te bouwen gemaal Vijfhuizen zijn gesprekken gevoerd over
uitgangspunten en ontwerpprincipes.
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2. De huidige situatie en de problematiek van vismigratie
2.1 Watersysteembeschrijving Fryslân
Alvorens in te gaan op de problematiek rond vismigratie wordt in deze paragraaf eerst
stilgestaan bij de beschrijving van de watersystemen in Friesland. Vissen maken
gebruik van deze watersystemen als leefgebied en migreren tussen deze systemen. In
figuur 2.1 zijn de belangrijkste watersystemen en vismigratieroutes samengevat.

Figuur 2.1 Schematische weergave van watersystemen en vismigratieroutes in en uit Fryslân.

Het beheergebied van Wetterskip Fryslân kent een grote verscheidenheid aan
grondsoorten en biotopen. Zandgronden in het oosten en zuidoosten, veen in het
midden en klei in het noorden en westen. Binnen het vasteland is de uitgestrekte Friese
boezem het centrale watersysteem voor water aan- en -afvoer en peilregulatie. De vier
Waddeneilanden hebben ieder een eigen (water)systeem. Hierna worden de
watersystemen kort beschreven en afgesloten met een aanduiding van de
belangrijkste vissoorten.
Friese boezem
De Friese boezem is het grootste binnendijkse watersysteem en beslaat een
oppervlakte van circa 15.000 ha. In oppervlakte is het van vergelijkbare grootte als alle
andere Friese binnenwateren tezamen. Het aaneengesloten stelsel van vaarten,
kanalen en meren loopt van het zuidwesten tot in het noordoosten en kent een
streefpeil van –0.52 m NAP.
Het overtollige water wordt in Fryslân vanaf de boezem op de Waddenzee en het
IJsselmeer geloosd via spuiwerken en gemalen. Het Hooglandgemaal bij Stavoren,
Spuisluizen Harlingen, Dokkumer Nieuwe Zijlen en de Lauwerssluizen in het
Lauwersmeer (Noorderzijlvest) vormen hierin de belangrijkste afwateringspunten.
Voor trekvissen als aal, driedoornige stekelbaars en spiering zijn deze spuilocaties dé
plekken om Fryslân in en uit te trekken. Ze vormen als het ware de poort naar de leefen opgroeigebieden in de bovenstroomse boezem, polderwateren en beken.
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In tijden van watertekort (’s zomers) kan door de inliggende gebieden (polders) water
worden onttrokken aan de boezem, bij wateroverschot (’s winters) wordt dat op de
boezem geloosd. De boezem zelf heeft zoetwater innamepunten bij Lemmer, Tacozijl
en Stavoren (IJsselmeer), en lozingspunten (Woudagemaal en Hooglandgemaal
respectievelijk bij Lemmer en Stavoren (beide IJsselmeer), Harlingen (Waddenzee) en
Dokkumer Nieuwe Zijlen (Lauwersmeer). Het stelsel dient ook voor doorvoer van water
naar Groningen (en Drenthe).
Na afsluiting van de Zuiderzee en verzoeting van het IJsselmeer verzoette ook de
Friese boezem. Daarvoor was het water soms iets brak vanwege (minimale) inlaat van
zeewater ten behoeve van de scheepvaart. Vanaf 1938 kon volop zoet water ingelaten
worden, ook voor de verziltingbestrijding in het noorden en noordwesten van de
provincie.
De boezem speelt voor vissen een belangrijke rol als leefgebied voor een breed scala
aan vissoorten. De boezemwateren vormen de primaire verbinding voor vis tussen de
zee en de achterliggende polder- en beeksystemen. Kenmerkende vissoorten die de
boezem naast leefgebied gebruiken als doortrekroute zijn aal, driedoornige
stekelbaars, winde en spiering.

Figuur 2.2 Ligging van boezemwateren in Fryslân en in kleur een aanduiding van de
onderscheiden grondsoorten.
.

Hogere zandgronden
De huidige verschijningsvorm van de zandgronden, als randgebied van het Drents
Plateau, is sterk bepaald door de laatste ijstijd, de laatste periode van het Pleistoceen.
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In het licht golvend landschap liggen de (laagland)beken Linde, Tjonger, Koningsdiep
(of Boorne) en Lauwers. Veel van deze beken zijn tijdens ruilverkavelingen
rechtgetrokken en gestuwd. De beken monden uit in de Friese boezem. Het water in de
beken kan heden ten dage soms beide kanten op stromen, zoals in het Tjongerkanaal
waarin zich drie opmalingen bevinden.
Kenmerkende beekvissoorten die de beken als leefgebied gebruiken zijn winde,
bermpje, riviergrondel en serpeling.
Vennen, sloten, diepe plassen en veenputten
Het Fochteloërveen vormt nu nog het restant van een oorspronkelijk hoogveengebied.
Daarin bevinden zich met stagnerend regenwater gevulde veenputjes. Twee andere
watertypen met stilstaand water zijn de vennen en pingo-ruïnes. Twee door de mens
gevormde watertypen zijn tenslotte de sloten en de diepe plassen. Sommige sloten
vallen ’s zomers droog en worden dan aangeduid als semi-permanent. De
zandwinplassen zijn van recente datum en zijn vaak zo diep dat ’s zomers stratificatie
optreedt.
De vennen en droogvallende sloten zijn vanuit ecologisch en vismigratie oogpunt
minder van belang voor vissen.
Laagveengebied
Vanuit de waterhuishouding bezien, komen er in het laagveengebied twee typen water
voor: boezemwater en polderwater. De polderwateren bestaan vooral uit vaarten,
sloten, polderplassen (in het agrarische gebied) en petgaten (in natuurgebieden). Ze
zijn ontstaan door menselijk handelen (graven van sloten en vaarten en vervening
waardoor petgatengebieden ontstonden). De diepe plassen in het laagveengebied
reiken tot in de zandondergrond. De meeste wateren staan in de zomer onder invloed
van inlaatwater vanuit de boezem. Vrijwel alle petgatencomplexen liggen momenteel
binnen natuurgebieden, waarbij van zuid naar noord de volgende gebieden kunnen
worden genoemd: Rottige Meente, Lindevallei, Brandemeer, Oosterschar, De Deelen,
Alde Feanen, Kraanlannen, Petgaten De Veenhoop, Boornbergumer Petten, Butenfjild
(Sippenvennen en Ottema-Wiersma reservaat) en Houtwiel. De gebieden verschillen
nogal in grootte en in aanwezige watertypen (plassen, petgaten en sloten).
De laagveengebieden zijn ecologisch gezien van belang voor kenmerkende soorten als
bittervoorn, kroeskarper, snoek, zeelt, grote modderkruiper en rietvoorn. Ook de
bedreigde aal maakt gebruik van laagveengebieden als leefgebied. Een goede
verbinding tussen de boezem en de polderwateren is daarom essentieel.
Zeekleigebied
Het huidige zeekleigebied van west en noord Friesland omvat in feite het bedijkte
gedeelte van het voormalige getijdengebied. Die eerste bedijkingen en inpolderingen
dateren al van zo’n duizend jaar geleden. Ook hier is het water te verdelen in boezemen polderwater. De oudere polders kennen nog vaak grillig verlopende vaarten en
sloten, in recentere polders of na ruilverkavelingen zijn deze waterlopen veelal breder
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en rechter. De boezemwateren zijn overwegend bredere vaarten en kanalen. Dicht
langs de waddenzeedijk komen enkele tichelgaten en kleiwinputten voor. Zowel ’s
zomers (vanwege inlaat van en doorspoeling met boezemwater) als ’s winters
(vanwege zoute kwelinvloed) is het water van het natrium-chloride type. Intensieve
doorspoeling vanwege verziltingbestrijding ten behoeve van de landbouw heeft het
brakke milieu vrijwel geheel verdrongen.
Overigens mag verwacht worden dat vanwege klimaatverandering en zeespiegelstijging
in combinatie met bodemdaling de verzilting langs de kuststrook de komende decennia
zal toenemen.
De brakke wateren zijn ecologisch gezien van belang voor onder andere spiering, bot,
en aal.
Waddeneilanden
Binnen de dijkringgebieden op de Waddeneilanden (Vlieland, Terschelling, Ameland,
Schiermonnikoog) komen verschillende watertypen voor. In het duingebied zijn dat de
duinvalleien of duinplassen (deels ’s zomers droogvallend, deels altijd watervoerend) en
de duinrellen of duinbeken (meest gegraven naar de polders waterafvoerende sloten).
Sommige duinvalleien zijn bekend vanwege hun functie als ijsbaan. In de polders
bevinden zich overwegend smalle en ondiepe sloten, nabij de zeedijken verbrede
vaarten of plasjes en zo hier en daar eendenkooien met de welbekende vijvers. Het
water in de duinen is zoet, in de polders kan het, vooral nabij de dijken, licht brak zijn.
De eilanden kennen ieder op zich een eigen zoetwaterbel, waarbij het
oppervlaktewaterpeil (zeker in de duingebieden) sterk afhankelijk is van de
grondwaterstand. Door de zandgronden is de waterdoorlatendheid groot en ondervindt
eventuele kwel of wegzijging weinig weerstand. Oppervlaktewateraanvoer is niet
mogelijk, gereguleerde afvoer vindt - onder vrij verval - bij eb plaats via één of enkele
suatie(spui)sluizen of rechtstreeks via sloten richting Waddenzee. Op Terschelling zijn
de spuisluizen onlangs voorzien van een aanvullende bemalingsmogelijkheid.
De wateren op de eilanden zijn ecologisch gezien van belang voor onder andere de
trekvissen aal, spiering, bot en driedoornige stekelbaars.
Afgesloten zeearmen en estuaria (IJsselmeer en Lauwersmeer)
De vroegere Marneslenk en Middelzee zijn al zo lang geleden afgesloten en
ingepolderd, dat die niet meer als afgesloten zeearmen herkenbaar zijn. De Zuiderzee
werd in 1932 en de Lauwerszee werd in 1969 afgesloten van de zee. Daardoor
ontstonden er in korte tijd bedijkte zoetwatersystemen. Beide systemen vervullen een
belangrijke functie voor de waterafvoer naar zee, in beide gevallen via spuisluizen (bij
Den Oever en Kornwerderzand voor het IJsselmeer en bij Lauwersoog voor het
Lauwersmeer). Het Lauwersmeer voert ook water af uit Groningen, vanuit het
beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest. Het streefpeil in het IJsselmeer
bedraagt –0.4 m NAP in de winter en –0.2 m NAP in de zomer, zodat bij een Fries
boezempeil van –0.52 m NAP er zoetwaterinlaat naar Friesland onder vrij verval
mogelijk is. Zo ook kan bij een streefpeil van –0.93 m NAP voor het Lauwersmeer er bij
Dokkumer Nieuwe Zijlen onder vrij verval water geloosd worden. Op haar beurt spuit
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het Lauwersmeer bij Lauwersoog, bij eb, overtollig water naar de Waddenzee. De
verzoeting van beide afgesloten zeearmen ging snel. Het IJsselmeer was in 1938 zo
sterk verzoet dat Friesland volop water kon gaan inlaten.
Vanuit Fries vissenoogpunt vormen het Lauwersmeer en het IJsselmeer de
toegangspoort voor trekvissen als aal, driedoornige stekelbaars, rivierprik, bot en
spiering. Beide watersystemen zijn een belangrijk leefgebied. Het Lauwersmeer is een
van de meer soortenrijke wateren van het land. Beschermde vissoorten als fint,
houting en zeeprik worden waargenomen.
2.2 Huidige visstand binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân
Ten behoeve van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water heeft Wetterskip
Fryslân de afgelopen jaren ook de visstand in alle waterlichamen laten onderzoeken.
De meest recent waarnemingen aan de visstand zijn gedaan in 2009. Uit het
onderzoek (ATKB, 2009) in 21 van de 24 waterlichamen komt naar voren dat volgens
de beoordeling aan de Friese maatlatten:
•

7 waterlichamen voldoen aan het Goede Ecologische Potentieel (GEP);

•

7 waterlichamen als matig worden beoordeeld;

•

4 waterlichamen als ontoereikend worden beoordeeld;

•

3 waterlichamen de beoordeling slecht krijgen.

De visstand wordt in alle waterlichamen gedomineerd (vaak voor meer dan 90%) door
eurytope soorten. Voorbeelden van eurytope soorten zijn brasem, blankvoorn en
baars. Deze soorten komen zowel in stromend als stilstaand water voor en stellen
over het algemeen beperkte eisen aan hun omgeving. Daarnaast wordt de visstand in
hoofdzaak gevormd door limnofielen, soorten die voorkomen in stilstaande,
plantenrijke zones. Voorbeelden hiervan zijn ruisvoorn, zeelt en kroeskarper. Het
aandeel stromingsminnende soorten in de visstand is klein. In de Tjonger en het
Koningsdiep wordt wel een typische beekvis als het bermpje waargenomen, zei het in
lage aantallen (Altenburg en Wymenga, 2008). Een typische trekvis als de winde
wordt sporadisch waargenomen in de Friese beeksystemen. In 2009 is de winde in de
Linde waargenomen. In het Lauwersmeergebied en IJsselmeergebied komt de Winde
vrij algemeen voor. Van de Winde in het Lauwersmeergebied is bekend dat ze naar
het Peizerdiepsysteem in Drenthe migreren om daar te paaien. Paaiplaatsen van de
winde in Fryslân zijn niet bekend.
Van de soorten die migreren tussen zee en zoet water worden aal, driedoornige
stekelbaars en spiering, in enkele waterlichamen aangetroffen, echter steeds in
relatief lage aantallen. Rivierprik wordt alleen als trekkende vis waargenomen in
Fryslân. In Fryslân bevinden zich geen geschikte paai- en opgroeiplaatsen (beken en
rivieren) (Altenburg en Wymenga, 2008). Rivierprik wordt verder alleen waargenomen
in het IJsselmeergebied, Waddenzee en het Lauwersmeergebied, maar dus niet in de
Friese wateren. Bekende paai- en opgroeiplaatsen van de rivierprik bevinden zich in
het bekensysteem van de Drentse Aa. De beeksystemen in Fryslân zouden door de
herinrichtingprojecten in principe wel geschikt kunnen worden voor de rivierprik.
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Geschikt paaisubstraat (stenig materiaal), stromend water, zandige bodems en een
vrije verbinding met zee zijn belangrijke voorwaarden.
De conclusie is dat de Friese wateren momenteel vooral bevolkt worden door vooral
vissoorten van stilstaande wateren (kanalen, meren en plassen). Dit zijn relatief
algemene vissoorten die beperkte eisen stellen aan hun leefomgeving. Minder
algemene en vaak beschermde vissoorten zijn de aal, spiering en rivierprik. Door
verbetering van de vismigratie kan hier verandering in komen.
2.3 Bestaand Europees en Nationaal beleid
Vismigratie is een belangrijk aandachtspunt binnen het huidige water-, natuur- en
visstandbeheer. Binnen verschillende wet- en regelgeving wordt aandacht gevraagd
voor de vrije migratie van vis binnen watersystemen, waaronder:
•

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW);

•

Natura 2000;

•

Beneluxbeschikking inzake vrije vismigratie;

•

Het Europese en Nederlandse Aalplan.

Het herstellen van verbindingen wordt inmiddels nationaal als een van de
basismaatregelen gezien om de visstand gezond te maken en hiermee ecosystemen
te herstellen. Rijkswaterstaat heeft in 2007 samen met de Unie van Waterschappen
een lijst met prioritair op te lossen vismigratieknelpunten ontwikkeld (zie
www.vismigratie.nl) ten behoeve van de realisatie van de KRW doelen. Het
uitgangspunt hierbij is dat deze knelpunten uiterlijk in 2027 zijn opgelost. Ook een
aantal knelpunten in het beheergebied van Wetterskip Fryslân is in deze lijst
opgenomen. Deze lijst dient te worden geactualiseerd met de actuele lijst van
Wetterskip Fryslân.
Aandachtspunt bij de beoordeling van de visstand is dat de landelijke KRW maatlatten
voor de watertypen in het beheergebied van Wetterskip Fryslân over het algemeen niet
gevoelig zijn voor het wel/niet voorkomen van typische trekvissen. Dat betekent dat er
vanuit de afzonderlijke waterlichamen geredeneerd vaak geen noodzaak lijkt te zijn
voor het opheffen van migratieknelpunten. Dit geeft een vertekend beeld voor de
beoordeling van de typische trekvissen. In het landelijke traject voor de evaluatie van
de ecologische maatlatten is dit eveneens als aandachtspunt benoemd.
Het beleid van Natura 2000 richt zich vooral op het herstel van leefgebieden, inclusief
de visstand. Hieronder vallen beschermde soorten als bittervoorn, rivierprik, kleine
modderkruiper en grote modderkruiper. Het Nederlandse Aalplan, dat eind 2008 door
het Ministerie van LNV bij de Europese Unie is ingediend, sluit aan bij de
uitgangspunten van de KRW. Tevens zijn in het Aalplan prioritaire locaties benoemd
voor paling, met als argument dat deze locaties grote arealen aan leefgebied
ontsluiten. In Fryslân zijn de spuisluizen Lauwersmeer, Sluiscomplexen Stavoren en
Lemmer als prioritaire locaties benoemd.
2.4 De vismigratieproblemen binnen het beheergebied van Wetterskip
Fryslân
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Vissoorten die tussen zoet en zout water migreren worden diadrome soorten genoemd,
met daarbinnen een onderscheid in katadrome en anadrome soorten. Katadrome
soorten (bijv. aal) leven in zoet water en trekken naar de zee om zich te kunnen
voortplanten. Anadrome soorten (bijv. rivierprik) leven in de zee en trekken naar zoet
water voor de voortplanting.
Vismigratie wordt met door de mens gecreëerde obstakels belemmerd. Dit kunnen
dijken, gemalen, stuwen, sluizen en andere kunstwerken zijn. Het passeerbaar maken
van zoet-zout overgangen is niet voldoende indien de migratieroutes verder het
binnenland in geblokkeerd blijven. Naast barrières als sluizen en gemalen, kan ook een
ongeschikte leefomgeving verdere migratie onmogelijk maken vanwege gebrek aan
schuil- en foerageermogelijkheden. Daarom is het van belang om integrale oplossingen
te vinden, waarbij de migrerende vissen naast het passeren van de zoet-zout
overgangen ook ongehinderd verder het achterliggende gebied in kunnen. Herstel en
kwaliteit van het leefgebied kan verder worden vergroot door het ontwikkelen van paai,
opgroei en schuilzones voor vis.
De problemen rond vismigratie hangen, zoals aangegeven, sterk samen met de
aanwezigheid van kunstwerken als stuwen, sluizen en gemalen in het watersysteem.
Veel van deze kunstwerken zijn niet of niet optimaal passeerbaar voor vis, waardoor
de vrije migratie van vis wordt belemmerd. Samengevat ontstaan voor vis hierdoor de
volgende problemen:
•

Het afsluiten van migratieroutes, waardoor de benodigde (deel)leefgebieden niet
meer kunnen worden bereikt;

•

Het compartimenteren (=versnippering) van leefgebieden, waardoor gebieden voor
vis te klein in omvang zijn geworden;

•

Onvoldoende uitwisseling tussen vispopulaties, waardoor de vitaliteit van de
vispopulatie wordt aangetast;

•

Het beschadigen en doden van vissen door gemalen.

Een karakteristieke soort die het momenteel moeilijk heeft is de aal en staat op
uitsterven. De Europese Unie heeft de noodklok geluid en een Aalrichtlijn opgesteld.
Alle EU landen hebben inmiddels een nationaal Aalbeheerplan moeten maken waarin
wordt aangegeven hoe de paling wordt geholpen.
2.5 Vismigratieknelpunten in Fryslân
Voor het bepalen van de belangrijkste vismigratieknelpunten in Fryslân is de volgende
werkwijze gehanteerd:
•

Obstakels (sluizen, stuwen, gemalen, inlaatvoorzieningen) die in KRW
waterlichamen liggen en waterlichamen onderling verbinden worden als
vismigratieknelpunten gezien. Deze knelpunten dienen te worden opgelost om in
2027 aan de KRW doelen te voldoen;

•

In het KRW maatregelenplan zijn de knelpunten niet met name genoemd. Er is
alleen een totaal van (minimaal) 43 op te lossen knelpunten afgesproken;

•

Aanvullend zijn nu de gemalen en sluizen benoemd die waterlichamen met elkaar
verbinden en gemalen die de belangrijkste polders met waterlichamen verbinden
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en daarnaast stuwen en sluizen in beken en kanalen. Overige stuwen en duikers
in de polders zijn vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Eventuele extra
barrières in of naar waterlichamen in polders worden in de watergebiedsplannen in
beeld gebracht.
•

De prioritaire knelpunten zijn de knelpunten die in het kader van de Kaderrichtlijn
Water in principe vóór eind 2027 worden aangepakt. Koppeling met lopende
ontwikkelingen/projecten/renovaties vormt een belangrijk uitgangspunt voor het
bepalen van de prioriteit. Het betreft de volgende knelpunten:
o

sluizen en gemalen op de overgang tussen beheergebieden van
Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat en Waterschap Noorderzijlvest
(Lauwersmeergebied);

o

gemalen die tussen 2010 en 2016 op de renovatielijst zijn vermeld;

o

stuwen in beken die binnen herinrichtingprojecten zijn opgevoerd;

o

knelpunten waarvoor al een subsidietoezegging is gedaan of een
subsidie-aanvraag loopt.

•

Voor de gemalen die van 2010 t/m 2015 in het renovatieprogramma zijn
geprogrammeerd, is een aanvullende analyse gedaan op de wenselijkheid van
eenzijdige dan wel tweezijdige passeerbaarheid voor vissen. In wateren waar
vanwege ecologische doelen wordt gestreefd naar isolatie worden gemalen in
ieder geval eenzijdig, in stroomafwaartse richting, vispasseerbaar gemaakt. Het
betreft de gebieden Rottige Meente, Botmeer, Kleine Wielen, De Deelen en het
Nannewijd. Verder is ook bij gemalen met een relatief klein achterliggend
afvoergebied eenzijdige passeerbaarheid, in stroomafwaartse richting, het
uitgangspunt. De komende jaren wordt aanvullend onderzocht in hoeverre het
mogelijk is om via waterinlaten (inlaatduikers) actief vismigratie, in
stroomopwaartse richting plaats kan vinden;

•

Voor het bepalen van de kosten van de verschillende voorkeursoplossingen is
gebruik gemaakt van een kostenschatting op hoofdlijnen. Er is gewerkt met vaste
bedragen per type knelpunt. Kosten voor renovaties van gemalen die eenzijdig
passeerbaar gemaakt worden vallen onder het reguliere renovatiebudget, mits dit
past binnen de financiële en technische randvoorwaarden. Bij tweezijdig
passeerbaar maken van gemalen is een maximale bijdrage per locatie
beschikbaar uit het KRW-vispassagebudget (€150.000). Voor het vispasseerbaar
maken van sluizen en stuwen is maximaal €50.000 tot €75.000 beschikbaar uit het
KRW-vispassagebudget.

In bijlage 1 is het gehele geactualiseerde knelpuntenoverzicht opgenomen. Hierin is te
zien welke knelpunten als prioritair worden beschouwd en wat de beoogde periode van
uitvoering is. Het is de bedoeling om het overzicht regelmatig te actualiseren.
In tabel 2.1 zijn de belangrijkste uitkomsten van het knelpuntenoverzicht samengevat.
Het totaal aantal KRW vismigratieknelpunten bedraagt 93. Hiervan moeten er minimaal
43 worden aangepakt vóór 2016. Voor het vispasseerbaar maken van de stuwen in de
beeksystemen worden afzonderlijke projecten opgestart.. Het visvriendelijk maken van
gemalen gebeurt zoveel mogelijk in combinatie met de planning van renovaties. De
Voor de migratie tussen de Friese binnenwateren en Rijkswater (en omgekeerd) wordt
uitgegaan van medefinanciering door Rijkswaterstaat.
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Op basis van de KRW waterlichamenkaart, de tabel met vismigratieknelpunten, de
ligging van de bestaande vismigratievoorzieningen en de interne interviews met
gebiedscoördinatoren, is de zogenaamde Vismigratiekaart Fryslân ontwikkeld. Deze
kaart (figuur 2.3) laat in één oogopslag zien waar de vismigratieknelpunten zijn
gelokaliseerd, waar vismigratie is gerealiseerd, in hoeverre vismigratie dient te worden
geoptimaliseerd en of er vismigratieprojecten in voorbereiding zijn.
Een groot deel van de gemalen (stroomafwaarts passeerbaar) die vanaf 2007
visvriendelijk zijn gebouwd of gemaakt is eveneens op de kaart weergegeven. De
volgende typene gemalen worden als zijnde visvriendelijk beschouwd:
•

Gemalen met verschillende typen visvriendelijke Hidrostal pompen
(wokkelpompen met een relatief laag toerental, vergrote doorlaat en ruimere
buizen);

•

Vijzelgemalen: zowel reguliere vijzelgemalen als gemalen met speciaal
aangepaste vijzels.

De vismigratiekaart is een “levende kaart”, die jaarlijks geactualiseerd kan worden. De
kaart is geschikt voor zowel intern als extern gebruik als communicatiemiddel. Op de
kaart zijn alleen knelpunten en vispassages opgenomen in het beheergebied van
Wetterskip Fryslân. Het uiteindelijke doel is dat alle gele, oranje en rode knelpunten in
2027 groen zijn geworden.
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Figuur 2.3. Vismigratiekaart Fryslân. In bijlage 1 zijn alle vismigratieknelpunten in tabelvorm
opgenomen. In bijlage 3 is de vismigratiekaart op A3 met nummering opgenomen.
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3. Visie op vismigratie

3.1 Algemeen
In dit hoofdstuk is nader ingegaan op visie van Wetterskip Fryslân op de aanpak van
de vismigratieproblematiek. Alvorens hierop wordt ingegaan wordt eerst stilgestaan bij
het belang van vismigratie voor de Friese wateren, het belang van ecologische
verbindingen met de Waddenzee en het IJsselmeergebied en de stand van zaken rond
de lopende projecten.
3.2 Het belang van vismigratie tussen de KRW waterlichamen in Fryslân
In het kader van het landelijke project “Nederland leeft met vismigratie” is voor
migrerende vissoorten afgeleid welke waterlichamen in Nederland van belang zijn als
het gaat om hun leefgebied (Kroes et al., 2008). Verbinding tussen deze
waterlichamen is daarmee van evident belang. In tabel 3.1 is voor een aantal
kenmerkende migrerende soorten afgeleid welke waterlichamen van belang zijn. Het
gaat hierbij om de migratietypen:
1.

Van zee naar midden- en bovenlopen van rivieren in de ons omringende
landen (o.a. Duitsland, België en Frankrijk); Soorten: Atlantische zalm, Elft,
Zeeforel, Zeeprik en Atlantische steur.

2.

Tussen zee, overgangswateren en aangrenzende zoete waterlichamen;
Soorten: driedoornige stekelbaars, spiering.

3.

Tussen zee naar beneden- en middenlopen van rivieren; Soorten: rivierprik,
winde (uitsluitend binnenwater).

4.

Migratie van aal.

5.

Migratie tussen rivieren, kleine rivieren en beken; Soorten: barbeel, kopvoorn,

6.

Migratie tussen kleine rivieren en beken; Soort: beekprik.

sneep, kwabaal.

In tabel 3.1 zijn de bij Wetterskip Fryslân aanwezige waterlichamentypen vet en
onderstreept weergegeven. Dit betreft dus alle waterlichamen die in het beheergebied
van Wetterskip Fryslân aanwezig zijn. Dit betekent dat de waterlichamen van
Wetterskip Fryslân voor diadrome trekvissen vissen van belang zijn. Op basis van
ervaringen elders in Nederland en het voorkomen van vis in vergelijkbare wateren bij
waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s kan gesteld worden dat Fryslân voor
met name driedoornige stekelbaars, spiering, rivierprik, winde, serpeling en
paling een interessant paai- en opgroeigebied is. Winde en serpeling zijn twee soorten
die kenmerkend zijn voor beken en riviersystemen. Deze soorten migreren in het zoete
water. De overige migreren tussen zoet en zout.
Ook soorten als snoek, rietvoorn en brasem vertonen migratiegedrag. Dit gedrag is
vooral gericht foerageren en op de uitbreiding van het leefgebied.
Snoek is een doelsoort voor Wetterskip Fryslân als het gaat om het behoud en
ontwikkelen van helder en plantenrijke stilstaande wateren. Vanuit het oogpunt van
leefgebiedvergroting is vrije migratie wel van belang, maar minder sterk dan voor de
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diadrome soorten die in tabel 3.1 zijn genoemd. In het landelijke traject “Nederland
leeft met Vismigratie” zijn deze soorten vooralsnog buiten beschouwing gebleven.
Tabel 3.1 Vissoorten met nadrukkelijke migratiebehoeften en de relevante Friese KRW
waterlichamen (gemarkeerd met “vet en onderstreept”).
Migratietype

Soorten

Waterlichaamtypen uit de KRW
Kust

Overgang
s-wateren

Rivieren

1

atlantische steur,
atlantische zalm, elft,
zeeforel, zeeprik

1, 2, 3

2

7, 8, 15, 16

2

driedoornige stekelbaars,
spiering

1, 2, 3

2

8

3

rivierprik, winde

1, 2, 3

2

5, 6, 7 , 8,
10, 12, 15,
16

4

Europese aal of paling

1, 2, 3

2

5, 6, 7, 8,
16

5

barbeel, kopvoorn,
kwabaal, sneep, serpeling

5, 6, 7, 8,
10, 12, 14,
15, 16, 18

6

beekprik

4, 5, 10, 14,
18

Meren

8, 10, 14,
21, 27, 30,
31, 32

3, 6, 7, 10,
14, 20, 21,
27, 30, 32

In een aantal gevallen kan isolatie van wateren ook gewenst zijn. Voorbeelden hiervan
zijn gebieden als de Rottige Meente, Botmeer, Kleine Wielen, De Deelen en het
Nannewiid. In al deze wateren is of wordt visstandbeheer uitgevoerd om de
ecologische doelstelling te halen. Vrije vismigratie van en naar deze wateren wordt
daarom vooralsnog niet gestreefd door Wetterskip Fryslân.
Samengevat worden voor Fryslân op hoofdlijnen de volgende vismigratieroutes
onderscheiden (Leraar, 2007):
•

Vanuit Waddenzee, Lauwersmeer en het IJsselmeer naar de Friese boezem en
weer terug;

•

Vanuit Friese boezem naar poldersystemen en weer terug;

•

Vanuit Friese boezem naar laagveenplassen en weer terug;

•

Vanuit Friese boezem naar de Friese beken en weer terug.

In figuur 3.1 is een schematische weergave gegeven van het migratiegedrag van
verschillende vissoorten. In principe vindt vismigratie het gehele jaar plaats. In de vooren najaarsperiode is de migratie voor de meeste soorten het sterkst.
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Figuur 3.1 Schematische weergave van de migratiebehoeftes van vissen (Brouwer, T. et al., 2008)

3.3 Het belang van een goede ecologische verbinding met de Waddenzee en
het IJsselmeergebied
Het Friese watersysteem staat niet op zichzelf en heeft duidelijke ecologische relaties
met haar omgeving. Ten noorden bevindt zich het natuurgebied de Waddenzee en ten
westen het IJsselmeergebied.
De Waddenzee is een internationaal vermaard natuurgebied met een grote
biodiversiteit. Een sterke ecologische koppeling met het zoet watersysteem van
Friesland versterkt de kwaliteit en de draagkracht van de Waddenzee. Voor
bijvoorbeeld diadrome vissoorten uit de Waddenzee zoals de driedoornige stekelbaars,
spiering, rivierprik, zalm en zeeforel is toegang tot paaigebieden met zoet water van
levensbelang. Een goede ecologische koppeling tussen beide systemen verbetert de
vispopulaties in beide systemen. Het watersysteem van Friesland is er dus niet alleen
voor zichzelf maar kan ook de Waddenzee ecologische versterken.
Hetzelfde geldt voor het IJsselmeergebied. Een belangrijke ecologische factor in het
IJsselmeergebied is het ontbreken van rustige paai- en opgroeigebieden voor vissen,
zoals winde, spiering en snoek. Deze gebieden zijn er wel maar liggen meer afgesloten
van het IJsselmeergebied. Eén van de gebieden is het watersysteem van Friesland.
Door herstel van de ecologische verbinding met het IJsselmeergebied kan de
kraamkamerfunctie voor het IJsselmeergebied worden verbeterd. Dit is zowel voor
natuur, beroepsvisserij als sportvisserij van groot belang.
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Figuur 3.2: Geschematiseerd voedselweb met daarin aalscholver, zeehond, zee- en rivierprik, spiering
en zeebaars. De rode pijlen geven predatie aan, de blauwe pijlen competitie op voedselbronnen en de
paarse pijlen parasitisme. In rood geschreven soortnamen staan voor soorten die uit het zoete water
naar de Waddenzee migreren (Bron: Oranjewoud, 2010).

Ecologisch gezien zijn migrerende vissoorten van groot belang voor de Waddenzee
regio. Het voedselweb in de Waddenzeeregio is zeer complex en elke soort speelt
hierin een unieke rol. Voorbeelden zijn de anadrome rivier- en zeeprik, driedoornige
stekelbaars, elft of fint. Valt een soort weg, dan kan dat tot een onoverbrugbare kloof
leiden met negatieve gevolgen voor het gehele voedselweb. In figuur 3.2 is het
voedselweb versimpeld weergegeven. In tabel 3.2 is een aantal doelsoorten in het
waddengebied beschreven.
Het beheergebied van Wetterskip Fryslân vormt dus een onderdeel van een groter
geheel. Directe verbinding met de Waddenzee en indirect via het IJsselmeer
(Afsluitdijk) is van essentieel belang voor een gezonde vispopulatie. Op de schaal van
de Waddenzee en het IJsselmeergebied bieden de wateren in het beheergebied van
Wetterskip Fryslân goede mogelijkheden om te functioneren als paai- en
opgroeigebied voor vissen.
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Tabel 3.2 Karakteristieke migrerende vissoorten in het Waddengebied (Bron: Oranjewoud, 2010).
Doelsoorten Waddengebied
1) De paling of aal (Anguilla anguilla) wordt aangetroffen in een
groot aantal zoetwatertypen, variërend van (snel)stromende
beken tot rivieren en stilstaande wateren. De paling is een
katadrome vis; hij groeit op in zoet water, maar voor de
voortplanting trekt hij naar zee. Het paaien vindt waarschijnlijk
plaats in de Sargassozee. Er is een afname van het aantal
jonge palingen (glasaal) die vanuit zee de rivieren optrekken. De
paling heeft een grote commerciële waarde en is volgens de
palingrichtlijn beschermd.
2) De zeeprik (Petromyzon marinus) is een stromingsminnende
soort waarvan de volwassen exemplaren in zee leven. Om te
paaien trekken de volwassen zeeprikken de rivieren op waar ze
ver landinwaarts paaien in de midden- of bovenlopen van de
grote rivieren. De jonge zeeprikken leven in zoet water maar
eenmaal volwassen trekken ze naar de zee. De zeeprik is in
Nederland een zeer zeldzame vissoort en aangenomen wordt
dat de afname van de populatie onder andere komt door het
gebrek aan migratiemogelijkheden.
3) De rivierprik (Lampetra fluviatilis) is een stromingsminnende
soort die migreert tussen zoet en zout water. De
voedselgebieden bevinden zich vooral in kustwateren en
mondingen van rivieren. De larven leven in zoet water. Na een
periode van 3-5 jaar verandert de rivierprik in een aan zout
water aangepast parasitair dier en begint aan de trek naar zee.
De rivierprik komt in heel Nederland voor, maar het aantal
paaiplaatsen in Nederland is zeer beperkt.
4) De spiering (Osmerus eperlanus) is een anadrome vis die
tussen zout en zoet water trekt. Door de afsluiting van
migratiemogelijkheden naar de Waddenzee is er een pure
zoetwater-populatie ontstaan die niet meer naar zee kan
trekken. Deze ‘land-locked’ spiering blijft kleiner dan de
anadrome spiering die tussen zoet- en zoutwater kan migreren.
5) De driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) is
van origine een zoutwatersoort die op een gegeven moment de
zoete binnenwateren is gaan bevolken. Er worden twee soorten
onderscheiden die elk een eigen leefgebied hebben: soorten die
permanent in zout of zoet water leven en soorten die migreren
tussen zout en zoet water. Door het ontstaan van steeds meer
barrières tussen de zee en het zoete binnenwater is met name
het aantal anadrome populaties afgenomen.
6) De winde (Leucisdus idus) wordt gekarakteriseerd als een
tijdelijk stromingsminnende soort. De winde houdt zich vooral op
in open wateren, benedenloop van grote rivieren en voormalige
estuaria. De winde migreert afhankelijk van het seizoen tussen
de boven- en benedenlopen van wateren. De winde is een soort
die op diverse plekken in Noord-Nederland is aangetroffen,
maar waarvan niet duidelijk is via welke routes ze daar zijn
gekomen.
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3.4 Stand van zaken van de aanpak vismigratie Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân werkt sinds de jaren negentig van de vorige eeuw aan de aanpak
van vismigratieknelpunten. De huidige stand van zaken wordt hieronder aan de hand
van een aantal thema’s besproken. In bijlage 2 is aanvullend een overzicht gegeven
van lopende projecten rond het thema vismigratie.
Visvriendelijke gemalen
Vernieuwend voor Nederlandse maatstaven is dat Wetterskip Fryslân sinds 2007 het
uitgangspunt hanteert dat alle nieuwe gemalen in principe visvriendelijk dienen te zijn.
Het beschadigen en doden van vissen wil Wetterskip Fryslân hiermee tot een minimum
beperken. Wetterskip Fryslân hanteert hiervoor vijzelsystemen en de zogenaamde
visvriendelijke Hidrostal pomp. Dit zijn zogenaamde wokkelpompen met een relatief
laag toerental, vergrote doorlaat en ruimere buizen. Sinds 2007 zijn er zo’n 25 nieuwe
gemalen visvriendelijk uitgevoerd. Er is vooralsnog echter nog geen onderzoek
uitgevoerd naar de ecologische effecten van deze uitgevoerde projecten. Hierover
meer in hoofdstuk 4.

Foto’s. Foto en schematische weergave van een visvriendelijke Hidrostal pomp die door
Wetterskip Fryslân in verschillende gemalen is toegepast.

De STOWA legt momenteel de laatste hand aan een landelijk onderzoek naar de
beschadigende werking van gemalen. Gedurende twee jaar zijn diverse gemaaltypen
onderzocht. Wetterskip Fryslân heeft hierin geparticipeerd. De eindrapportage wordt
medio februari 2011 verwacht.
In figuur 3.3 is een overzicht gemaakt van visvriendelijke en visonvriendelijke
pomptypen zoals deze nu beschikbaar zijn op de markt. Dit schema is opgezet in het
kader van het Interreg project Living North Sea (www.livingnorthsea.eu) en kan als
hulpmiddel worden gebruikt bij het kiezen van visvriendelijke pompen.
Visvriendelijk sluisbeheer
Bij de spui- en scheepvaartsluizen langs de kust, het IJsselmeergebied en het
Lauwersmeer is Wetterskip Fryslân samen met de Provincie Fryslân actief met het
invoeren van visvriendelijk sluisbeheer. De sluisbediening wordt hier de komende jaren
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afgestemd op de vistrek. In 2009 zijn de eerste ervaringen opgedaan bij
scheepvaartsluizen van Stavoren. Ook elders in Nederland (Zeeland, langs de kust
van Groningen en bij IJmuiden) wordt dit principe inmiddels toegepast. Voor de sluizen
in de Afsluitdijk wordt de komende jaren visvriendelijk beheer geïmplementeerd.

Figuur 3.3 Schematische weergave van beschikbare visvriendelijke en visonvriendelijke pompen.

Toepassing van de nieuwste technieken
Met de implementatie van de Kader Richtlijn Water en de bijbehorende maatregelen is
de aanpak van vismigratie in een stroomversnelling geraakt. Dit geldt ook het
onderzoek naar de visstand en de werking van vismigratievoorzieningen in de
afgelopen jaren. De komende jaren wil Wetterskip Fryslân werken aan het oplossen
van vismigratieknelpunten en het verkrijgen van een compleet beeld van de visstand in
de verschillende waterlichamen. Wetterskip Fryslân wil onderzoek naar de werking van
vismigratievoorzieningen en visvriendelijkheid van gemalen structureel uitvoeren. Er is
een duidelijke behoefte om actueel op de hoogte te blijven van de best beschikbare
technieken en het effectief functioneren van de die technieken. Bij gemaal Offerhaus is
recent het innovatieve “fish track” vismigratiesysteem gerealiseerd om het gemaal
vispasseerbaar te maken. Deze voorziening is mede door landelijke subsidie
gerealiseerd. Een begeleidend onderzoek naar de werking wordt het voorjaar van
2011 uitgevoerd.
Aalbescherming
Vernieuwend voor Fryslân zijn de plannen voor het inrichten van een aalreservaat in
het kader van het watergebiedsplan Dongeradeel. Het is de bedoeling dat de aal in het
aalreservaat de mogelijk krijgt om veilig op te groeien en te migreren. Beroeps- en
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sportvisserij zijn in een aalreservaat niet toegestaan. Het ligt in de bedoeling om het
plan in 2011 te realiseren met ondersteuning van het Waddenfonds. Naast de plannen
voor een aalreservaat is Wetterskip Fryslân gevraagd om in 2011 te participeren in een
landelijke pilot van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie
over decentraal aalbeheer. Doel hiervan is om te onderzoeken welke mogelijkheden er
aanwezig zijn om meer te gaan werken met zogenaamde aalvangstquota voor
beroepsvisserij en om na te gaan hoe veilige aalmigratie kan worden bewerkstelligd.
In hoofdstuk 4 wordt meer in detail ingegaan op de verschillende onderwerpen en
projecten en de bijhorende acties.
Nieuw gemaal Lauwersmeer
Wetterskip Fryslân onderzoekt samen met Waterschap Noorderzijlvest, provincies
Fryslân en Groningen de mogelijkheden voor de bouw van een nieuw gemaal die in de
toekomst de afwatering van het Lauwersmeer naar de Waddenzee moet gaan
verzorgen. Er loopt momenteel een verkennende studie. De eisen en
randvoorwaarden vanuit de visgemeenschap worden hierin mee genomen. Het
behoudt van vrije migratie tussen Waddenzee, Lauwersmeer, boezem en de
achterliggende polders en beken is namelijk van essentieel belang voor het behalen
van de KRW doelstellingen.

Foto’s: Van links naar rechts de spuilocatie op Schiermonnikoog, gemaal Schanserbrug bij de
Kleine Wielen en een vispassage Freulevijver in een van de zijlopen van het Koningsdiep.

Samenwerking en financiering
In heel Nederland wordt momenteel gewerkt aan het weer bereikbaar maken van
leefgebieden voor vissen en niet te vergeten het optimaliseren van de kwaliteit van de
leefgebieden. Waterbeheerders (waterschappen, Rijkswaterstaat) zijn bij de aanpak
van vismigratie van elkaar afhankelijk, omdat vissen over verschillende beheergrenzen
zwemmen. Samenwerking tussen waterbeheerders is daarom essentieel. Wetterskip
Fryslân werkt samen met Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied en Directie Noord
Nederland. De komende maanden worden financiële afspraken gemaakt over de
aanpak van vismigratieknelpunten (sluizen en gemalen) op de overgang van de
beheergebieden. Samenwerking met de Provincie Fryslân, DLG, Natuurbeschermingsorganisaties, Hengelsportfederatie en de Visstandbeheercommissie is eveneens van
belang. De Provincie Fryslân is bijvoorbeeld als beheerder een cruciale partner als het
gaat om het optimaliseren van het beheer van scheepvaartsluizen voor vismigratie.
Daarnaast is de Provincie Fryslân budgethouder van diverse herinrichtingprojecten
waarbij vismigratie een integraal onderdeel vormt. It Fryske Gea ontwikkelt in
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samenwerking met Wetterskip Fryslân diverse plannen, waaronder bij de Tjonger en
langs de Friese kust, waarbij vismigratie en inrichting van leefgebied een rol spelen.
Wetterskip Fryslân is actief op zoek naar subsidies voor vismigratiemaatregelen.
Subsidies zijn een welkome aanvulling op de projectbudgetten en versnellen en
vergemakkelijken de realisatie van projecten. Vanuit de landelijke KRW-Synergie
regeling is bijvoorbeeld een bedrag van circa € 530.000 beschikbaar voor
vismigratieknelpunten in de beken (circa 16 stuwen) en 6 gemalen naar de boezem.
De bouw van het nieuwe vispasseerbare gemaal Vijfhuizen en het vispasseerbaar
maken van gemaal de Zwarte Haan, worden mogelijk vanuit het Waddenfonds en in
ieder geval door de Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat medegefinancierd. Evenals
de aanleg van natuurvriendelijke oevers (leefgebied) nabij gemaal de Zwarte Haan
Deze projecten bevinden zich momenteel in de ontwerpfase. In april 2010 is
gezamenlijk met de vier noordelijke waterschappen het voorstel “Ruim baan voor
vissen in het Wad” bij het Waddenfonds ingediend en in december 2010 goedgekeurd.
3.5 Visie op vismigratie
Onderstaand is de visie van Wetterskip Fryslân op vismigratie, in en om haar
beheergebied, verwoord in een aantal concrete uitgangspunten. Landelijk beleid en
uitgangspunten en regionale ervaringen van andere waterschappen zijn hierbij als
basis gebruikt. De uitgangspunten zijn op 28 september 2010 aan het Dagelijks
Bestuur voorgelegd en goedgekeurd. In 2011 zullen de uitgangspunten definitief
worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
•

Wetterskip Fryslân streeft naar vrije migratie van vissen van de
Waddenzee/IJsselmeer naar het beheergebied en weer terug. Het
beheergebied moet toegankelijk zijn voor vissen die tussen zee en de zoete
wateren trekken (o.a. aal, spiering, driedoornige stekelbaars);

•

Wetterskip Fryslân komt daarmee de verplichtingen uit de
Beneluxbeschikking vismigratie (1996/2009) en de Europese
Aalverordening (2007) na, onder meer door het uitvoeren van het KRWmaatregelenprogramma, en volgt daarbij het beleid van het Nationale
Aalbeheerplan;

•

In de periode tot 2016 worden minimaal 43 prioritaire knelpunten in de
vismigratieroutes opgelost. Dit is als verplichting vastgelegd in het KRWmaatregelenprogramma;

•

Wetterskip Fryslân geeft (daarbij) prioriteit aan migratiebarrières:
1. Tussen het beheergebied en de Waddenzee/ IJsselmeergebied;
2. Binnen natte ecologische verbindingszones;
3. Binnen en tussen KRW waterlichamen;
4. Tussen boezemwateren en plassen en (overige) natuurgebieden met
uitzondering van gebieden naar welke geen migratie van (ongewenste) vis
gewenst is;
5. van en naar gebieden met veel open water, veel oeverlengte en een goede
waterkwaliteit;
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•

Migratiebarrières in gebieden met intensieve landbouw, glastuinbouw,
bedrijventerreinen en stedelijk gebied hebben een lagere prioriteit;

•

Wetterskip Fryslân hanteert het principe om bij nieuwbouw of renovatie van
gemalen, sluizen of stuwen een nut en noodzaakafweging voor
vispasseerbaarheid te maken. De beoordeling wordt uitgevoerd door een

•

•

integraal team van deskundigen;
Wetterskip Fryslân past, indien relevant geacht vanuit visoogpunt, de best
beschikbare technieken toe om beschadiging en het doden van vissen te
voorkomen binnen redelijke financiële, energetische en technische
randvoorwaarden;
Na aanleg van vispassages wordt gedurende een nader vast te stellen
periode monitoring uitgevoerd om na te gaan of de passage naar wens
functioneert.

Kader: “met de stroom mee en tegen de stroom in”
De behoefte vanuit vissenoogpunt aan vispasseerbare gemalen, sluizen en stuwen geldt in
principe voor alle jaargetijden en in alle afvoersituaties. Op deze manier wordt een
vismigratieknelpunt passeerbaar voor een brede groep vissen die van paai- naar
opgroeigebied migreert. Daarnaast ook voor vissen die zich verplaatsen omwille van de
vergroting van het leefgebied en op zoek zijn naar voedsel. Als specifieke migratieperioden
wordt over het algemeen het voorjaar (maart t/m mei) en het najaar (september t/m
november) aangehouden. Tijdens voorjaarstrek zwemmen vissen, tegen de waterstroom in,
naar het achterland. Tijdens de najaarstrek laten de vissen zich met de waterstroom
meevoeren naar de boezemwateren en een aantal soorten als de spiering, aal en
driedoornige stekelbaars gaan uiteindelijk naar zee. Bij het vinden van geschikte
oplossingen voor vismigratie is het van belang om rekening te houden met dit gedrag en de
waterstromen.
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4. Actieprogramma Vismigratie
4.1 Algemeen
In het Plan van Aanpak Vismigratie wordt uitgegaan van een tweesporen benadering.
Deze benadering is uitgewerkt op basis van de uitgangspunten van het visbeleid van
Wetterskip Fryslân. De twee sporenbenadering werkt als volgt:
1. Prioritair spoor: Het waterschap streeft naar vrije vismigratie tussen zee met
de zoete KRW waterlichamen en visa versa. Deze wateren worden als
hoofdmigratieroute (“ecologische snelweg”) voor vissen gezien. Hierbinnen
zijn er 93 prioritaire vismigratieknelpunten, waarvan er 43 voor eind 2015
worden opgelost. Deze ambitie is onderdeel van het KRW programma.
2. Algemeen spoor: In de overige wateren wordt gestreefd naar een veilige
migratie van vissen. Het doden en beschadigen van vissen wordt zoveel
mogelijk voorkomen. Het waterschap past hiervoor visvriendelijke principes
toe, conform het “best beschikbare technieken” principe. Bij elke renovatie of
vernieuwing van een gemaal, sluis, duiker of stuw maakt het waterschap een
nut en noodzaak afweging over inbedding van visvriendelijke principes.
Tevens worden er geen nieuwe knelpunten bijgebouwd.
Van de 43 vismigratieknelpunten voor eind 2015 worden opgelost, dient een aantal
locaties met voorrang te worden aangepakt, omdat deze bijvoorbeeld een strategische
ligging hebben voor vis binnen het watersysteem. Dit zijn de knelpunten die op de
grens met de Waddenzee, IJsselmeer en Lauwersmeer liggen, zoals het sluiscomplex
bij Stavoren en Harlingen, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Friese Sluis en gemaal Zwarte
Haan. Daarnaast speelt bij het oplossen van de knelpunten de mogelijkheid van
meekoppeling met andere inrichtingsprojecten en de beschikbaarheid van
subsidiegelden van derden een belangrijke rol. Indien bepaalde waterlopen en
gebieden op de nominatie staan voor herinrichting of renovatie en/of er sprake is van
een subsidietoekenning, dan is er vanuit kostenoogpunt en efficiëntie voor gekozen om
de aanpassing van de kunstwerken hierbij te laten aansluiten. Dit geldt bijvoorbeeld
voor alle stuwen in de beeksystemen en de gemalen die tot eind 2015 op het
renovatieprogramma staan. Als deze worden meegerekend komt het totaal op 66
knelpunten.
4.2 Actieprogramma Vismigratie 2011-2015
Om aan de genoemde ambitie om 43 vismigratieknelpunten te kunnen voldoen, is voor
de periode tot en met 2015 een Actieprogramma Vismigratie opgesteld. Dit is een
levend actieprogramma. Op basis van beschikbare capaciteit vindt in 2011 een nadere
uitwerking van de acties plaats die in 2011 en 2012 worden opgepakt. Vervolgens
wordt het Actieprogramma elk jaar geactualiseerd.
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Het Actieprogramma Vismigratie 2011-2015 is opgebouwd rond vier thema’s:
A.

Maatregelen ter bevordering van vismigratie;

B.

Kennis en onderzoek;

C.

Communicatie;

D.

Algehele coördinatie en rapportage.

In tabel 4.1 zijn de acties samengevat en vervolgens zijn ze per thema uitgewerkt.
Tabel 4.1 Actieprogramma Vismigratie 2011-2015.
Maatregelen

Coördinator

Uit te voeren activiteiten

A. Maatregelen ter bevordering van vismigratie
1. Visvriendelijk

Pier Schaper

 Opstellen bedieningsprotocol visvriendelijk

sluisbeheer langs

sluisbeheer

Waddenzee,

 Testen, monitoren en implementeren protocol op 5

Lauwersmeer en

prioritaire locaties

IJsselmeer

 Testen, monitoren en implementeren protocol op 4
andere locaties
 Overleg met Rijkswaterstaat (medefinanciering) en
Provincie en gemeenten (sluisbeheerders)

2. Stuwen en sluizen in

Pier Schaper

 Ontwikkelen plan vispasseerbaar maken stuwen in

Friese beken en langs

Linde en Tjonger

IJssel- en Lauwersmeer

 Aanpassingen sluizen en sluisbeheer Aanleggen

en Waddenzee

vispasseerbare stuwen Linde
 Aanleggen vispasseerbare stuwen Tjonger
 Monitoring vistrappen Linde en Tjonger
 Optie: plan vispasseerbare stuwen Koningsdiep
 Optie: aanleggen vispasseerbare stuwen
Koningsdiep

3. Renovatie/nieuwbouw

Binne Hartstra

 Ontwikkelen van factsheets voor gemalen die op de

van gemalen

renovatielijst staan
 Realisatie van minimaal 27 vispasseerbare of
visvriendelijke gemalen vóór eind 2015
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4. Optimalisatie

Theo Claassen

• Optimalisatie vispassages bij gemaal Roptazijl

bestaande vismigratie-

• Onderzoek optimalisatie vispasseerbaarheid

voorzieningen & inlaten

Gemaal Roptazijl
• Optimalisatie vispasseerbaarheid van spuisluizen
(met pompen) op Terschelling
• Onderzoek vispasseerbaarheid “Driedelige sluis 3”
in de Tjonger
• Optimalisatie inlaten in combinatie met het
visvriendelijk maken van gemalen

5. Bescherming Aal

Theo Claassen

 Overleg starten over de aanvullende mogelijkheden

tijdens najaarstrek

van het beschermen van aal bij de najaarstrek

B. Maatregelen kennis en onderzoek
6. Ontwikkelen kennis

Theo Claassen

 Optimaliseren bestaande meetnet voor vismigratie

vismigratie en

 Ontwikkelen standaard monitoringvoorstel bij

effectiviteit acties

uitvoeringsprojecten
 Starten praktijkonderzoek visvriendelijkheid
Hidrostal pompen en vijzelpompen
 Starten praktijkonderzoek naar de werking van
inlaten voor de bevordering van vismigratie

C. Communicatie
7. Ontwikkelen en

Nader te bepalen

• Opstellen communicatieplan voor vismigratie

uitvoeren

• Vervaardigen van een populaire vismigratieposter

communicatieplan

• Deelname aan de internationale open dag “Fish
Migration Day”, 14 mei 2011
• Verder uitvoering geven aan diverse
communicatiemomenten tot en met einde 2015

D. Algehele coördinatie en rapportage
8. Coördineren van de

Nico Broodbakker

uitvoering en rapportage

• Brede interne bijeenkomst over het thema
vismigratie

aan bestuur

• Presenteren Actieprogramma in de VBC Fryslân
• Regelmatig afstemmen en evalueren met de interne
programmagroep vismigratie over voortgang
actieprogramma vismigratie
• Overleg met provincie Friesland.
• Overleg met de afdeling communicatie
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Maatregel 1 : Visvriendelijk sluisbeheer langs de Waddenzee en het IJsselmeer
Coördinator: Pier Schaper
Visvriendelijk sluisbeheer is doorgaans een goedkope en effectieve manier om vissen
te laten migreren langs een obstakel. De sluis fungeert hierbij als een vispassage. Op
meerdere locaties in Nederland wordt deze techniek met succes toepast of is
toepassing in voorbereiding. Het is essentieel om samen met de beheerder van de
sluis tot een gedragen bedieningsprotocol te komen. Veiligheid dient hierbij voorop te
staan. Bij geautomatiseerde sluizen kan het bedieningsprotocol bij tevredenheid in de
software worden opgenomen. Langs de Waddenzee, het IJsselmeer en richting het
Lauwersmeer liggen diverse sluiscomplexen die voor trekvissen de toegangspoort zijn
tot het beheergebied van Wetterskip Fryslân. De meest prioritaire locaties zijn de
locaties waar ook afwatering plaatsvindt. Dit zijn:
•

Tsjerk Hiddissluizen (Harlingen);

•

Johan Frisosluis (Stavoren);

•

Dokkumer Nieuwe Zijlen;

•

Sluis Ezumazijl/gemaal Dongerdielen;

•

Friese sluis (Zoutkamp).

Ook de scheepvaartsluizen bij Hindelopen, Makkum, Lemmer en Workum vormen een
toegangspoort voor trekvissen. Hier vindt echter geen afwatering plaats, waardoor er
een geen lokstroom is. Het optimaliseren van deze sluizen (middels loze schuttingen of
automatisering van de rinketten) is wel wenselijk, maar heeft een lagere prioriteit dan
die van voornoemde sluizen.
Voor elk van de sluizen zullen uiteindelijk met de beheerder bedieningsprotocollen
voor visvriendelijk sluisbeheer worden opgesteld. Vervolgens kan in de praktijk worden
getest in hoeverre die werken of dat een verdere optimalisatie van het protocol nodig
is.
Uit te voeren activiteiten:
•

Opstellen van bedieningsprotocollen visvriendelijk sluisbeheer. Bedieningsprotocol
en eventueel benodigde aanvullende maatregelen (lokstroom) voor de prioritaire
en overige sluizen. Protocol wordt opgesteld in nauw overleg met de technische
beheerders en andere betrokken partijen: Rijkswaterstaat, provincie Friesland en
gemeenten;

•

Testen, monitoren en implementeren van het visvriendelijke sluisbeheer op de 5
prioritaire locaties;

•

Testen en implementeren op van visvriendelijk sluisbeheer op de 4 overige
locaties;
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Maatregel 2: Stuwen in de Friese beeksystemen
Coördinator: Pier Schaper
In de Friese beeksystemen vormen de stuwen het belangrijkste knelpunt voor
vismigratie. Vrijwel alle knelpunten vallen in principe onder herinrichtingprojecten en
kunnen daarin worden meegenomen. Tevens is voor deze knelpunten Rijkssubsidie en
provinciale subsidie beschikbaar. Wetterskip Fryslân voert gesprekken met Dienst
Landelijk Gebied en de Provincie Fryslân over de verdere inrichting van de beken.
Voor de delen van de beken waarvoor de komende jaren nog geen inrichtingsplan kan
worden uitgevoerd, zal het vispasseerbaar maken van stuwen worden opgepakt
binnen afzonderlijke nog te formuleren projecten.
Concreet betekent het voor de verschillende beeksystemen het volgende:
•

Stuwen in de Linde: direct vispasseerbaar maken;

•

Stuwen in de Tjonger: direct vispasseerbaar maken;

•

Stuwen in het Koningsdiep: niet direct aanpakken, omdat de stuwen in het
Koningsdiep wellicht in het kader van de herinrichting van de beek in zijn geheel
worden verwijderd. Aanpassing daarvan is daarom vooralsnog niet aan de orde.
Aan de herinrichting van de beek wordt de komende jaren nader invulling
gegeven.

In het kaderstellende KRW maatregelenplan wordt er gestreefd naar het
vispasseerbaar maken van minimaal 16 stuwen in de beekdalen vóór eind 2015. Dit is
mede het gevolg van het streven om beschikbare Rijks- en provinciale subsidies
optimaal te benutten.
Uit te voeren activiteiten:
•

Ontwikkelen plan voor vispasseerbare stuwen in de Linde en Tjonger;

•

Aanleggen vispasseerbare stuwen in de Linde;

•

Aanleggen vispasseerbare stuwen in de Tjonger;

•

Monitoring van de effectiviteit van de vistrappen in de Linde en Tjonger;

•

Eventueel ontwikkelen van een plan voor vispasseerbare stuwen in het
Koningsdiep, anticiperend op de herinrichting van de beek;

•

Eventueel aanleggen vispasseerbare stuwen in het Koningsdiep.
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Maatregel 3: Renovatie en nieuwbouw gemalen
Coördinator: Binne Hartstra
De komende jaren worden diverse gemalen gerenoveerd dan wel vernieuwd. In bijlage
1 zijn alle prioritaire gemalen opgenomen. Gemalen die niet op deze lijst staan, maar
wel worden gerenoveerd, worden beoordeeld op visvriendelijkheid en de best
beschikbare techniek wordt toegepast. Voorgesteld wordt om voorafgaand aan een
renovatie van een gemaal een factsheet te ontwikkelen. In de factsheets worden de
volgende aspecten opgenomen:
•

Globale beschrijving;

•

Belangrijkste kenmerken (opvoerhoogte, capaciteit, pomptype);

•

Schatting prioriteit vismigratieknelpunt i.r.t. ecologische functioneren gehele
watersysteem voor vissen;

•

Expert judgement schatting van de visvriendelijkheid;

•

Technische en ecologische randvoorwaarden;

•

Voorkeursoplossing voor vismigratie/visvriendelijkheid.

De factsheets worden idealiter ontwikkeld op basis van een veldbezoek door
verschillende disciplines. Op basis van de factsheets kan het renovatieproces verder
worden opgepakt. Indien de visvriendelijkheid van een gemaal onbekend is dan wordt
een praktijk onderzoek naar de visvriendelijkheid aanbevolen.
Uit te voeren activiteiten:
•

Ontwikkelen van factsheets voor gemalen die op de renovatielijst staan;

•

Realisatie van 27 vispasseerbare dan wel visvriendelijke gemalen vóór eind 2015.

Foto’s: Van links naar rechts gemaal te Roptazijl met voorlichtingsbord en visvriendelijk
vijzelgemaal zoals gebouwd door Fish Flow Innovations.
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Maategel 4 Optimalisatie van bestaande vismigratievoorzieningen
Coördinator: Theo Claassen
Binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân zijn reeds diverse
vismigratievoorzieningen gerealiseerd. Vaak functioneren deze echter niet optimaal.
Het doel van de optimalisatie is om ervoor te zorgen dat alle reeds gerealiseerde
voorzieningen naar behoren werken. De volgende voorzieningen functioneren naar
verwachting momenteel niet optimaal:
•

Vispassages in polder bij gemaal Roptazijl. De bestaande De Wit vispassages

•

Vispassage Gemaal Roptazijl. Deze vispassage functioneert voor de

werken niet optimaal;
vismigratieroute van zee naar het beheergebied van Wetterskip Fryslân. Het is
onduidelijk of de migratieroute van meren/boezem/beken naar de zee visveilig is;
•

Spuisluizen Terschelling. In 2009/2010 zijn er vanuit waterhuishoudkundige
overwegingen aanpassingen gedaan aan de bestaande vispasseerbare
suatiesluizen. De werking is echter nu niet optimaal en verdient verbetering;

•

“Driedelige sluis 3” in de Tjonger. Ter hoogte van de Driedelige sluis is de
bovenloop van de Tjonger via een duiker verbonden met de middenloop van de
Tjonger. Er is in het verleden een bypass gegraven ter hoogte van de
uitstroomopening van de duiker. Het is onduidelijk of deze locatie passeerbaar is
voor vissen;

•

Gemaal Offerhaus. De mogelijkheid is er dat de gedane aanpassingen niet
optimaal gaan functioneren. Uit het begeleidende onderzoek dat in 2011
plaatsvindt, dient te blijken in hoeverre de aanpassing werkt.

Uit te voeren activiteiten:
•

Optimalisatie vispassages in polder bij gemaal Roptazijl. De optimalisatie van deze
passages wordt meegenomen in de plannen voor de Herinrichting Noord-West
Fryslân;

•

Onderzoek optimalisatie vispasseerbaarheid Gemaal Roptazijl. Onderzocht wordt
of en hoe de vismigratiemogelijkheden van meren/boezem/beken naar zee
geoptimaliseerd moeten worden;

•

Optimalisatie vispasseerbaarheid suatiesluizen Terschelling. De
uitwateringssluizen worden via een aangepast bedieningsprotocol geoptimaliseerd
voor vispassage.

•

Onderzoek vispasseerbaarheid “Driedelige sluis 3” in de Tjonger. Op basis van
een praktisch onderzoek en veldbezoek wordt onderzocht of de locatie
vispasseerbaar is of niet. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor
verder optimalisatie;

•

Onderzoek optimalisatie gemaal Offerhaus. Verkend wordt of en hoe het gemaal
Offerhaus verder geoptimaliseerd moet worden voor vismigratie.
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Maatregel 5 Beschermen Aal bij de najaarstrek
Coördinator: Theo Claassen
Tijdens de najaarstrek van aal eind augustus 2010 zijn er in diverse gemalen dode Aal
aangetroffen. De Aal is dan op weg naar zee om daar te gaan paaien. Vooral grote
Alen raken bekneld of beschadigd in conventionele pompen als centrifugaalpompen en
schroefpompen. In een aantal gevallen raken pompen zelfs verstopt en gaan in
stroring. Dit probleem speelt door heel Nederland, maar blijft vrij onbekend doordat het
probleem zich onder water afspeelt en doordat waterschappen niet graag met dit
nieuws naar buiten komen. Bovendien lijken deze problemen zich (vanwege het weer
en het daardoor gestuurd trekgedrag) niet ieder jaar in dezelfde mate voor te doen.
De Aal heeft een beschermde status en via het Aalbeheerplan worden in Nederland
vergaande maatregelen getroffen (vangstverbod in trekseizoen, visserijvrije zones,
vispassages in het kader van de KRW). Op de lange termijn worden steeds meer
gemalen visvriendelijk gemaakt. Er komen ook steeds meer visvriendelijke technieken
op de markt. Het vervangen van gemalen gaat echter nog decennia duren. Juist voor
de korte termijn kan winst worden geboekt door in het trekseizoen Aal voor
“gevaarlijke” gemalen weg te vangen om ze vervolgens stroomafwaarts op een veilige
plek weer uit te zetten. Samenwerking tussen beroepsvissers, provincie,
Hengelsportfederatie en het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en
Innovatie is essentieel voor een geslaagd programma.
Wetterskip Fryslân investeert de komende tijd veel tijd en financiële middelen in het
vispasseerbaar maken van de prioritaire vismigratieknelpunten. Daar ligt haar prioriteit.
Het wil daarnaast haar medewerking verlenen aan het voorkomen van verdere schade
aan de aalpopulatie door aanvullende maatregelen, zoals het bovengenoemde
voorbeeld. Dit kan in de vorm van het geven van beleidsruimte, het delen van kennis
etc. Wetterskip Fryslân stelt zich wel op het standpunt dat het initiatief hiervoor bij
derden moet liggen en het is niet de ambitie om te investeren in deze alternatieve
maatregelen.
Uit te voeren activiteiten:
•

Overleg met beroepsvisserij, provincie Fryslân en/of het Ministerie van
Economische zaken, Landbouw en Innovatie over de mogelijkheden van het
beschermen van Aal bij de najaarstrek.
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Maatregel 6 Ontwikkelen kennis en onderzoek
Coördinator: Theo Claassen
Voor de maatregel kennis en onderzoek zijn er diverse thema’s. Hieronder worden
deze uiteengezet.
Effecten op ecosysteemniveau
Actuele kennis ontwikkelen en gebruiken is essentieel voor het efficiënt oplossen van
de vismigratieproblematiek in Fryslân. Enerzijds is het van belang te weten of
maatregelen het gewenste ecologische effect opleveren en anderzijds of de gekozen
oplossingen ook daadwerkelijk werken zoals ze bedoeld zijn. Wetterskip Fryslân kent
een uitgebreid waterkwaliteitsmeetprogramma, waarin per waterlichaam ook de
vissamenstelling wordt onderzocht. Het verdient aanbeveling om de huidige
meetnetten hiervoor te optimaliseren om de ontwikkelingen te kunnen monitoren.
Werkt een vismigratievoorziening?
Voor het beoordelen van de werking van gerealiseerde oplossingen wordt voorgesteld
om specifieke (projectmatige) metingen uit te voeren. Het betreft zowel hydraulische
als ecologische monitoring. De metingen zijn noodzakelijk om te kunnen beoordelen in
hoeverre een oplossing voldoet aan de ontwerpeisen en of er aanpassingen aan de
oplossing nodig zijn. Voor een optimale ecologische monitoring wordt standaard drie
migratieseizoenen genomen.
Kennisontwikkeling
In Nederland wordt momenteel gewerkt aan diverse kennisontwikkelings-projecten.
Vele van deze projecten zijn relevant voor het beheer van Wetterskip Fryslân. Het
betreft de werking van oplossingen, visschade door gemalen, onderzoek naar gedrag
van vis, effectiviteit van visweringen etc. Het is van belang dat leden van het Team
Vismigratie actief op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Dit kan via de bestaande
netwerken (Vissennetwerk, STOWA, zoet-zout overgangen en internet), maar ook door
deel te nemen aan onderzoeken en het testen van nieuwe oplossingen.
Wetterskip Fryslân was een van de eerste waterschappen in Nederland die
visvriendelijke Hidrostal pompen heeft geïnstalleerd. Inmiddels zijn er 26 geplaatst.
Onderzoek naar de werking heeft vooralsnog niet plaatsgevonden. Het verdient
daarom de aanbeveling, ook vanuit landelijk en Europees belang, om de
visvriendelijkheid in de praktijk te testen. Objectieve praktijkkennis is wenselijk. Het
bovenstaande geldt in ook voor de visvriendelijke vijzels die inmiddels zijn
geïnstalleerd.
Vismigratie via inlaten versus bij gemalen
In de provincie Fryslân zijn honderden inlaten aanwezig waarmee vanuit de
boezemwateren water de polders kan worden ingelaten. Dit speelt vooral in het
zomerseizoen (april-september). Het inlaten van water is nodig vanuit het peilbeheer
en om brakke polders aan de Friese kust met zoet water door te spoelen. Tijdens het
inlaten van zoet water worden ook vissen meegevoerd richting de polder.
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Hierbij is sprake van passieve migratie van vissen en dit wordt niet als een optimale
manier van vismigratie gezien. Vissen die vanuit de boezem naar een polder willen
migreren zoeken juist naar de plaats waar de afwatering vanuit de polder plaatsvindt
(bij gemalen). De waterstroom vanuit het gemaal fungeert hierbij als een lokstroom. De
vissen zoeken ter hoogte van het gemaal een plek om de polder in te zwemmen
(actieve vismigratie). Een vismigratievoorziening bij een gemaal wordt daarom gezien
als de effectiefste locatie. Bij inlaatduikers is er juist geen sprake van een
lokstroomrichting. Vissen die toevallig in de buurt zijn, stromen mee richting de polder.
Daarnaast staan de inlaten vrijwel alleen in de zomerperiode open, terwijl de
paaimigratie richting de polder vaak al eerder begint.
Wetterskip Fryslân wil middels een onderzoek inzage verkrijgen in het functioneren
van inlaten voor vismigratie. Zodoende kan richting toekomstige oplossingen beter
worden afgewogen in hoeverre bestaande inlaten kunnen worden gebruikt voor
vismigratie. Dit onderzoek kan opgezet worden bij een aantal bestaande gemalen
(knelpunten) waar inlaten in de buurt aanwezig zijn. De vraag is hier of de bestaande
inlaten voldoende zijn voor (stroomopwaartse) vismigratie. Voor een goede schatting
van de effectiviteit zal ook onderzoek naar de vispassage bij de gemalen moeten
worden uitgevoerd.
Uit te voeren activiteiten
•
•

Optimaliseren van het bestaande meetnet voor het onderdeel vismigratie;
Ontwikkelen van een standaard monitoringsvoorstel bij alle uitvoeringsprojecten.
Dit wordt vervolgens stapsgewijs en structureel per project uitgewerkt en
geïmplementeerd. Met het onderzoek wordt nagegaan hoeverre maatregelen
werken en of er nog verdere optimalisaties nodig zijn;

•

Starten van een praktijkonderzoek naar de visvriendelijkheid van de visvriendelijke
Hidrostal pomp en de aangebrachte visvriendelijke vijzels;

•

Starten praktijkonderzoek naar de werking van inlaten in de buurt van gemalen
voor het bevorderen van vismigratie. Opstellen monitoringsplan en uitvoering
daarvan.
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Maatregel 7 Communicatie
Coördinatie: Nader te bepalen
Voor een gestroomlijnde uitvoering van dit actieplan is een goede (interne en
externe) communicatie essentieel. Het creëren van intern en extern draagvlak en
begrip versoepelt de uitvoering van maatregelen rond het thema vismigratie. Elke
doelgroep vergt hierbij een specifieke benadering. Er zijn verschillende
mogelijkheden om de communicatie te versterken. Hieronder worden een aantal
benoemd:
•

Het bekend maken van het gedachtegoed van het Actieprogramma binnen de
organisatie middels presentaties aan afdelingen en het Algemeen Bestuur;

•

Het vervaardigen van een populaire vismigratieposter die breed binnen en
buiten de organisatie wordt verspreid;

•

Het organiseren van interne en externe werkbezoeken bij vispassages en

•

Het organiseren van 1- of 2-jaarlijkse open dagen over het thema vismigratie

visstandbemonsteringen;
voor een breder publiek;
•

Het Algemeen Bestuur “van bron tot monding” in het veld meenemen. Op deze
manier beleeft het Algemeen Bestuur de route die de vissen tijdens hun trek
afleggen;

•

Het vragen van aandacht in de pers voor de visie en de bereikte resultaten, in
combinatie met een bezoek aan gerealiseerde vispassages.

In dit actieprogramma worden in eerste instantie de volgende activiteiten
voorgesteld:
•

Het vervaardigen van een populaire vismigratieposter, naar voorbeeld van
Waterschap Hunze en Aa’s en Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier voor interne en externe communicatiedoeleinden en
draagvlakontwikkeling;

•

Deelname aan de internationale open dag “Fish Migration Day” die op 14 mei
2011 wordt gehouden. Wetterskip Fryslân heeft via het project Living North
Sea de mogelijkheid om mee te doen aan deze open dag. Deze dag is
specifiek richt zich op een breed publiek. Wetterskip Fryslân heeft in 2006 al
eerder met succes meegedaan aan een landelijke open dag over vismigratie;

•

Het opstellen van een communicatieactieplan vismigratie;

•

Verder uitvoering geven aan diverse communicatiemomenten tot en met einde
2015.

Foto’s: Educatie en communicatie- activiteiten met vis spreekt over het algemeen tot de
verbeelding.
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Maatregel 8 Algehele coördinatie en rapportage
Coördinatie: Nico Broodbakker
Voor een gestroomlijnde uitvoering van dit actieprogramma is regelmatige
afstemming en evaluatie van de voortgang essentieel. Gezien de belangen is de
aanleg en realisatie van vispassages niet een zaak van het waterschap alleen.
Door regelmatig overleg met externe organisaties (Hengelsportfederatie,
beroepsvissers, Natuurbeschermingsorganisaties, DLG, provincies,
Rijkswaterstaat, ELI, VBC) over het actieprogramma, de voortgang en de planning
ontstaat het benodigde draagvlak. Hiermee wordt eveneens gezorgd voor een
goede inbedding van de visie in beleid en plannen van andere partijen.
Naast inhoudelijke en praktische voordelen heeft dit ook financiële voordelen,
omdat subsidies hiermee sneller binnen handbereik komen. Door gezamenlijk in
het uitvoeringsproces op te trekken, bijvoorbeeld op de grens met de Rijkswateren,
staan de verschillende organisaties sterker en komen de maatregelen sneller op
gang. Daarnaast levert een goede samenwerking een stuk enthousiasme en
kennisontwikkeling op. In paragraaf 4.3 wordt verder ingegaan op de interne
organisatie rond het thema vismigratie
Uit te voeren activiteiten:
•

Het organiseren van een brede interne bijeenkomst over het thema
vismigratie en de stand van zaken rond de aanpak (11 januari 2011);

•

Het presenteren van de uitkomsten van het actieprogramma in de VBC
Fryslân en toelichting via de informele kanalen en contacten bij de partners
van Wetterskip Fryslân (voorjaar 2011);

•

Het regelmatig afstemmen en evalueren met de interne programmagroep
vismigratie over de voortgang van het actieprogramma vismigratie (zie
paragraaf 4.3);

•

Het starten van structureel overleg met Rijkswaterstaat over het uitvoeren van
maatregelen langs de Waddenzee en het IJsselmeer;

•

Structureel overleg met de afdeling communicatie over communicatie-uitingen
rond het thema vismigratie.
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4.3 Organisatie
Voor de uitvoering van het Actieprogramma Vismigratie wordt een intern, breed
samengesteld Programmateam Vismigratie geformeerd. Regelmatige afstemming
is noodzakelijk om in de toekomst de mee-koppelingskansen en opgedane kennis
in het gebied optimaal te benutten. Het is daarnaast voor de werking van
vispassages van essentieel belang om het ontwerpproces van de vispassages met
het projectteam te doorlopen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met
zaken als onderhoud, bediening, ecologische eisen, controle op werking en
civieltechnische randvoorwaarden. Hiermee kan een integraal afgewogen
oplossing worden ontwikkeld. Het team houdt de leden ervan onderling op de
hoogte van de voortgang, houdt het Actieprogramma 2011-2015 bij en coördineert
de uitvoering daarvan. Vanzelfsprekend heeft het Actieprogramma een belangrijke
functie bij het opstellen van het Meerjarenperspectief en de Begroting en de
rapportage daarover. Het Actieprogramma wordt elk jaar geëvalueerd en
geactualiseerd. Het team komt eens in de vier maanden samen en desgewenst
tussendoor op ad hoc basis.
Het bovenstaande wordt door het interne “Programmateam Vismigratie” opgepakt.
Het is een projectteam van beperkte omvang bestaande uit vismigratiespecialisten/betrokkenen van diverse afdelingen. In de onderstaande tabel is het
Programmateam Vismigratie weergegeven.
Tabel 4.2 Programmateam met Cluster & Rol.
Programma team

Cluster

Cluster & rol

Nico Broodbakker

Plannen

Coördinator Programmateam Vismigratie

Pier Schaper

Beheer

Coördinator (beter) vispasseerbaar maken

Vismigratie

sluizen en stuwen
Binne Hartstra

Technische Dienst

Coördinator renovatie en nieuwbouw gemalen

Theo Claassen

Plannen

Coördinator optimalisatie bestaande
vismigratievoorzieningen
Coördinator tweezijdige vispasseerbaarheid bij
gemalen (inlaten/intrek in polders)
Coördinator ontwikkeling kennis en onderzoek
Coördinator beschermen Aal bij najaarstrek

Carl Bijsterbosch

Engineering

Civiel technische projectondersteuning

Communicatie-adviseur

Communicatie

Organisatie communicatie-activiteiten (ad hoc)

De coördinator van het Actieprogramma Vismigratie is zowel intern als extern het
aanspreekpunt voor het thema en het visstandbeleid. De coördinatoren zorgen
samen voor de ontwikkeling van draagvlak voor de plannen en de afstemming van
de activiteiten van de diverse afdelingen rond het thema vismigratie.
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4.4 Planning
De planning voor de uitvoer van het Actieprogramma Vismigratie 2011 – 2015 is
onderstaand globaal weergegeven. Deze dient bij de verdere uitvoering van het
actieprogramma worden uitgewerkt en geactualiseerd.
Tabel 4.3 Planning Actieprogramma Vismigratie 2011-2015 ( * = kwartaal)
Maatregelen

Uit te voeren activiteiten

2011

1. Visvriendelijk

 Opstellen bediendingsprotocol

**

sluisbeheer langs

 Testen, monitoren en implementeren protocol op

Waddenzee en
IJsselmeergebied

**

2012

2013

2014

****

****

**

2015

5 prioritaire locaties

****

 Testen, monitoren en implementeren protocol op

****

4 andere locaties
2. Stuwen in Friese
beken

 Ontwikkelen plan vispasseerbare stuwen Linde en

****

Tjonger
 Aanleggen vispasseerbare stuwen Linde

****

****

****

 Aanleggen vispasseerbare stuwen Tjonger

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

 Monitoring vistrappen Linde en Tjonger
 Optie: plan vispasseerbare stuwen Koningsdiep
en aanleggen vispasseerbare stuwen Koningsdiep
3. Renovatie/

 Ontwikkelen van factsheets voor gemalen

nieuwbouw van

 Realisatie van 27 vispasseerbare dan wel

gemalen

****

visvriendelijke gemalen vóór eind 2015

4. Optimalisatie

• Optimalisatie vispassages en bij gemaal Roptazijl

bestaande vismigratie-

• Onderzoek optimalisatie vispasseerbaarheid

voorzieningen &

Gemaal Roptazijl en spuisluizen Terschelling

inlaten in polders

• Onderzoek vispasseerbaarheid sluis 3 Tjonger

****

****
****

****

• Optimalisatie inlaten/visintrek in polders

****
5. Bescherming Aal
tijdens najaarstrek

 Overleg starten over de aanvullende mogelijkheden * *
aalbescherming bij gemalen

6. Ontwikkelen kennis

 Optimaliseren bestaande meetnet

****

vismigratie en

 Ontwikkelen standaard monitoringvoorstel bij

****

effectiviteit acties

uitvoeringsprojecten
 Praktijkonderzoek visvriendelijkheid pompen

****

****

****

 Praktijkonderzoek inlaten

****

****

****

7. Ontwikkelen en

• Opstellen communicatieplan

**

uitvoeren

• Vismigratieposter

**

communicatieplan

• Internationale open dag 14 mei 2011

*

• Diverse communicatiemomenten

****

****

****

****

****

8. Algehele coördinatie

• Programmateam Vismigratie

****

****

****

****

****

en rapportage

• Interne bijeenkomst vismigratie

*

*

*

*

*

*

* *

* *

*

• Presenteren Actieprogramma in de VBC
• Overleg met Provincie en afdeling Communicatie
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BIJLAGE 1 KNELPUNTENLIJST VISMIGRATIE
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de prioritaire knelpunten voor vismigratie in Fryslân. Deze
tabel is een samenvatting van een excel database waarin meer details zijn opgenomen: coördinaten
knelpunten, waterschapscode, voorkeursoplossing, renovatieschema, financiën, etc.
Nr

naam waterlichaam

Naam knelpunt

Type knelpunt

Gewenste
richting
vismigratie

Overgang

Uitvoering

(van naar)

1-1

Linde & NW-vaart

Boschhoeve

Stuw

beide

beek-beek

2012-2013

1-2

Linde & NW-vaart

Bekhof

Stuw

beide

beek-beek

2012-2013

1-3

Linde & NW-vaart

Madeweg

Stuw

beide

beek-beek

2012-2013

1-4

Linde & NW-vaart

Stuw Verheul

Stuw

beide

beek-beek

2012-2013

1-5

Linde & NW-vaart

Ykenverlaat

Stuw

beide

beek-kanaal

2012-2013

2-1

Tjonger middenloop

Tjonger sluis 1

Sluiscomplex

beide

beek-boezem

2012-2013

2-2

Tjonger middenloop

Tjonger sluis 2

Sluiscomplex

beide

beek-beek

2012-2013

2-3

Tjonger middenloop

Tjonger sluis 3

Sluiscomplex

beide

beek-kanaal

2012-2013

3-1

Tjonger bovenloop

Tweedelige stuw

Stuw

beide

beek-beek

2012-2013

3-2

Tjonger bovenloop

Stuw Haulertil

Stuw

beide

beek-beek

2012-2013

3-3

Tjonger bovenloop

Stuw De Pegge

Stuw

beide

beek-beek

2012-2013

3-4

Tjonger bovenloop

Stuw wandelbos
Oosterwolde

Stuw

beide

beek-beek

2012-2013

3-5

Tjonger bovenloop

Stuw Wepertil

Stuw

beide

beek-beek

2012-2013

3-6

Tjonger bovenloop

Stuw Klazingaweg

Stuw

beide

beek-beek

2012-2013

3-7

Tjonger bovenloop

Stuw buterheidefjid

Stuw

beide

beek-beek

2012-2013

3-8

Tjonger bovenloop

Stuw laag Duurswoude
1

Stuw

beide

beek-beek

2012-2013

3-9

Tjonger bovenloop

Stuw laag Duurswoude
2

Stuw

beide

beek-beek

2012-2013

3-10 Tjonger bovenloop

Stuw Duistereweg

Stuw

beide

beek-beek

2012-2013

3-11 Tjonger bovenloop

Stuw Buttinga

Stuw

beide

beek-beek

2012-2013

3-12 Tjonger bovenloop

Stuw Venekoten

Stuw

beide

beek-beek

2012-2013

4-1

Koningsdiep

Sweachsterwei

Stuw

beide

beek-beek

?

4-2

Koningsdiep

Mounleane

Stuw

beide

beek-beek

?

4-3

Koningsdiep

Dwarswyk

Stuw

beide

beek-beek

?

4-4

Koningsdiep

Inlaat Heidehuizen

Inlaatvoorziening

beide

beek-beek

2011-2012

5-1

Lauwers

Friese sluis / Zoutkamp

Sluiscomplex

beide

boezem-Lauwersmeer

2011-2012

6-1

Friese boezem – overige meren

Sluis Makkum

Sluiscomplex

beide

boezem-IJsselmeer

2011

6-2

Friese boezem – overige meren

Sluis Workum

Sluiscomplex

beide

boezem-IJsselmeer

2011
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Naam waterlichaam

6-3

Friese boezem – overige meren

Naam knelpunt

Type knelpunt

Gewenste
richting
vismigratie

Overgang (van naar)

Periode
uitvoering

Gemaal Flappevaart

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2016-2027

6-4a Friese boezem – overige meren

Wouda gemaal

Gemaal

beide

boezem-IJsselmeer

2011

6-4b Friese boezem – overige meren

Teroelsterkolk

Inlaatvoorziening stroomopwaarts

IJsselmeer-boezem

2011-2015

Inlaatvoorziening stroomopwaarts

IJsselmeer-boezem

2011-2015

6-5

Friese boezem – overige meren

Tacozijl inlaatsluis

6-6

Friese boezem – overige meren

Riensluis – Lemmer

Sluis

beide

IJsselmeer-boezem

2011-2015

6-7

Friese boezem – overige meren

Gemaal De Welle Ondergrond

Gemaal

beide

polder-boezem

2016-2027

6-8

Friese boezem – overige meren

Gemaal Veenpolder van
Echten

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2016-2027

6-9

Friese boezem – overige meren

Gemaal Fjouwerhus

Gemaal

beide

polder-boezem

2016-2027

6-10 Friese boezem – overige meren

Gemaal Grote Noordwold.pold

Gemaal

beide

polder-boezem

2012

6-11 Friese boezem – overige meren

Gemaal Alde Lune

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2011-2012

7-1

Sneekermeergebied e.o.

Gemaal Jirnsum

Gemaal

beide

polder-boezem

2010

7-2

Sneekermeergebied e.o.

Gerbrandygemaal

Gemaal

beide

polder-boezem

2012

7-3

Sneekermeergebied e.o.

Gemaal Louwe Poel

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2011

7-4

Sneekermeergebied e.o.

Gemaal Lege Walden

Gemaal

beide

polder-boezem

2012

7-5

Sneekermeergebied e.o.

Gemaal De Welle Bovengrond

Gemaal

beide

polder-boezem

2016-2027

8-1

Friese Boezem – De Fluessen e.o.

Gemaal Harich-Elahuizen

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2011-2015

8-2

Friese Boezem – De Fluessen e.o.

Gemaal Aent Lieuwes

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2016-2027

9-1

Alde Feanen

Gemaal Offerhaus

Gemaal

beide

polder-boezem

2011

9-2

Alde Feanen

Inlaat Veertigmedsloot

boezem-polder

2011-2012

9-3

Alde Feanen

Gemaal Wildlanden

Gemaal

beide

polder-boezem

2011-2013

10-1 Friese boezem - Grote Wielen

Stuw Bouwepet

Stuw

beide

boezem-polder

2011-2015

10-2 Friese boezem - Grote Wielen

Gemaal Schanserbrug

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2016-2027

11-1 Friese Boezem – grote ondiepe kanalen

Gemaal De Jordaan

Gemaal

beide

polder-boezem

2012

11-2 Friese Boezem – grote ondiepe kanalen

Gemaal Woudvaart

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2016-2027

11-3 Friese Boezem – grote ondiepe kanalen

Gemaal De Mear

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2013

11-4 Friese boezem - – overige meren

Sluis Hindelopen

Sluiscomplex

beide

boezem-IJsselmeer

2011-2015

12-1 Friese boezem - grote diepe kanalen

Tsjerk Hiddessluiz. Harlingen

Spuicomplex

beide

boezem-zee

2011-2015

12-2 Friese boezem - grote diepe kanalen

Dokkumer Nieuwe Zijlen

Sluiscomplex

beide

12-3a Friese boezem - grote diepe kanalen

Hoogland gemaal

Gemaal

stroomafwaarts

boezem-IJsselmeer

2011

12-3b Friese boezem - grote diepe kanalen

Johan Frisosluis Stavoren

Sluiscomplex

beide

boezem-IJsselmeer

2011

12-4 Friese boezem – grote diepe kanalen

Margrietsluis

Sluiscomplex

beide

boezem-IJsselmeer

2011-2015

13-1 Friese boezem – regionale kanalen met sch.v.

Marnegemaal

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2011-2013
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Inlaatvoorziening stroomopwaarts

boezem-Lauwersmeer 2011-2015

Naam waterlichaam

Naam knelpunt

Type knelpunt

Gewenste
richting
vismigratie

Overgang (van naar)

Periode
Uitvoering

13-2 Friese boezem – regionale kanalen met sch.v.

Gemaal DL Hilarides

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2011-2013

13-3 Friese boezem – regionale kanalen met sch.v.

Gemaal Hegewier

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2011-2013

14-1 Friese boezem – regionale kanalen zonder s.v.

Gemaal Rouge Lollum

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2011-2013

14-3 Friese boezem – regionale kanalen zonder s.v.

Gemaal De Wrâns

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2016-2027

15-1 Laagveenplassen Friesland

Gemaal Auke Algera

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2016-2027

15-2 Laagveenplassen Friesland

Willem Jongsma gemaal

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2016-2027

15-3 Laagveenplassen Friesland

Linthorst-Homansluis

Schutsluis

beide

boezem-boezem

2016-2027

15-4 Laagveenplassen Friesland

Gemaal Foarutgoun

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2015

18-1 Fries kleigebied - zoete polderkanalen

Gemaal De Murk

Gemaal

beide

polder-boezem

2013

18-2 Fries kleigebied - zoete polderkanalen

Gemaal Klaailan

Gemaal

beide

polder-boezem

2012

18-3 Fries kleigebied - zoete polderkanalen

Gemaal Marssum

Gemaal

stroomafwaart

polder-boezem

2014

20-1 ZO Friesland - vaarten zonder recreatievaart

Gemaal Ter Idzard

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2016-2027

20-2 ZO Friesland - vaarten zonder recreatievaart

Gemaal Ontginning

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2016-2027

20-3 ZO Friesland - vaarten zonder recreatievaart

Stuw Bontebok

Stuw

beide

kanaal-boezem

2016-2027

20-4 ZO Friesland - vaarten zonder recreatievaart

Jubbega Tweede Sluis

Stuw

beide

kanaal-kanaal

2016-2027

21-1 Midden Friesland - Polderveenvaarten

Gemaal Fjouwer Kriten, De

Gemaal

beide

polder-boezem

2016-2027

21-2 Midden Friesland - Polderveenvaarten

Botmeergemaal

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2016-2027

21-3 Midden Friesland - Polderveenvaarten

Riperfeanen gemaal

Gemaal

beide

polder-boezem

2016-2027

21-4 Midden Friesland - Polderveenvaarten

Gemaal De Mieden Gersloot

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2016-2027

21-5 Midden Friesland - Polderveenvaarten

Noordergemaal

Gemaal

beide

polder-boezem

2015

21-6 Midden Friesland - Polderveenvaarten

Jan Nijland gemaal

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2016-2027

22-1 NW Wouden – regionale zandkanalen

Gemaal De Valom

Gemaal

beide

polder-boezem

2011-2012

22-2 NW Wouden – regionale zandkanalen

Gemaal Bûtenfjild

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2011

22-3 NW Wouden – regionale zandkanalen

Valomstervaart/Bouwepet

Stuw

beide

polder-polder

2011

22-4 NW Wouden – regionale zandkanalen

Gemaal Rijperkerk

Gemaal

stroomafwaarts

polder-boezem

2013

23-1 Polder eilanden - zwak brakke sloten

Sluis Ameland 1

Spuisluis

beide

polder-zee

2011-2012

23-2 Polder eilanden - zwak brakke sloten

Sluis Ameland 2

Spuisluis

beide

polder-zee

2011-2015

23-3 Polder eilanden - zwak brakke sloten

Sluis Ameland 3

Spuisluis

beide

polder-zee

2011-2015

24-1 Friese kleigebied - zwak brakke polderkanalen

gemaal Miedema, H.G.
Zwarte Haan

Gemaal

beide

polder-zee

2011-2012

24-2 Friese kleigebied - zwak brakke polderkanalen

Gemaal Vijfhuizen

Gemaal

beide

polder-zee

2011-2013

24-3 Friese kleigebied - zwak brakke polderkanalen

gemaal Dongerdielen

Gemaal

beide

polder-Lauwersmeer 2011-2012

24-4 Friese kleigebied – zwak brakke polderkanalen

Schutsluis Ezumazijl

Sluiscomplex

beide

polder-Lauwersmeer 2011-2012
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Naam waterlichaam

Naam knelpunt

Type knelpunt

Gewenste
richting
vismigratie

Overgang (van naar)

Periode
Uitvoering

24-5 Friese kleigebied - zwak brakke polderkanalen

Wetsens – Wetsemertille

Stuw

beide

polder-polder

2011-2012

24-6 Friese kleigebied - zwak brakke polderkanalen

Stuw nabij Roptazijl

Stuw

beide

polder-polder

2011-2012

24-7 Friese kleigebied - zwak brakke polderkanalen

Gemaal Schalsum

Gemaal

beide

polder-boezem

2012-2013

24-8 Friese kleigebied - zwak brakke polderkanalen

Stuw Wynaldum

stuw

beide

polder-polder

2012-2013

24-9 Friese kleigebied - zwak brakke polderkanalen

Gemaal Herbayum

Gemaal

beide

polder-boezem

2012-2013

24-10 Friese kleigebied - zwak brakke polderkanalen

Stuw Tzummarum

Stuw

beide

polder-polder

2012-2013
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BIJLAGE 2 LOPENDE PROJECTEN/INITIATIEVEN ROND VISMIGRATIE
Project

Korte omschrijving en status

Contactpersoon

HG Miedema gemaal bij Zwarte

Deze locatie aan de noordelijke Waddenkust wordt

Douwe de Vries

Haan

tweezijdig passeerbaar gemaakt voor vissen.
Status: Het project is op 17 december 2010 gehonoreerd.
door het Waddenfonds.

Waddenfondsaanvraag “Ruim

Aanvraag in april 2010 ingediend samen met 3

baan voor vis”

waterschappen. O.a. Gemaal Zwarte Haan en oevers

Kees Munting

Koudevaart zijn als project meegenomen.
Status: Het project is op 17 december 2010 gehonoreerd.
Gemaal Vijfhuizen

Dit gemaal wordt nieuw gebouwd aan de noordelijke

Erwin Bos

Waddenkust. Er is subsidie vanuit het Waddenfonds en de
provincie Fryslân. Het voorontwerp is besproken met
Rinze Postma, Binne Hartsta en Herman Wanningen.
Ecologische en hydrologische uitgangspunten zijn
besproken/gecheckt. Het betreft een tweezijdig
passeerbaar gemaal.
Status: Ontwerpfase wordt gestart
Lytse Bouhoeke

Renovatie Marnegemaal, gemaal D.L. Hilaridesgemaal,

Theo Dirksen

gemaal Rouge Lollum, Gemaal Hegewier. In overleg met
ecoloog Theo Claassen is afgesproken om de gemalen
visvriendelijk te maken. Dit betekent eenzijdig
passeerbaar. Onderzoek naar stroomopwaartse
vismigratie via inlaten wordt voorgesteld
Status: Ontwerp stadium
Hooglandgemaal en Frisosluis,

Visvriendelijk beheer van scheepvaartsluis wordt ingezet

Stavoren

in samenwerking met de provincie Fryslân. Vergroting van

Pier Schaper

sluiscomplex (incl. visvriendelijk beheer. Selectie van een
adviesbureau gaat via prijsvraag.
Status: Besluitvorming in 2011 en uitvoering in 2012
Gebiedsvisie

In het kader van de bodemdaling wordt er gewerkt aan

Harlingen/Franeker (Polders

een gebiedsvisie. Compensatiemaatregelen worden

rond Roptazijl)

voorgesteld. Vismigratieprojecten liften mee, incl.

Joca Jansen

aanpassing van bestaande vispassages.
Status: planvorming
Plan de Potten/Gerbrandy

Oever en kaden project, waarbij oevers worden verbeterd.

gemaal

Gerbrandygemaal staat op de renovatielijst en is een
prioritair knelpunt voor vismigratie. Het gemaal valt binnen
het plangebied.
Status: Visvriendelijkheid nagaan en uitkomsten worden
meegenomen in planvormingsproject/renovatie
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Andrea Suilen

Project

Korte omschrijving en status

Contactpersoon

Gemaal Dongerdielen/Sluis

Realisatie van vismigratie wordt meegenomen in het

Marc Nederlof

Ezumazijl

Watergebiedsplan Dongeradeel. Veldbezoek is uitgevoerd
met Gerard Manshanden.
Status: Uitkomsten worden nu verwerkt in het gebiedsplan
samen met aanpassing van de stuw Wetsens.

Gemaal Offerhaus

Realisatie van Fish Track systeem wordt in december

Sietse Hempenius

2010 afgerond, gevolgd door een monitoring in het
voorjaar en najaar van 2011.
Status: Project afgerond en monitoring opstarten
Gemalen Terschelling

In 2010 zijn nieuwe pompen ingebouwd. Het

Pier Schaper

visvriendelijke klepduiker systeem wordt opnieuw
afgesteld. Status: Ingepland voor 2011
Plan Meulereed

In samenwerking met It Fryske Gea wordt een
vismigratieplan uitgewerkt voor de Tjongersluis 1. Status:
In januari 2011 wordt duidelijk of het project wordt
gehonoreerd
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Johan Zijlstra

BIJLAGE 3

Vismigratiekaart Fryslân
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