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Samenvatting
Er zijn plannen van TOCARDO om in zes van de tien spuikokers van het spuisluiscomplex van
Kornwerderzand in totaal 18 Tocardo getijturbines turbines te installeren. Deze turbines zullen energie
winnen uit de sterke stroming die bij het spuien van overtollig water vanuit het IJsselmeer naar de
Waddenzee in de spuikokers ontstaat. Deze turbines vormen door potentieel botsingsgevaar en
verstoring mogelijk een risico voor vissen, vogels en zeezoogdieren en zouden wellicht een verandering
in het habitat teweeg kunnen brengen. Vanwege het belang van de locatie Kornwerderzand als habitat
(voor foerageren en/of doortrek) en het voorkomen van de verschillende soort-groepen is de inschatting
dat de turbines voor vissen, en met name trekvissen, een groter risico vormen dan voor vogels en
zeezoogdieren. De risico’s voor vogels en zeezoogdieren worden afhankelijk van de soort als matig tot
zeer laag ingeschat. Hierin lijkt het risico voor duikende vogels relatief het grootst. Er zijn vrijwel geen
waarnemingen dat vogels en of zeezoogdieren zich tussen zoet en zout water bewegen via de spuikokers
waar de turbines in gehangen worden. Wel zijn er meldingen van zeehonden die via de scheepssluizen
heen en weer zwemmen.
De risico’s en belemmeringen voor vissen worden groter ingeschat dan die voor vogels en zeezoogdieren.
Sterfte (direct) door de turbines kan zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts optreden door
fenomenen als: botsing met de bladen en structuren, drukverschillen, cavitatie, turbulentie en ‘shear
stress’. In stroomopwaartse richting vormen de turbines voor de sterkere zwemmers, zalm, zeeforel,
zeeprik, rivierprik, fint en houting een risico of belemmering. In de toekomst kunnen mogelijk de steur
en de elft aan dit rijtje worden toegevoegd indien herintroductie programma’s succesvol blijken. Het
sterfterisico (direct of vertraagt) als gevolg van botsing met de turbines wordt laag ingeschat, maar
empirische gegevens ontbreken. Een potentiële belemmering in de migratie wordt gevormd door o.a.
ontwijkend gedrag als gevolg van een verhoogde stroomsnelheid rondom de turbines, turbulentie en een
zog werking achter de turbines. Dit veroorzaakt mogelijk extra vertraging in de migratie en een daarmee
gepaard gaande verminderde fitness.
In stroomafwaartse richting vormen de turbines voor alle vissen die de spuikokers passeren een risico of
belemmering. Ook hier geldt dat vertraging in de migratie en ook sterfte kan optreden als gevolg van de
aanwezigheid van de turbines. De sterfte kans als gevolg van een botsing met de bladen wordt minimaal
een 42-65% lager ingeschat dan bijvoorbeeld de turbines bij waterkrachtcentrales alleen al omdat er een
minder groot deel van het natte oppervlak wordt bestreken door vrij opgehangen getijturbines ten
opzichte van waterkrachtturbines waarbij de turbinebladen het gehele natte oppervlak bestrijken. De
lagere maximale tipsnelheid (max 12m/s) ten opzichte van waterkrachtcentrales verminderd de kans op
sterfte nog verder doordat vis een grotere kans heeft op succesvol vermijdingsgedrag.
De effecten op het fysisch – chemische habitat worden minimaal beïnvloed wordt door de aanwezigheid
van getijturbines in de spuikokers van Kornwerderzand. Voor vogels en zeezoogdieren zijn de risico’s
onbekend maar worden over het algemeen laag ingeschat. Uitbreiding van de kennis naar gedrag van
vissen, vogels en zeezoogdieren in de huidige situatie is noodzakelijk om de effecten van de turbines te
kwantificeren.
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1

Inleiding

De Afsluitdijk kent twee spuisluiscomplexen met in totaal vijf groepen van vijf spuikokers (totaal 25
spuikokers). Den Oever heeft een spuicomplex van 15 spuikokers en Kornwerderzand heeft er tien. Op
de momenten dat het waterpeil in de Waddenzee lager staat dan het IJsselmeer (10 cm verschil) wordt
er

vrijwel

dagelijks

zoetwater

gespuid

richting

de

Waddenzee.

Hierbij

ontstaan

grote

waterstroomsnelheden van wel enkele meters per seconde (Kolvoort and Butijn 1990). TOCARDO heeft
plannen om in de Afsluitdijk energie op te wekken door gebruik te maken van het verval in het waterpeil
tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Dit wordt gedaan met zogenaamde getij turbines (Figuur 1-1).

Figuur 1-1 Foto's van het pilot project van getij turbines bij Den Oever (foto’s: Tocardo)
De ambitie is om in de tien spuikokers (twee groepen van elk vijf kokers) in totaal 18 Tocardo turbines te
installeren. Hiervoor worden dan de middelste drie kokers gebruikt en worden er drie turbines per
spuikoker gebruikt (Figuur 1-2, totaal 18 turbines, in zes spuikokers). Deze turbines zullen draaien
wanneer overtollig water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee wordt gespuid. De energie opbrengst
van het totale project komt ongeveer op maximaal 2 MW bestaande uit Tocardo T1s turbines met een
blad diameter van 3.4m. De turbines worden bevestigd aan de bestaande pijlers van de spuisluizen door
middel van een ophangconstructie. Deze constructie maakt het mogelijk de turbines boven water te
hijsen. In de praktijk zal de volle breedte van de spuikoker worden benut, waarbij de afstand tussen de
tip van de bladen en de muur ongeveer 40 cm betreft, de tip van de bladen draaien 28 cm vanaf de
bodem bij een straal van ~172 cm. De afstand tussen de bladen van twee naast elkaar gelegen turbines
(r=172cm) is ongeveer 45 cm. De bladen beginnen te draaien bij een stroomsnelheid 0.7 m/s en bij 4.8
m/s wordt de turbine afgeremd en stopgezet. Deze afremming is noodzakelijk vanwege de kracht die op
de fundering komen te staan. De maximale tipsnelheid van de bladen is 12 m/s. Het aantal draaiuren
wordt geschat op 600 uur per jaar afhankelijk van het spuien. De turbines werken ~2-3% blokkerend op
het spuien, wat betekent dat er met turbines langer gespuid moet worden om hetzelfde water af te
voeren. Door de aanwezigheid van de turbines in de spuikoker wordt de gemiddelde stroomsnelheid in de
koker iets lager, maar heeft het water om de turbines heen een ~10% hogere stroomsnelheid dan
wanneer er geen turbines in de koker zijn. De dikte van de T1s turbine bladen is 39.2cm bij de wortel en
bij de tip 7.5 – 9cm.
Naast dit project bestaan er vergevorderde plannen om de Afsluitdijk als barrière voor migrerende vissen
te mitigeren. Concreet houdt dit in dat een consortium van verschillende partijen De Nieuwe Afsluitdijk
(DNA) een Vismigratie Rivier ontwerpt en wil realiseren in 2017. Rijkswaterstaat gaat in 2016 een
hevelpassage in werking stellen en daarnaast visvriendelijk spuisluisbeheer uitvoeren (2016). Deze
laatste maatregel wordt een aanvullend aangepast spuiregime naast het al bestaande vis spuiregime van
Rijkswaterstaat, het zogenaamde “visspuien”. In alle gevallen is het voor vismigratie van belang dat de
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Tocardo turbines geen nadelige effecten op de passerende vis hebben. Ook vogels en zeezoogdieren
mogen er geen nadeel van ondervinden. Deze rapportage gaat in op de vraag of de aanwezigheid van de
turbines een negatief effect heeft op habitat, vissen, zeezoogdieren en vogels.

Figuur 1-2 Schematische weergave van drie getijturbines in een spuikoker. De weergegeven afstanden
zijn bij benadering en in sommige gevallen afhankelijk van waterpeil. De turbines kunnen worden
opgetakeld indien er geen water wordt geloosd. Foto: Tocardo

2

Kennisvraag

Wat zijn de effecten voor habitat, vissen, vogels en zeezoogdieren van getijturbines in de spuisluizen van
de Afsluitdijk te Kornwerderzand?
Afbakening
De effecten van getijturbines kunnen zowel far-field als near-field zijn. Near-field effecten slaan op de
directe omgeving van de installatie, terwijl far field effecten meer ingaan op het effect op het ecosysteem
en de populatie. Deze rapportage richt zich met name op de near-field effecten. De effecten op habitat,
vissen, zeezoogdieren en vogels zijn ingeschat voor de situatie waarin de turbines geïnstalleerd zijn. De
bouwfase wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dit rapport is hoofdzakelijk samengesteld
met kennis uit de literatuur.

Rapportnummer C031/15

7 van 59

3

Studiegebied

Het spuisluiscomplex bij Kornwerderzand kent tien spuikokers die samen de spuisluizen vormen (Figuur
3-1). Een analyse laat zien dat sinds 2001, jaarlijks tussen de 5.000 – 9.000 106 m3 zoetwater geloosd
richting de Waddenzee (Griffioen and Winter 2014a). Dit zoete water is onder andere afkomstig van de
rivier de IJssel die uitmondt in het Ketelmeer welke in verbinding staat met het IJsselmeer. Het spuien
van het water gebeurt vrijwel dagelijks met uitzondering van enkele zeldzame periodes voornamelijk in
de zomer waarin er nauwelijks wordt gespuid (Griffioen and Winter 2014a). Het spuien gebeurt op de
momenten dat het waterpeil in de Waddenzee 10 cm lager staat dan in het IJsselmeer. Door de
getijcyclus kan er theoretisch twee maal per dag gespuid worden en dit gebeurt altijd richting de
Waddenzee. Rijkswaterstaat heeft het beleid dat er geen zoutwater in het IJsselmeer mag stromen.

Figuur 3-1 weergave van de locatie Kornwerderzand aan de Friese zijde van de Afsluitdijk. In tTotaal zijn
er tien spuisluizen en twee scheepsluizen.

4

Aanpak

Dit onderzoek heeft als basis een literatuuronderzoek (regionaal, nationaal en internationaal). Naast
literatuur zijn er diverse mensen bevraagd naar mogelijke ongeschreven kennis en het al dan niet
bevestigen van kennis hiaten. Dit zijn diverse IMARES collega’s, Mervyn Roos (RWS, zeehonden tellingen
IJsselmeer), Ben Wilson (SAMS, algemene kennis getijde energie), Andre Breukelaar (RWS, salmoniden
Afsluitdijk

migratiegedrag)

en

daarnaast

is

vanuit

de

vismigratierivieronderzoeken

de

kennis

meegenomen die is vergaard bij beroepsvissers in de spuikom van Kornwerderzand. Deltares (Luca van
Duren en Arnout Bijlsma) heeft het onderzoek naar de effecten op het habitat uitgevoerd. De resultaten
van dat onderzoek zijn geïntegreerd in deze rapportage.
Een 80% versie van deze rapportage is in een bijeenkomst van een begeleidingsgroep besproken. De
begeleidingsgroep bestond uit: Bart Schuitema (Tocardo), Albert Jan van der Wal (Tocardo), Luca van
Duren (Deltares) en Arnout Bijlsma (Deltares). De bijeenkomst werd bijgewoond door de externe
vismigratie expert Tim Vriese (ATKB). Namens IMARES waren Erwin Winter en Ben Griffioen aanwezig.
Het commentaar van de begeleidingsgroep en de externe expert op de 80% versie van dit rapport is
meegenomen in de totstandkoming van de definitieve versie.
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5

Vismigratievoorzieningen

De meeste recente ontwikkeling voor vismigratie voorzieningen in de Afsluitdijk zijn met name gericht op
de kleinere diadrome vis die door de hoge stroomsnelheden grote moeite hebben om het IJsselmeer in te
zwemmen. Deze ontwikkelingen betreffen de Vismigratierivier, visvriendelijk spuisluisbeheer en een
hevelpassage. Het zogenoemde visspuien doet Rijkswaterstaat al langer en is voornamelijk bedoeld voor
grotere diadrome vis. In het verleden zijn er diverse andere maatregelen geweest welke onder andere
beschreven staan in Winter et al. (2014).
Vismigratie Rivier
In de Afsluitdijk is er concreet geïnvesteerd in kennis van visgedrag alvorens de realisatie van een
Vismigratierivier in 2017 (Griffioen et al. 2014a, Winter et al. 2014). De start van de bouw staat gepland
in 2017. De Vismigratierivier laat door zijn unieke ontwerp toe om op klein niveau een getijdestroom te
herstellen. De Vismigratie Rivier zorgt voor een kleine zoutwaterstroom richting het IJsselmeer
afhankelijk van het getij (zie Figuur 5-1 voor het ontwerp van de vismigratierivier). Deze getijdestroom
is met name belangrijk voor vissoorten die gebruik maken van selectief getijden transport zoals
botlarven, glasaal en in mindere mate ook driedoornige stekelbaars en spiering (Griffioen et al. 2014a,
Winter et al. 2014). Selectief getijdentransport houdt in dat de vissen zich mee laten driften met de
getijdestroom richting het zoete water en tijdens afgaand tij zich tegen de bodem of oevers drukken en
zo positie houden tot het volgende opkomende tij (Creutzberg 1961, Bos 1999, Griffioen et al. 2014a,
Winter et al. 2014). Ook voor sterkere zwemmers zal de Vismigratie Rivier een kans bieden sneller dan
in de huidige situatie het IJsselmeer op te zwemmen. De vertraging in de stroomopwaartse migratie zal
verlaagd worden.

Figuur 5-1 Ontwerp van de Vismigratie Rivier (bron: provincie Friesland / DLG)
Visvriendelijk spuisluisbeheer
Een tweede maatregel is visvriendelijk spuisluisbeheer (implementatie 2016), waarbij er gezocht wordt
naar momenten voorafgaand aan een spuicyclus om de spuideuren eerder te openen en zout water
binnen te laten. Dit zoute water wordt weer geretourneerd in de Waddenzee met zoutwater retour
systemen en daarnaast met een volgende aaneensluitende spui-event. De migratievensters op deze
momenten zijn kort. Het zoute water stroomt gedurende slechts 10-15 minuten richting het IJsselmeer
stroomt voordat het tij keert en het zoete water weer richting de Waddenzee stroomt.
Hevel passage bij Den Oever
Een derde vismigratievoorziening in de Afsluitdijk is de hevelpassage in Den Oever (2016 in werking
gesteld). Deze heeft voornamelijk betrekking op de kleinere diadrome vis zoals glasaal, spiering,
driedoornige stekelbaars en mogelijk botlarven.

Rapportnummer C031/15

9 van 59

Visspuien
Een vierde voorziening wordt al langer toegepast en dat is het zogenaamde visspuien. Wanneer het
peilbeheer het toelaat worden de buitenste spuikokers van de vijf spuikokergroepen op een (horizontale)
kier gezet van een halve meter hoog. Over de gehele afsluitdijk gezien geldt dit dus voor tien spuikokers,
waarvan vier bij Kornwerderzand. Deze laatste maatregel heeft met name betrekking op de grotere
diadrome vis die het IJsselmeer op willen trekken en sterk genoeg zijn om tegen de stroom in te
zwemmen.

6
6.1

Vissen
Vissoorten bij Kornwerderzand: aantallen en soorten

Voorheen was de Zuiderzee met een natuurlijk estuarium een gebied waar verschillende vissoorten
voorkwamen die door de aanleg van de Afsluitdijk zijn verdwenen of grote moeite hebben om de
populatie in stand te houden, terwijl andere soorten zich juist hebben aangepast aan de nieuwe situatie.
Zo zijn er aanwijzingen dat een groot deel van de houting en spiering hun volledige levenscyclus op het
zoete water kunnen voltooien (Winter et al. 2014).
Soorten die sterk afhankelijk zijn van de migratie tussen zoet en zout, de diadrome vissen, worden door
de aanwezigheid van de Afsluitdijk sterk beperkt in hun migratieroute. Het belang voor het passeren van
de het sluiscomplex bij Kornwerderzand (en Den Oever) is verschillend per soort en afhankelijk van
factoren zoals de schaal van het zoekgedrag, het gebruik van alternatieve routes, het belang van het
directe achterland voor opgroei en of voortplanting. Winter et al. (2014) hebben voor de aanwezige
diadrome soorten inclusief elft en Atlantische steur het belang voor het passeren van de afsluitdijk op
een rij gezet en voor gedetailleerde informatie voor de diadrome vissoorten wordt verwezen naar deze
rapportage.
Monitoring aan de zoute zijde van het spuicomplex
In 2013 en 2014 zijn diverse literatuuronderzoeken, veldonderzoeken en uitgebreide analyses op
bestaande monitoringsdata uitgevoerd in het kader van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand
(Griffioen et al. 2014a, Winter et al. 2014). Hieruit is gebleken dat er in de spuikom circa 100 soorten
organismen zijn gevangen waarvan met merendeel (~90%) vissoorten betreffen (Griffioen and Winter
2014a). Het merendeel van de vissoorten die in de fuiken aan de zoute zijde worden gevangen is
haring/sprot met 58.8% van de totale vangst, gevolgd door pos (11%), driedoornige stekelbaars (9.3%)
en spiering (5.3%) (Tabel 1). Echter uit andere onderzoeken blijkt dat de vangstefficiëntie van de fuiken
in veel gevallen slechts >0-1% van het totale visaanbod (n) uitmaakt (Griffioen et al. 2014b). Soorten
als zalm, zeeforel, houting, rivierprik, fint en zeeprik worden nauwelijks in de fuiken gevangen. Enerzijds
doordat het aanbod zeer laag kan zijn en anderzijds doordat zij nauwelijks langs de oevers zwemmen
waar de fuiken staan . Vissen als glasaal (juveniele aal) en botlarven worden niet gevangen in de
monitoring, maar zijn, weliswaar seizoensgebonden, wel aanwezig in de spuikom (Griffioen et al. 2014a).
Zeldzame en uitgestorven soorten
De elft en de Atlantische steur worden op dit moment niet gevangen in de monitoring omdat zij of zijn
uitgestorven of middels herintroductie programma (elft) nu nog slechts sporadisch op de grote rivieren
worden gevangen (ongepubliceerde resultaten IMARES). Bij de ontwikkeling van de Vismigratierivier zijn
in de vooronderzoeken beide soorten wel meegenomen (Winter et al. 2014). Bij terugkeer zijn eventuele
negatieve effecten van de getijturbines ook op deze soorten van toepassing. De steur en de elft vallen in
de categorie sterkere zwemmers (Winter et al. 2014).
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Tabel 1 Selectie van het aantal gevangen diadrome, zoetwater en andere vis in het diadrome vis
programma wat IMARES sinds 2001 uitvoert in samenwerking met gebr. van Malsen (WON1). De
vangsten zijn gedaan in het voorjaar (mrt – mei) en het najaar (sep – nov) over de jaren 2001 – 2012.
In totaal zijn zeven fuiken gebruikt waarvan er vijf in de spuikom van het spuicomplex staan. De getallen
geven totale vangstaantallen weer met bijbehorende Catch Per Unit Effort (CPUE) of het aantal vissen
per fuiketmaal en percentages per groep of van de totale vangst. De tabel geeft informatie over de
diadrome vis, grootste groepen zoetwater vis en de totale top 10 in vangstaantallen weer in aantallen,
CPUE en % ten opzichte van totale vangst.

top 10 vangst
2001-2012

zoetwater
vis

diadrome vis

groep

soort
Aal
Bot
Driedoornige stekelbaars
Fint
Houting
Rivierprik
Spiering
Zalm
Zeeforel
Zeeprik
Elft
Atlantische steur
Baars
Blankvoorn
Brasem
Pos
Snoekbaars
Haring/Sprot
Pos
Driedoornige stekelbaars
Garnaal
Spiering
Baars
Strandkrab
Snoekbaars
Steurgarnaal
Blankvoorn

n

CPUE

% van groep

% van totale vangst

73207
163909
3907043
133342
273
2633
2206186
28
165
494
0
0
1029466
199867
51234
4601133
353699
24696762
4601133
3907043
3106774
2206186
1029466
841461
353699
256795
199867

6.0
13.0
298.8
10.4
0.0
0.2
180.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
85.9
16.0
4.3
361.9
27.6
959.1
361.9
298.8
123.6
180.3
85.9
65.7
27.6
20.2
16.0

1.1
2.5
60.2
2.1
0.0
0.0
34.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16.5
3.2
0.8
73.8
5.7

0.2
0.4
9.3
0.3
0.0
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
0.5
0.1
11.0
0.8
58.8
11.0
9.3
7.4
5.3
2.5
2.0
0.8
0.6
0.5

Monitoring aan de zoete zijde van het spuicomplex
Aan de ‘zoete zijde’ van het spuicomplex wordt sinds 2012 een vismonitoring met fuiken uitgevoerd in
opdracht van het ministerie van EZ en Rijkswaterstaat o.a. bij Den Oever en Kornwerderzand. Hiertoe
zijn onder andere 24 grote fuiken geplaatst langs de afsluitdijk waarvan 12 bij Kornwerderzand. De
fuiken worden in het najaar (sep – nov) geplaatst en ingezet voor de monitoring. De vangsten worden
wekelijks geregistreerd. Sinds 2014 vindt deze monitoring ook in het voorjaar (mrt – mei) plaats. Het
doel van de monitoring is een trend te genereren van uittrekkende schieraal en andere diadrome vis.
Overige vissoorten worden geschat op aantallen. Vangstresultaten van 2013 (najaar) laten zien dat
veruit het grootste deel van de vangst bestaat uit schieraal die richting de Waddenzee trekt (Boois et al.
2014). Dit zijn overwegend schieralen met een lengte tussen de 50 – 90 centimeter (voornamelijk
vrouwelijke schieralen) en daarnaast 30 – 50 centimeter (voornamelijk mannelijke schieralen). Soorten
die in minder grote aantallen worden gevangen, maar ook tussen zoet en zout migreren zijn: houting,
spiering, driedoornige stekelbaars, zeeforel, zalm, fint, rivierprik en zeeprik.
Vismigratie en de spuisluiscomplexen
In volgende alinea’s volgt een korte beschrijving van de soorten die afhankelijk zijn van passage van de
Afsluitdijk voor paai of opgroei. Dit zijn de diadrome vissen. Hierbij wordt de focus gelegd op korte
bespreking biologische achtergrond, zoekgedrag, zwemcapaciteit, timing van migratie en positie in de
waterkolom.
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6.1.1

Atlantische zalm – Salmo salar

Biologische schets (Winter et al. 2014)
De levenscyclus van de anadrome zalm begint bovenstrooms in de bovenlopen van rivieren, waar de
eieren in snelstromende grindrivieren en –beken worden afgezet. Na een opgroeifase van veelal één tot
drie jaar trekken jonge zalmen (15-20 cm, zogenaamde ‘smolts’) naar zee. Ze leven één tot enkele jaren
op zee. Daarna trekken de volwassen zalmen met name in de zomer en het najaar naar de geboorterivier
om te paaien. Het belang van de migratie tussen zoet en zout water voor zalm populatie is groot. Zalm
plant zich voor in de bovenstroomse gedeelten van het Rijngebied en het is cruciaal dat ze de rivier op
kunnen trekken tot de paaigronden. Om de bovenstroomse Rijn te bereiken kunnen drie intrekroutes
worden genomen: via de Afsluitdijk en de IJssel, via het Haringvliet of via de Nieuwe Waterweg. De
laatstgenoemde is momenteel de enige vrij optrekbare route naar het bovenstroomse deel van de Rijn.
Stroomopwaartse migratie
Zalmen dienen zich bij de spuicomplexen in niet hele grote aantallen aan en de schatting is dat er enkele
tientallen tot honderden zalmen zich aandienen bij het spuicomplex bij Kornwerderzand (Griffioen et al.
2014b). Bij Kornwerderzand zijn er geen directe gegevens over zoek en of oriëntatie gedrag van zalm.
Op basis van telemetrie onderzoek van houting en zeeforel wordt ervanuit gegaan dat het zoekgedrag
vrij intensief is en zelfs op grotere schaal kan plaatsvinden (bij de Vaate et al. 2003, Griffioen et al.
2014a). Verschil tussen zalm en deze soorten (zeeforel en houting) is wel dat het ook foeragerende
individuen betreffen die langs de kust zwemmen waar het voor de zalm in veel gevallen waarschijnlijk
sterk gemotiveerde paaimigranten betreft (review in Winter et al. 2014). Echter ook van de zalmen die
eenmaal gepaaid hebben keert een klein gedeelte terug (zogenaamde ‘kelts’) richting de zee om een
tweede keer te paaien. Het kan daarom niet uitgesloten worden dat ook zalm meerdere keren de
Afsluitdijk passeert in beide richtingen, al is dit nog nooit bewezen middels telemetrie onderzoeken van
zalm en zeeforel bij de Afsluitdijk (pers. comm André Breukelaar, bij de Vaate et al. 2003, Griffioen et al.
2014a).
Volwassen zalmen migreren voornamelijk overdag (bijvoorbeeld Kennedy et al. 2013). Een studie in
Amerika met andere soorten zalmen laat zien dat zalm zowel overdag als ‘s nachts migreert, maar dat zij
voornamelijk bij hydraulisch complexere situaties en waar hogere predatierisico aanwezig zijn, overdag
migreren omdat zij dan de omstandigheden met meerderde zintuigen kunnen waarnemen, waarbij
oriëntatie op zicht zeker belangrijk lijkt (Keefer et al. 2013).
Zwemcapaciteit
In telemetrische experimenten zijn zwemsnelheden waargenomen van 0.20 – 0.40 m/s (Potter 1988).
Verderop stroomopwaarts vlak voor het binnendringen van het zoete water zijn zwemsnelheden van 0.35
– 1.10 m/s waargenomen (Potter 1988). De sprintcapaciteit van zalmen (48.3 – 54.8 cm lang, bij een
temperatuur van 10±1,6 graden) die is waargenomen bij experimenten, ligt rond de 1.6 – 3.6 m/s en
een uitschieter van 4.13 m/s (Colavecchia et al. 1998). Recente studies wijzen zelfs op maximale
sprintsnelheden tot 10 m/s (Castro-Santos 2013), wat goed overeenkomt met de maximale schatting
met het model Sprintfish, waarbij sprintsnelheden zijn berekend van 2.1 – 8.6 m/s bij een temperatuur
van 2-23 graden en een lengte van 60 – 100cm (Winter et al. 2014).
Stroomafwaartse migratie
Zogenaamde kelts of terugkerende zalmen, jonge zalmen (smolts), maar ook foeragerende zalmen
maken gebruik van de spuisluizen in stroomafwaartse richting. Witteveen en Bos heeft bijvoorbeeld
tussen 2007 en 2009 een onderzoek uitgevoerd waarbij ook een uittrekkende zalm van 19 cm is
gevangen (Witteveen+Bos 2009ab). Smolts die richting zee migreren doen dit voornamelijk in de periode
april – juni, maar ook in januari – maart zijn er migrerende jonge zalmen richting zee (Jonsson et al.
1990). De migratie bewegingen vinden dan voornamelijk in de nacht plaats (Aarestrup et al. 2002)
(Moore et al. 1998), vaak tijdens afgaand tij en met name aan de oppervlakte (Moore et al. 1998 Fried
et al. 1978). Fried et al. (1978) geven daarnaast aan dat stroomafwaartse migratie voornamelijk

Rapportnummer C031/15

12 van 59

gepaard gaat met passieve drift. Tijdens de telemetrie onderzoeken van Moore et al. (1998) werden
echter ook migratiebewegingen tegen de stroom in gezien tijdens de vloedstroom en daarnaast wordt er
vaak meer migratieactiviteit gezien gedurende de lichtperiode aan het einde van de migratie periode, wat
wellicht in relatie staat tot watertemperatuurstijging (Ibbotson et al. 2006, Thorpe et al. 1994,). Een
recent artikel geeft aan dat smolts vertraging oplopen in de stroomafwaartse migratie bij getijdebarrières
(Wright et al. 2014).

6.1.2

Bot – Platichthys flesus

Biologische schets (Winter et al. 2014)
Bot is een katadrome vissoort waarvan de paaigebieden op open zee liggen (Morais et al. 2011). In de
winter trekken de volwassen dieren naar diepere delen van de zee. 's Zomers gebruiken volwassen
botten estuaria als voedselgebied en kunnen zij gevonden worden in euryhaline zone van het estuarium.
De bot is de enige platvis van West-Europa die tot diep in het zoete water gevonden kan worden
(Vethaak 2013), zolang er maar geen barrières op de route liggen. Historisch zijn botten tot honderden
kilometers landinwaarts in de Duitse Rijn waargenomen. In het zoete water blijven de botten hooguit
enkele jaren om weer naar zee te trekken om te paaien. Daarna gaan deze botten niet meer terug naar
het zoete water.
De migratiemogelijkheid van zout naar zoet is geen vereiste voor bot omdat opgroei ook in de
Waddenzee kan plaatsvinden. Een deel van de botten uit het kustwater trekt de rivieren op, de rest van
de botten groeit op in kustwateren en estuaria. De migratie van zoet-zout is dus vanuit een
populatieperspectief niet essentieel voor de overleving van de soort in vergelijking met soorten die voor
hun voortplanting volledig afhankelijk zijn van een goede migratie tussen zoet en zout. Migratie vergroot
wel hun opgroeiareaal flink en kan daarmee de totale populatieomvang doen toenemen.
Botten die voorkomen bij harde zoet-zout overgangen lijken erg kwetsbaar voor een slechte
waterkwaliteit (Vethaak 2013). Wat betreft predatie hebben botten een beperkte ontsnappingskans door
een lage zwemcapaciteit, maar zijn zij door hun goede schutkleur beschermd tegen predatie (Trancart et
al. 2012). De meeste Nederlandse botten komen voor in ondiepe kustwateren en estuaria zoals de EemsDollard en de Westerschelde. Ook in grotere brakwatermeren en zoetwatermeren zoals het IJsselmeer
worden ze gevonden (Overzee van et al. 2011, Griffioen and Kuijs 2013).
Stroomopwaartse migratie
In het voorjaar en voorzomer trekken botlarven stroomopwaarts de estuariene gebieden en rivieren op
middels selectief getijdetransport en zijn hierbij afhankelijk van waterstromen (Bos 1999, Jager and
Mulder 1999, Jager 2001). Dit zijn botlarven van enkele mm groot (voorbeeld zie Griffioen et al. 2014b).
In het voorjaar van 2014 zijn er tijdens veld onderzoeken enkele tientallen larven gevangen met een
kruisnetonderzoek in de spuikom van Kornwerderzand. Schattingen voor het aanbod van botlarven
liggen op enkele 10.000en – 10.000.000 die zich jaarlijks aanbieden bij de spuisluizen van
Kornwerderzand (Griffioen et al. 2014b). De botlarven zijn echter te klein om actief tegen de spuistroom
in te zwemmen. Mogelijk dat zij middels lekwater wel het IJsselmeer in komen. Zo is gebleken dat in
begin jaren 90 er relatief meer botten in het IJsselmeer zaten toen er een aangepast spuisluisbeheer
werd toegepast (Winter 2009). Het valt niet uit te sluiten dat ‘foeragerende botten’ die veelvuldig worden
gevangen in de spuikom (Tabel 1) tussen zoet en zout water zwemmen. Zo worden er in de fuiken
monitoring van IMARES soms veel jonge botten van rond de 10-15cm gevangen aan de IJsselmeerzijde
van Kornwerderzand en Den Oever (pers. comm. fam. Wigbout en Boois et al. 2014).

Stroomafwaartse migratie
In een studie naar visuittrek bij Kornwerderzand door Witteveen en Bos (2009ab) werden enkele
tienduizenden botten gevangen van 5 – 15 cm. Onbekend is op welke diepte deze botten zich bevinden
tijdens de uittrek. Ook is het onbekend in hoeverre de uittrek van bot een passieve ‘onbedoelde’ drift is
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middels het spuiwater oftewel: ‘uitspoeling’ of dat het een gerichte stroomafwaartse migratie is. In de
praktijk zal het een combinatie van beide zijn.

6.1.3

Driedoornige stekelbaars – Gasterosteus aculeatus

Biologische schets (Winter et al. 2014)
Driedoornige stekelbaars is een zeer flexibele soort die zich zowel in zout, brak, als zoet water kan
voortplanten en zowel resident (morfotype: leiurus) als anadroom (morfotype: trachurus) kan zijn.
Stekelbaars heeft dus migrerende en niet migrerende sub-populaties. Hoe de huidige verdeling tussen de
populaties met verschillende migratie strategieën is, is onbekend, al is het zeker dat de migrerende
anadrome variant veel minder talrijk is geworden door barrières tussen het zoete en het zoute water.
Voor de migrerende sub-populaties is migratie tussen zoet en zout van belang, voor de niet migrerende
sub-populaties zijn zoet-zout overgangen niet van belang.
Driedoornige stekelbaars is door zijn kleine lichaamslengte een goede prooi voor visetende vogels zoals
lepelaars, sterns, meeuwen, reigers, zaagbek etc. Maar ook piscivore vissen zoals snoek, baars en
wellicht ook zout water vissen in de Waddenzee zoals zeebaars, prederen op de stekelbaars.
Driedoornige stekelbaars komt slechts in zeer klein aantal voor langs de oevers van het IJsselmeer
(Overzee van et al. 2011), waarbij het hier waarschijnlijk veelal om de niet-trekkende populatie zal gaan
(pers. comm. O.A. van Keeken). In vergelijking met de historische situatie is de trekkende driedoornige
stekelbaars in het achterland van de Afsluitdijk enorm afgenomen.
Stroomopwaartse migratie
Net als glasaal en bot is stekelbaars voor een deel afhankelijk van selectief getijdentransport (Bult &
Dekker 2007). Zo werden er in een studie bij Nieuw Statenzijl veel stekelbaars gevangen in een passage
die aansluit bij selectief getijdetransport. Ook bij het onderzoek van Witteveen+Bos (2009ab) bleek dat
middels schutten van de spuideuren veel driedoornige stekelbaars aan de IJsselmeerzijde werd
gevangen. Hoeveel stekelbaars er tijdens een reguliere spui binnentrekken en hoe dit in verhouding staat
tot het schutten zoals hier werd onderzocht is vooralsnog onbekend, maar er wordt aangenomen dat dit
zeer beperkt is (Winter et al. 2014). In een aanvullend fuikenprogramma in de december maand van
2013 bleek dat er veel stekelbaars voor de schutsluizen en de spuisluizen aanwezig waren. De motivatie
van deze stekelbaarzen was echter onbekend (Griffioen 2014, Griffioen et al. 2014a). De verspreiding
van de stekelbaarzen in de spuikom van Kornwerderzand in het voorjaar is groot, maar de zuidelijke
helft van de spuikom wordt meer bezet dan de rest van de spuikom en daarnaast zijn er sterke
aanwijzing dat zij ook na hoogwater nog steeds actief zwemmen in de spuikom (Griffioen et al. 2014a).
Sprint zwemsnelheden liggen rond de 66 – 90 cm/s over 2-2.7 meter (Taylor and McPhail 1986). Met een
kruissnelheid van 0.2 m/s is het onwaarschijnlijk dat ze tegen de stroom in kunnen zwemmen tijdens het
spuien van water en dat de migratie windows zeer klein zijn.
Stroomafwaartse migratie
Tijdens de onderzoeken van Witteveen en Bos zijn er tijdens de uittrek experimenten enkele duizenden
stekelbaarzen gevangen, onbekend is op welke diepte deze vissen zich bevonden evenals de motivatie
van deze vissen: gerichte migratie of onbedoelde uitspoeling (Witteveen+Bos 2009b).

Rapportnummer C031/15

14 van 59

6.1.4

Europese aal – Anguilla anguilla

Biologische schets (Winter et al. 2014)
De Europese aal is een katadrome soort die vanuit zee het zoete water opzoekt om op te groeien. Aal
plant zich waarschijnlijk voort in de Sargassozee en de larven driften met de stroming mee naar het
Europese continent. Bij de kust vindt metamorfose tot glasaal plaats. Glasalen trekken het zoete water
binnen om op te groeien. Na het verblijf in het zoete water veranderen de morfologische kenmerken van
de alen wederom (schieraal). Schieralen trekken weer naar zee om zich voort te planten. De aalpopulatie
kent een sterke afname gedurende de afgelopen decennia. Zo is de huidige intrek van glasaal slechts 15% van de intrek in de jaren 60-70 (Graaf and Bierman 2010). Verschillende factoren zijn mogelijk
verantwoordelijk voor deze sterke afname zoals vervuiling, visserij, klimaatverandering, exotische
parasieten en bouwwerken (Feunteun 2002, Wirth and Bernatchez 2003, Dekker 2004), maar het
relatieve aandeel van elk van deze factoren is onbekend. Bouwwerken (of ook wel kunstwerken
genoemd), zoals dammen, stuwen, waterkrachtcentrales, gemalen en sluizen kunnen fysieke barrières
vormen tijdens de migratie of kunnen bijdrage aan een verhoogde sterfte. Het belang van de migratie
tussen zoet en zout water voor aal is groot. Er zijn ook opgroeiende alen bekend in zout (brak) water,
zogenaamde ‘buitenaal’. Dit geeft aan dat voor een deel van de alen de migratie naar zoet water niet
noodzakelijk is. De bijdrage van het deel van de populatie dat in het zoute water opgroeit is onbekend,
maar er wordt aangenomen dat dit relatief klein is en dat het grootste deel van de populatie afhankelijk
is van intrek in zoete wateren.
Gebruik van de spuisluizen van Kornwerderzand
Stroomopwaartse migratie
Het levensstadium waarop een aal stroomopwaarts zwemt betreft veelal de juveniele fase, ofwel de
glasaal fase. De stroomopwaartse migratie van glasaal gaat vaak gepaard met selectief getijden
transport
Stroomafwaartse migratie
In het najaar van 2011 en het voor en najaar van 2012 zijn er bij de spuisluizen van de Houtribdijk door
IMARES akoestische camera (DIDSON) vis observaties uitgevoerd als nulmeting voor visvriendelijke
spuisluisbeheer (Griffioen et al. 2012). Hoewel dit een zoet-zoet overgang betreft werden meerdere alen
over de gehele waterkolom (verticale verdeling) waargenomen zowel tegen de stroom in als met de
stroom mee. Ook in andere studies werd gezien dat veel alen zowel hoog in de waterkolom als over de
bodem migreerden wanneer zij arriveerden bij een krooshek bij het gemaal IJmuiden (zie Figuur 6-1 uit
van Keeken et al. 2010). Tijdens de migratie worden alen over de gehele waterkolom (verticale
bewegingen) waargenomen (McCleave en Arnold 1999, Westerberg et al. 2007, Parker en McCleave
1997). In een estuarium bewegen zij zich vaak met name in de nacht en tijdens ebgetijden (Parker en
McCleave 1997).
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Figuur 6-1 Afstand vanaf de bodem waarop de alen in contact kwamen met het krooshek voor alen die
het krooshek in en uit zwommen en alen die het kroosrek raakten en omkeerden, waarbij de aantallen
zijn gecorrigeerd voor de oppervlakte van het krooshek die door de bundel van de Didson wordt
bestreken. 0.1-1.0 staat voor 10 cm tot 100 cm afstand vanaf de bodem. (van Keeken et al. 2010)

6.1.5

Fint - Alosa fallax

Biologische schets (Winter et al. 2014)
Fint is een anadrome soort die vanuit zee het zoete water opzoekt om te paaien. Als paaihabitat
prefereren finten grindbanken en zandbanken (Maitland and Lyle 2005). De eieren worden pelagisch
afgezet in het zoetwatergetijdengebied van estuaria, zijn niet-kleverig en bewegen zich vrijelijk in de
lagere gedeelten van de waterkolom met het getij in estuaria mee. Na het paaien trekken de adulten
terug naar zee. De eieren bevinden zich in het zoete water. Als de larven uit het ei komen, drijven ze
stroomafwaarts, in Nederland meestal naar het Waddengebied, waar ze een jaar pelagisch verblijven
(Groot de 1992), daarna leven ze pelagisch in open zee. De gebroeders van Malsen hebben in het
verleden volwassen fint gevangen, maar dit is al enkele jaren niet meer het geval of beperkt tot enkele
individuen. Wel werd er bijvoorbeeld in 2006 een grote hoeveelheid kleinere fint (10 – 15cm) gevangen
van zo’n 120 stuk per fuiketmaal verdeeld over 6 maanden vissen. Het belang van de migratie tussen
zoet en zout water voor fint is groot. In het verleden paaide de fint in de Merwede en de Bergse Maas,
maar de exacte paaigebieden zijn nooit gevonden (Groot de 1992). In de Eems werden in augustus 1999
in het midden van de rivier jonge finten van circa 10 cm aangetroffen (Kleef and Jager 2002). In het
voorjaar van 2005 werden paaiende finten waargenomen in de Beneden-Merwede (waarnemingen
vissers van Fam. Klop). Of er daadwerkelijk in Nederland gepaaid wordt is nog steeds de vraag. Wat wel
duidelijk is, is dat geschikt habitat (zoetwater getijdegebied met zand of grind) daarvoor in het
IJsselmeergebied ontbreekt.
Schatting van het aantal finten dat zich aandient bij de spuikom van Kornwerderzand lopen uiteen van
enkele tientallen tot duizenden voor volwassen finten waar het voor juveniele finten (meestal 10-20 cm)
kan oplopen tot enkele honderdduizenden (Griffioen et al. 2014b).
Gebruik van de spuisluizen van Kornwerderzand
Finten worden zowel in het IJsselmeer als in de Waddenzee bij de spuikom van Kornwerderzand
gevangen (Kuijs et al. 2012, Boois et al. 2014). Het zeldzame vissen programma van IMARES geeft aan
dat er zowel juveniele / subadulte als adulte finten in het IJsselmeer zwemmen (Kuijs et al. 2012).
Binnen het diadrome vissen programma in de spuikom van Kornwerderzand worden zowel volwassen als
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juveniele vissen gevangen (Boois et al. 2014). Het is niet onwaarschijnlijk dat finten meerdere malen en
in verschillende levensstadia tussen zoet en zout water trekken.
Over het migratiegedrag van fint is zeer weinig bekend (Winter et al. 2014). Wat beroepsvissers bij het
studiegebied aangeven is dat er in het verleden vaak volwassen finten werden gezien die zich ophielden
in de stroming van het spuiwater, vaak op het grensvlak van het stromende water en het ‘stilstaande’
water. Hier waren zij waarschijnlijk aan het jagen op kleinere vissen die gedesoriënteerd waren door de
stroming door het uitspoelen vanuit het IJsselmeer. De finten waren veelal zichtbaar aan het
wateroppervlak (pers. comm. gebr. van Malsen).

6.1.6

Houting – Coregonus oxyrinchus

Biologische schets (Winter et al. 2014)
Houting is een anadrome vis die in de loop van de twintigste eeuw uitgestorven is als paaipopulatie in de
Nederlandse rivieren. De houting is een endemische soort van de Waddenzee en trekt de rivieren op om
te paaien (Poulsen et al. 2012). De eieren van de houting worden vrij in het water losgelaten en ze
plakken vast aan grind en vegetatie (Poulsen et al. 2012). Wanneer houting niet de bovenstroomse delen
de rivier kunnen bereiken door bijvoorbeeld obstructies, zijn zij genoodzaakt om beneden in de rivier te
paaien. De larven komen in februari tot maart uit het ei en zijn dan 10 mm groot (Borcherding et al.
2006). De jonge houtingen kunnen langere of kortere tijd in zoet water verblijven, waarna ze naar zee
trekken (Borcherding et al. 2008).
In het verleden is de houting uitgestorven door het afsluiten van de Zuiderzee, vervuiling, visserij en het
verdwijnen van paaiplekken (Poulsen et al. 2012). Welke habitats in de benedenlopen, estuaria en
kustgebieden belangrijk zijn (geweest) voor de opgroei van jonge houting tot volwassen stadia is niet
goed bekend. Van Bemmelen (1866) noemt dat de houting in het najaar en het begin van de winter zeer
algemeen voorkwam in de Zeeuwse stromen, de meeste Nederlandse rivieren en de Zuiderzee. In de
overige tijd van het jaar werd de houting in ‘meer of minder’ grote aantallen langs de Nederlandse
kusten aangetroffen. Van 1987 tot 1992 zijn houtingen uitgezet in het Deense Waddengebied (Jepsen et
al. 2012) en sinds begin jaren negentig worden houtingen massaal uitgezet in de Rijn en bij het
zijriviertje de Lippe (Kranenbarg et al. 2002). Het IJsselmeer blijkt nu een belangrijk leefgebied voor de
succesvol uitgezette houting (Borcherding et al. 2008). Het hele jaar door worden hier houtingen van
verschillende leeftijdsklassen aangetroffen. Onderzoek met Nedap-transponders laat zien dat een
belangrijk deel van de volwassen houting-populatie in de paaiperiode november-december van het
IJsselmeer de IJssel optrekt en na de paai weer terugkeert naar het IJsselmeer (Borcherding et al.
2014). Slechts een klein deel trekt verder dan de IJssel en trekt door naar het Duitse deel van het
Rijnstroomgebied of naar de benedenrivieren. Het belang van de migratie tussen zoet en zout water voor
houting is groot, echter een deel van de houting-populatie lijkt niet te migreren tussen de Waddenzee en
het IJsselmeer. Uit analyses van otolieten bleek dat een deel van de houting-populatie het IJsselmeer als
foerageergebied gebruiken en niet naar zee trekt (Winter et al. 2008, Borcherding et al. 2008). De soort
plant zich voort in de zoete beneden delen van de rivier. Voor houting blijft het wel van belang dat deze
de rivier op kunnen trekken tot de paaigronden. De IJssel lijkt een belangrijk paaigebied voor de houting
die langs de Afsluitdijk en vanaf het IJsselmeer trekt (Borcherding et al. 2014). Er zijn verder nauwelijks
studies gedaan naar de houting en andere Coregonus soorten (grote en kleine marene) over het gedrag
van de dieren (Winter et al. 2014).
Gebruik van de spuisluizen van Kornwerderzand
Hoewel het vooralsnog niet is waargenomen dat houting meerdere malen tussen het zoete en zoute
water migreert met als doel ofwel de paai ofwel foerageer gedrag, is het niet onwaarschijnlijk (pers.
comm. Andre Breukelaar). Houting die in het IJsselmeer zijn gezenderd zijn bij de Afsluitdijk
gedetecteerd. Echter de proefopzet laat niet toe onderscheid te maken of deze vissen door de spuisluizen
zijn getrokken of dat zij alleen in de buurt van de detectie stations zijn geweest.
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In het voorjaar van 2014 zijn er vijf houtingen gezenderd bij Kornwerderzand (Griffioen et al. 2014a). De
houtingen zijn aan de zeezijde gevangen en na implantatie van VEMCO zenders weer uitgezet. In
principe buiten het migratie seizoen om en de migratiebewegingen zullen voornamelijk foerageergedrag
gerelateerd zijn. Toch hebben drie van de vijf houtingen de spuisluizen gepasseerd. Dit gebeurde zowel
aan ‘begin’ (binnen 45 min na openen van de spuideuren) als aan het einde van een spuicyclus. In alle
gevallen werd er visspuien toegepast bij vier kokers en de overige zes kokers stonden vol open. Het is
onduidelijk welke spuikoker deze vissen precies gebruikt hebben. De sprintsnelheid van volwassen
houting tijdens de migratie periode (najaar) werd middels Sprintfish vastgesteld op 1.5 – 2.9 m/s
(Winter et al. 2014).

6.1.7

Rivierprik – Lampetra fluviatilis

Biologische schets (Winter et al. 2014)
Rivierprik is taxonomisch gezien geen vissoort, maar behoort tot de orde der rondbekken (Agnatha).
Rivierprik wordt vaak meegenomen in beschouwingen over vis, mede vanwege hun anadrome
levenscyclus en visachtige voorkomen. Volwassen rivierprikken trekken na enkele jaren op zee de
rivieren op, naar hoger stroomopwaarts gelegen paaigebieden. De prikken sterven na de paai. De jonge
prikken (zogenoemde ammocoeten) verblijven enige jaren als filterfeeder in de waterbodem van rivieren
en trekken bij een lengte van ongeveer 12 cm naar zee om als parasiet op andere vissen te leven totdat
ze volgroeid zijn (ongeveer 30-40 cm). Waarnemingen van beroepsvissers geven aan dat jonge
uittrekkende rivierprik worden gevangen bij de spuikom van Kornwerderzand (pers. comm. van Malsen),
wat zou kunnen wijzen op paaigronden van wateren die uitmonden in het IJsselmeer zoals de IJssel. In
de Overijsselse Vecht zijn ook rivierprikken waargenomen (Winter 2007). Rivierprik dringt niet ver het
Rijn-stroomgebied in en lijkt met name in de benedenstroomse delen en zijbeken te blijven hangen
waarschijnlijk om te paaien. Omdat de rivierprik een migratie piek kent in december en mogelijk januari
blijft deze vaak onderbelicht in fuikenmonitoring of vangsten omdat de fuiken vaak vanwege ijsvorming
worden verwijderd.
Gebruik van de spuisluizen van Kornwerderzand
Rivierprikken worden zowel aan de zoete als de zoute zijde van het van het spuicomplex gevangen
(Boois et al. 2014). Hoe zij gebruik maken van de spuisluizen is vooralsnog onbekend, maar er zijn
sterke aanwijzingen voor grote vertraging tijdens de stroomopwaartse migratie (Griffioen en Winter
2014a). Doordat rivierprikken geen borstvinnen hebben zijn zij mogelijk gevoeliger voor turbulentie e.d..
Zij maken gebruik van hun zuigbek en korte sprints om langs obstakels stroomopwaarts te zwemmen
(Kemp et al. 2011). Een studie met 25 zeeprikken in 2014 heeft aangetoond dat er intensief zoekgedrag
plaatsvindt in de gehele spuikom en dat er waarschijnlijk grote vertraging opgelopen wordt door de grote
stroomsnelheden (Griffioen et al. 2014a). De vier zeeprikken die wel het IJsselmeer hebben weten te
bereiken maakte gebruikt van diverse scenario’s van migratiemogelijkheden door de spuisluizen. Zowel
met als zonder visspuien, door kokers die vol open stonden als aan het begin en einde van een spui
periode. Prikken hebben de neiging om langs de muren en de bodem te migreren, hier zijn de
stroomsnelheden mogelijk lager en hebben ze de mogelijkheid om zich vast te zuigen (Kemp et al. 2011
(Russon et al. 2011)
Stroomafwaarts zijn er nauwelijks waarnemingen van gemetamorfoseerde priklarven. In het voorjaar
van 2014 is er bij toeval één in een kruisnet bemonstering gevangen (Griffioen et al. 2014a). Over de
uittrek van prikken is er vrijwel niets bekend: timing, gedrag etc.
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6.1.8

Spiering – Osmerus eperlanus

Biologische schets (Winter et al. 2014)
Spiering kan verschillende ‘life-history’ strategieën vertonen. De trekkende variant (anadroom) die tot 25
cm groot kan worden, was in de Zuiderzee voor de afdamming met de Afsluitdijk zeer talrijk (De Groot
1991). Sinds de afsluiting op het IJsselmeer komt de soort ook voor als zoetwaterstandvis die kleiner
blijft en al na een jaar paairijp is. Uit analyses blijkt dat er waarschijnlijk geen of zeer beperkte bijdrage
is van anadrome spiering aan de spiering populatie in het IJsselmeer (Tulp et al. 2013). Het blijft echter
onduidelijk of een klein aantal grotere diadrome individuen een disproportionele bijdrage hebben aan de
paai in het IJsselmeer (Tulp et al. 2013). Dat spiering wel naar binnen trekt blijkt uit visintrek
onderzoeken door Witteveen en Bos (Witteveen+Bos 2009ab) en informatie van beroepsvissers. Maar in
hoeverre dit grotendeels ‘binnenspiering’ is die na uitspoeling terug wil of dat dit een diadrome vorm is,
is minder goed bekend. Een deel van de spiering aan de buitenzijde hebben formaten > 20 cm die niet
passen bij ‘binnenspiering’ en betrekking zullen hebben op anadrome spiering. Voor de trekkende variant
is de migratie tussen zoet en zout water van groot belang, voor de zoetwaterstandvis van geen belang.
Gebruik van de spuisluizen van Kornwerderzand
Spiering maakt gebruik van de spuisluizen tijdens de migratie tussen zoet en zout. Bij spiering is het
echter veelal onduidelijk of het uitgespoelde ‘zoetwater’ spiering betreft of dat het gemotiveerde migratie
is. Spiering kan ook na hoog water zich goed handhaven in de spuikom en er zijn aanwijzingen dat
spiering zich massaal ophoopt voor de deuren van de spuisluizen (pers. comm. van Malsen, Griffioen et
al. 2014a).

6.1.9

Zeeforel – Salmo trutta

Biologische schets (Winter et al. 2014)
Zeeforel kent verschillende ‘life-history’ strategieën binnen dezelfde populatie, waarvan de één
permanent op de rivieren verblijft (residente strategie, verschijningsvorm 'beekforel') en de ander naar
zee trekt (migrerende strategie, verschijningsvorm 'zeeforel'). Elk individu kan zich afhankelijk van de
opgroeiomstandigheden ontwikkelen tot één van beide verschijningsvormen. Er is dus geen sprake van
twee verschillende ondersoorten of subpopulaties per rivier zoals nog vaak wordt aangegeven. In de
monitoring programma’s worden af en toe forellen gevangen die veel uiterlijke kenmerken van de
beekforel
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verschijningsvorm zeeforel, is deze soort in deze rapportage verder als zeeforel aangeduid. Jonge
zeeforel trekt, evenals zalm, na één tot drie jaar in de rivieren te hebben geleefd in het voorjaar naar
zee, om vervolgens na enkele jaren als volwassen vis weer terug te keren naar de rivieren (Jonsson &
Jonsson 2002). In tegenstelling tot zalm verblijft zeeforel in zeeën en kustwateren in de buurt van hun
geboorterivier en kan ook tussentijds wel in enige mate het zoete water intrekken. De paaigebieden van
zeeforel en zalm kunnen overlappen, waarbij zalm paait op ondiepere en sneller stromende gedeeltes.
De jonge dieren, de zogenaamde pre-smolts, verlaten na 1 tot 6 jaar het zoete water in het voorjaar en
groeien op in het estuarium of de zee. Na 1 tot 3 jaar op zee te zijn geweest trekken de zeeforellen de
rivier weer op in de vroege winter. Na de paai sterft een deel van de ouderdieren, terwijl een deel weer
teruggaat naar zee om op een later moment nogmaals aan de paai mee te doen. Het belang van de
migratie tussen zoet en zout water voor zeeforel is groot. Zeeforel plant zich voort in de bovenstroomse
gedeeltes van het Rijngebied en in de bovenstroomse delen van de Vecht (dit lijkt momenteel slechts
een kleine populatie, Winter 2007). Voor de soort is het van belang dat deze de rivier op kunnen trekken
tot de paaigronden. De Afsluitdijk vormt een barrière tussen de zee en het bereiken van de paaigronden
in de Overijsselse vecht. Doordat sommige individuen op de rivier blijven als beekforel en dat deze
eigenschap zich kan ontwikkelen bij het opgroeien, doet de soort aan een vorm van risicospreiding die de
populatie in stand kan houden (Gosset et al. 2006, Lucas & Baras 2001). In hoeverre de Afsluitdijk een
barrière vormt voor zeeforellen was onderwerp van onderzoek dat in 2003 is gepubliceerd. Hierbij is de
migratie van zeeforel vanuit zee richting de zoete wateren bestudeerd met behulp van een NEDAPtelemetrie. Op een vijf tal plekken zijn zeeforellen van een zender voorzien, waaronder ook bij de
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Afsluitdijk bij Den Oever en Kornwerderzand (bij de Vaate et al. 2003). In totaal zijn er over de jaren
1996–2000 582 zeeforellen van een zender voorzien (NEDAP), waarvan 9 bij Den Oever en 61 bij
Kornwerderzand. Gedurende deze jaren was er een spuibeheer waarbij de stroomsnelheid in de
spuikokers werd geremd ten behoeve van de vismigratie (Winter et al 2014). 33 zeeforellen van deze 70
zijn in het IJsselmeer waargenomen en één is gezien bij het Haringvliet terwijl deze bij de Afsluitdijk van
een zender was voorzien. Het feit dat andere gezenderde zeeforellen terug zijn gevonden in andere delen
van Europa, zoals Frankrijk en Noorwegen (bij de Vaate et al. 2003) kan erop wijzen dat niet alle
zeeforellen die bij de Nederlandse kust worden gezien ook daadwerkelijk in Nederland willen
binnentrekken. Van de dieren die het IJsselmeer waren binnengetrokken zijn er 25 (74%) gezien bij
Kampen en 20 (59%) in de beneden Rijn. Deze hoge succesvolle passages door het IJsselmeer heen
duidt er op dat de zeeforellen relatief goed in staat zijn om de toentertijd veelvuldig aanwezige aalfuiken
te ontwijken.
Gebruik van de spuisluizen van Kornwerderzand
Zeeforellen kunnen met verschillende motivaties de spuisluizen bij Kornwerderzand gebruiken. Dit kan
enerzijds zijn door foerageer gedrag met wellicht ‘korte excursies’ richting het IJsselmeer of gerichte paai
migratie. Ook kan een deel van de zeeforellen die gepaaid hebben weer terug keren richting de
Waddenzee. Hoewel er zijn geen directe waarnemingen zijn dat zeeforellen heen èn weer zwemmen
tussen het zoete en het zoute water bij Kornwerderzand is dit wel zeer waarschijnlijk. Middels meerdere
studie gegevens blijkt dat zeeforellen succesvol en met een intrek succes van meer dan 50% het
IJsselmeer op trekken (bij de Vaate et al. 2003, Griffioen et al. 2014b). Het zoekgedrag van zeeforellen
kan intensief zijn en op grote schaal (bij de Vaate et al. 2003, Griffioen et al. 2014a).

6.1.10 Zeeprik - Petromyzon marinus
Biologische schets (Winter et al. 2014)
Zeeprik behoort evenals de rivierprik tot de orde der rondbekken. De zeeprik leeft het grootste deel van
zijn leven (6-8 jaar) als ammocoete in zoet water voordat deze uiteindelijk in het najaar naar zee trekt.
Daar vindt een snelle groei als parasiet op een vis plaats en na enkele jaren keert de zeeprik in het
voorjaar terug naar de rivieren om hoog stroomopwaarts te paaien. Van zeeprik is nog grotendeels
onbekend in hoeverre er een paaipopulatie voorkomt in het stroomgebied van de Nederlandse rivieren.
De in het IJsselmeergebied gemelde zeeprikken kunnen afkomstig zijn uit ons omringende landen, omdat
ze niet noodzakelijkerwijs terug gaan naar hun geboorterivier (Bergstedt and Seelye 1995). Ze
selecteren rivieren op de aanwezigheid van feromonen die door de ammocoeten worden uitgescheiden
(Bjerselius et al. 2000, Vrieze en Sörensen 2001). Het belang van de migratie tussen zoet en zout water
voor zeeprik is groot. Voor de soort is het van belang dat deze de rivier op kunnen trekken tot de
paaigronden. Omdat zeeprikken geen homing vertonen, maar afgaan op feromonen van de larven is de
Afsluitdijk één van de doorgangen richting eventuele geschikte paaigronden. Ook de Nieuwe Waterweg
en het Haringvliet zijn bijvoorbeeld locaties waar zeeprikken kunnen intrekken. In welke mate de IJssel
een route richting de paaigronden op de Rijn vormt is onbekend. Op de Noordzee worden zeeprikken
slechts incidenteel aangetroffen. In de kustzone zijn de waarnemingen talrijker. Dit verschil is zeer
waarschijnlijk
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monsterinspanning in de kustzone. De zeeprik trok vroeger vanuit de Noordzee in de rivieren
stroomopwaarts, in de Rijn tot Basel en in de Maas tot diep in België. Ook in de Schelde en de Eems is de
zeeprik van oudsher aanwezig. Het aantal waarnemingen van de soort in de grote rivieren is vanaf 1960
sterk afgenomen en vertoont een dieptepunt in de jaren ‘70 en ‘80. Toch is de soort nooit geheel
verdwenen uit de Maas en Rijn. De zeeprik gebruikt ons land vooral als opgroeigebied voor de larven
(ammocoeten) en als doortrekgebied voor volwassen dieren (adulten) die op weg zijn naar geschikte
paaiplaatsen in Duitsland en België. Mogelijk bevinden zich echter ook in ons land paaiplaatsen: zo zijn
bijvoorbeeld in de Roer sinds 2004 ammocoeten gevonden en zijn in 2009 en 2010 ook enkele volwassen
paairijpe zeeprikken waargenomen. Een waarneming van een net gemetamorfoseerde zeeprik in de Niers
versterkt het vermoeden dat de soort zich ook in het Maasdal voortplant (Spikmans 2014). Zeeprikken
gezenderd bij Lith trekken relatief snel door richting bovenstroomse gebieden, waarbij in enkele dagen
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120 km afgelegd is met een gemiddelde snelheid van 0.7 m/s. Ook bestaat de indruk dat de zeeprik
meer stroomafwaarts in de Maas paait, aangezien er dode zeeprikken gevonden zijn in juni/juli bij Lith.
Gebruik van de spuisluizen van Kornwerderzand
Zeeprikken worden zowel aan de zoete als de zoute zijde van het van het spuicomplex gevangen (Boois
et al. 2014). Doordat zeeprikken evenals rivierprikken geen borstvinnen hebben zijn zij mogelijk
gevoeliger voor turbulentie e.d. zijn maken derhalve gebruik van hun zuigbek en korte sprints om langs
obstakels stroomopwaarts te zwemmen (Quintella et al. 2009). De migratieperiode van zeeprik is korter
dan die van rivierprik. Prikken migreren voornamelijk in de nacht (Kelly & King 2001, Kemp et al. 2011,
Keefer et al. 2013). Een onderzoek naar prikken in Amerika wees uit dat prikken zowel overdag als in de
nacht migreerden, maar dat ze bij hydraulisch complexere situaties meer in de nacht trekken (Keefer et
al. 2013).
Een studie met 25 zeeprikken in 2014 heeft aangetoond dat er intensief zoekgedrag plaatsvindt in de
gehele
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stroomsnelheden (Griffioen et al. 2014a). De vier zeeprikken die wel het IJsselmeer hebben weten te
bereiken, maakten gebruikt van diverse scenario’s van migratie mogelijkheden door de spuisluizen.
Zowel met als zonder visspuien, door kokers die vol open stonden als aan het begin en einde van een
spui periode. Prikken hebben de neiging om langs de muren en de bodem te migreren, hier zijn de
stroomsnelheden mogelijk lager en hebben ze de mogelijkheid om zich vast te zuigen (Kemp et al. 2011,
Russon et al. 2011)

6.2

Gedrag, voorkomen en passage succes bij de intrek bij Kornwerderzand

Griffioen et al. 2014 hebben een samenvattende tabel gemaakt voor de Vismigratie Rivier studies die in
2013-2014 zijn uitgevoerd. Deze tabel geeft informatie over de stroomopwaartse migratie van diadrome
vis. In Winter et al. (2014) wordt er vanuit gegaan dat de stroomafwaartse migratie, dus richting de
Waddenzee, in principe alleen wordt vertraagd door eventuele dichte spuisluisdeuren en het vinden van
de spuisluis complexen.
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Tabel 2 (uit Griffioen et al. 2014a) Samenvattende conclusies per doelsoort van de Vismigratie Rivier. De
informatie heeft betrekking op de stroomopwaartse migratie Er wordt per soort een inschatting gemaakt
van de verspreidingsdynamiek, het gebruik van selectief getijden transport en het passage succes
richting het IJsselmeer. Foto’s vissen: Sportvisserij Nederland. ● = conclusie door direct onderzoek ● =
conclusie naar speculatie a.d.h.v. analogie andere soort of indirecte bewijzen ● = onbekend of best guess
conclusie
Soort

Beknopte conclusies gedrag en voorkomen bij
spuicomplex Kornwerderzand

Atlantische zalm

● De verspreidingsdynamiek en actief zwemgedrag is groot
op basis van gemerkte zeeforel (vergelijkbare soort) en
zalmen in fuikvangsten. Het is waarschijnlijk dat de gehele
spuikom hiervoor wordt benut. Zalm wordt echter nauwelijks
gevangen bij Kornwerderzand in de monitoring, slechts 29
exemplaren vanaf 2001.
● Botlarven werden in de hele spuikom in gelijke fracties
gevangen gedurende het opkomende water. Ook na
hoogwater werden botlarven gevangen.

Bot(larve)

Driedoornige
stekelbaars

Europese aal
(glasaal)

Fint

Houting

Rivierprik

Spiering

Zeeforel

Zeeprik

Schaal
niveau
bewegingspatronen
● Minimaal
spuikom
niveau

Belangrijkste
factoren bewegingspatronen

Passage succes
huidige situatie

● Actief zwemgedrag

● Spuikom
niveau

● Getijde en
waarschijnlijk
gedeeltelijke
herverdeling door
spuien
● Getijde en
gedeeltelijke
herverdeling door
spuien en in geringere
mate actief zwemgedrag
daar bovenop
● Getijde en
gedeeltelijke
herverdeling door
spuien, later in seizoen
actief zwemgedrag daar
boven op
● Onbekend,
waarschijnlijk actief
zwemgedrag

● > 50%(schatting
op basis zeeforel
zender-onderzoek
onder aanname dat
zalm vergelijkbaar
is)
● Niet tot zeer laag
voor botlarven, laag
voor juveniele bot
dispersie/migratie

● Stekelbaarzen werden in de hele spuikom gevangen met
het kruisnet in significant grotere vangsten in de
zuidwestelijke hoek van de spuikom en de oostelijke deur.
Ook de locatie nabij de westelijke deur leverde relatief grote
vangsten op. Stekelbaars werd na hoogwater minder goed
gevangen dan vlak voor hoog water.
● Glasaal werd verspreid in de gehele spuikom gevangen in
maart en later in het seizoen meer richting het zuiden van de
spuikom. Over de hele periode gezien is er een lichte
voorkeur voor het zuiden van de spuikom. Glasaal werd na
hoog water minder gevangen dan vlak voor hoogwater.

● Spuikom
niveau, m.n.
zuidelijke deel

● Kleine en grote fint werd zowel in als buiten de spuikom
gevangen. Op basis van de fuikvangsten lijkt de
verspreidingsdynamiek in de spuikom groot. De vangkans in
de fuiken wordt zeer klein ingeschat (Griffioen et al. 2014).
Onbekend is dat de finten zich niet of nauwelijks langs de
oever bevinden of dat zij de fuiken goed kunnen ontwijken.
Het laatste scenario lijkt waarschijnlijker naar aanleiding van
een vergelijk tussen zeggen visserij en fuikvangsten
(Griffioen et al. 2014).
● Houting word nauwelijks in de fuiken gevangen, terwijl
deze wel aanwezig zijn in de spuikom op basis van
zegenvisserijvangsten (Griffioen et al. 2014). Op basis van
de fuikvangsten over de jaren 2001 - 2012 lijkt de
verspreidingsdynamiek in de spuikom groot. De vangkans in
de fuiken wordt zeer klein ingeschat (Griffioen et al. 2014).
Onbekend is of houting zich minder langs de oever bevinden
of dat zij de fuiken goed kunnen ontwijken.
● De tijd tussen merk en terugvangst (Griffioen en Winter
2014a) geeft aan dat voor een deel van de populatie de
verblijftijd zeer lang is of zeer kort is met terugkeergedrag.
Er vindt zoekgedrag op complexniveau plaats (Griffioen en
Winter 2014a). Analoog aan gevonden zoekgedrag van
zeeprik lijkt intensief zoekgedrag en benutten van de gehele
spuikom waarschijnlijk.
● Er zijn relatief veel spiering gevangen in de kruisnetten in
de zuidwestelijke hoek van de spuikom, echter verschillen de
vangsten in de spuikom niet significant van elkaar. Spiering
kwam in de gehele spuikom in gelijke fracties voor. Op basis
van observaties van jonge haring en gesprekken met
beroepsvissers kunnen spieringen zich ophouden in het
zuidelijke gedeelte van de spuikom, waarbij zij ook na
hoogwater zich goed kunnen handhaven in de spuikom.
● Zeeforel is een sterke vis die de gehele spuikom gebruikt
op basis van fuikvangsten (Griffioen en Winter 2014b), en
telemetrie van één vis. Het intreksucces van zeeforel is reeds
eerder vastgesteld op minimaal 50% (de Vaate et al. 2003)
en werd bevestigd door de huidige studie met slechts één
zeeforel die succesvol introk.
● Zeeprikken ondernemen vaak meerdere pogingen om in te
trekken afgewisseld met perioden van afwezigheid en naast
een relatief gering intreksucces voor een dergelijke goede
zwemmer, lijkt tenminste een deel ook extra vertraging op
te lopen bij de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Bij het
zoekgedrag wordt de gehele spuikom gebruikt.

● Onbekend,
waarschijnlijk
spuikom
niveau of
groter
analoog aan
andere sterke
zwemmers
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Migratievensters en aanwezigheid van getijturbines
De migratiemogelijkheden bij de spuisluizen in de Afsluitdijk zijn sterk afhankelijk van de stroomsnelheid
tijdens het spuien en verschillen per soort en bijhorende levensstadia (Figuur 6-2). Stroomopwaarts zijn
er fysiek minder mogelijkheden dan stroomafwaarts. Wanneer men rekening houdt met een migratie
mogelijkheid die aansluit bij de voorkeur van een vis (bijvoorbeeld dag of nacht migratie), dan zijn de
werkelijk te benutten migratiemogelijkheden nog lager. Zo trekken volwassen intrekkende salmoniden
voornamelijk overdag en soorten als spiering en glasaal juist weer liever in de nacht en zullen niet alle
migratie mogelijkheden ook daadwerkelijk worden benut (voor review zie Winter et al. 2014).
Relatief sterkere zwemmers als zalm, zeeforel, houting en fint hebben langere mogelijkheden ten
opzichte van soorten die sterk afhankelijk zijn van selectief getijden transport. Dit geldt met name voor
botlarven en tot op zekere hoogte ook voor glasaal. Stroomafwaarts is het aannemelijk dat er ‘vrije
uittrek’ is, met de spuistroom mee (Figuur 6-2). Deze uittrek vindt al dan niet vrijwillig plaats, maar kan
ook zogenaamde uitspoeling van, voornamelijk zoetwatervis, betreffen (Witteveen+Bos 2009ab, Griffioen
et al. 2012, Griffioen and Winter 2014a, Griffioen et al. 2014a).

Figuur 6-2 Migratiemogelijkheden door de spuisluizen op basis van inschatting (hypothetische
inschatting). Het intrek succes incl. timing voor houting, zeeprik en een zeeforel tijdens spui is voor het
eerst onderzocht in 2014 (Griffioen et al. 2014a). Van alle andere soorten is bekend dat zij het
IJsselmeer optrekken, alleen is het onbekend hoe en wanneer tijdens het spuien. Migratie mogelijkheden
via de schutsluizen zijn in deze figuur buiten beschouwing gelaten.
Tussen het spuien door, vindt er hooguit vertraging plaats tijdens de migratie doordat de spuideuren
gesloten zijn en vissen niet verder kunnen trekken. Dit werd bijvoorbeeld ook gezien bij zalm smolts in
de rivier Meon, UK (Wright et al. 2014). Theoretisch hebben (migrerende) vissen ook migratie
mogelijkheden via de schutsluizen. Zo is uit fuikenmonitoring en telemetrie experimenten gebleken dat
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diadrome vis voor de schutsluizen voorkomen, maar in lagere aantallen en daarnaast zijn gezenderde
vissen ook niet door de schutsluizen getrokken terwijl dit wel het geval was bij de spuisluizen (Griffioen
et al. 2014a). Uit interviews met beroepsvissers blijkt dat soorten als glasaal maar ook spiering wel
gebruik maken van de schutsluizen (gebr. van Malsen) en dat zoetwatervissen ook hier wordt
‘uitgespoeld’ (Griffioen et al. 2014a). Hoe de verhouding in biomassa en doortreksucces is tussen de
schutsluizen en de spuisluizen is onbekend, maar aangenomen wordt dat de meeste vissen in absolute
aantallen via de spuisluizen zullen trekken.
Mitigerende maatregelen als vismigratievoorzieningen zullen de migratievensters vergroten voor alle
vissen, mits de voorziening aansluit op het gedrag van de vissoort. Bij Kornwerderzand zijn verschillende
voorzieningen gepland of in werking. Deze zijn met name gericht op de stroomopwaartse migratie omdat
daar de grootste blokkades zijn opgeworpen voor de vissen. De spuisluizen spuien vrijwel dagelijks zoet
water richting de Waddenzee, maar door de snelle stroming van het gespuide water tot wel enkele
meters per seconden (4-5 m/s Kolvoort en Butijn 1990) is het niet voor alle vissen weggelegd ook
gebruik

te

maken

van

deze

migratiemogelijkheden

(Figuur

6-2).

Daarom

zijn

de

grootste

migratievensters, stroomopwaarts gezien, slechts voor enkele sterkere zwemmers weggelegd: fint, zalm,
zeeforel, houting en tot op zekere hoogte ook de minder sterke zwemmers rivierprik en zeeprik (Winter
et al. 2014, Griffioen et al. 2014a). De soorten spiering, glasaal, bot(larven), driedoornige stekelbaars
zullen gebruik moeten maken van de korte momenten dat de stroomsnelheden dusdanig laag liggen dat
ze ertegenin kunnen zwemmen of ze moeten via lekwater naar binnen komen. Op de momenten dat
minder sterke zwemmers mogelijk naar binnen komen zwemmen, zijn om dezelfde reden de turbines
niet

actief.

De

turbines

draaien

vanaf

een

stroomsnelheid

van

0.7

m/s.

Berekeningen

van

sprintsnelheden (5 – 10 seconden vol te houden) van deze soorten gaan tot max 0.9 m/s, alle andere
type zwemsnelheden liggen beduiden lager (Winter et al. 2014). Daarbij moet de kanttekening worden
geplaatst

dat

alle

zwemsnelheden

(incl.

sprint

snelheden)

sterk

afhankelijk

zijn

van

lokale

omstandigheden zoals stroming, temperatuur en turbulentie en het maar de vraag is of deze vissen de
0.9 m/s in de praktijk kunnen halen. In de praktijk zal het passeervermogen van deze kleinere soorten
zeer beperkt zijn, met name voor de soorten die sterk afhankelijk zijn van selectief getijden transport.
De kleinere soorten zullen tijdens de stroomopwaarste migratie niet of nauwelijks in contact komen met
de turbines omdat de turbines pas starten met draaien vanaf 0.7 m/s. Voor de sterkere zwemmers ligt
dit anders. Deze zijn beter in staat om tegen de stroom in te zwemmen of gebruik te maken van
technieken zoals het gebruik van een zuigbek bij een betonnen wand. De sprintsnelheden kunnen
oplopen tot enkele meters per seconden (review in Winter et al. 2014), wat hen in staat zou stellen (en
is gebleken zie Griffioen et al. 2014a) om de spuikokers te kunnen passeren ook tijdens het spuien. Hoe
(diepte, timing, welke kokers etc) deze sterkere zwemmers gebruik maken van de migratie
mogelijkheden door de spuikokers is vooralsnog onbekend. Een studie naar zeeprikken, houting en
zeeforel laat zien dat deze tijdens het spuien, maar tijdens verschillende scenario’s, naar binnen komen
(Griffioen et al. 2014a). Hierbij zullen prikken mogelijk vaker gebruik maken van de wanden, terwijl dit
voor de andere soorten niet bekend is. Beroepsvissers geven aan dat een soort als fint vaak aan de
oppervlakte te vinden, maar dit geldt met name voor jagende fint, hoe zij door de kokers zwemmen is
onbekend.
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7

Zeezoogdieren

7.1

Voorkomende soorten

In het gebied komen drie soorten zeezoogdieren voor: bruinvis, gewone zeehond en grijze zeehond.
Monitoring van zeehonden vindt plaats met behulp van vliegtuigtellingen van dieren op de ligplaatsen in
de gehele Waddenzee (Brasseur et al, 2013). Op het Nederlands Continentaal Plat worden Bruinvissen
een keer per jaar in het voorjaar of in de zomer met behulp van een vliegtuig geteld (Geelhoed et al,
2013, Scheidat et al, 2012). Op gestandaardiseerde wijze verzamelde gegevens over het voorkomen van
zeezoogdieren langs de Afsluitdijk ontbreken.

7.1.1

Bruinvis - Phocoena phocoena

Biologische schets
Bruinvis is een zoutwatersoort en komt met name op de Noordzee voor, maar ook in de Waddenzee.
Over de aantallen in de Waddenzee is niets bekend. Een enkele keer wordt een bruinvis verder in het
binnenland gezien (o.a. Geelhoed, 2014), maar in de eenentwintigste eeuw ontbreken waarnemingen uit
het IJsselmeer. De soort komt het gehele jaar in Nederlandse wateren voor, maar de hoogste dichtheden
worden in de late winter-het vroege voorjaar gezien (feb-apr). In de zomer (jun-jul) zijn de dichtheden
het laagst. Bruinvissen leven grotendeels solitair, maar komen ook voor in kleine groepjes van twee
soms drie dieren. De bruinvis is een beschermde soort. In de Europese wetgeving (EU Habitatrichtlijn)
heeft de bruinvis een hogere beschermingsstatus dan andere zeezoogdieren. Nederland heeft
internationale (North Sea Conservation Plan ASCOBANS) en nationale overeenkomsten ondertekend
inzake de bescherming van de bruinvis in het Nederlandse Bruinvisbeschermingsplan (Camphuysen &
Siemensma, 2012). Beroepsvissers in de spuikom van Kornwerderzand geven aan sporadisch een
groepje bruinvissen te zien.
Zwemcapaciteit
Bruinvissen brengen hun hele leven in het water door. Het zijn zoogdieren en ze moeten aan het
oppervlak komen om te ademen. Bruinvis gebruikt de gehele waterkolom, maar brengt een groot deel
van de tijd in de bovenste waterlaag door. Uit een Deense studie aan met zenders uitgeruste bruinvissen
(n = 35) blijkt dat ze 3.4-6% van de tijd aan het oppervlak doorbrengen, terwijl ze in de bovenste 0,2 m
onder het zeeoppervlak tussen 42,5 en 61.5% van de tijd doorbrengen (Teilmann et al, 2013).
Foerageren vindt met name in de diepere waterlagen plaats, maar aangezien het een zoogdier is moet
een individu regelmatig aan de oppervlakte komen om adem te halen.
Het dieet van Bruinvissen bestaat hoofdzakelijk uit kleine in scholen levende vissoorten die
(waarschijnlijk)

vlak

bij

de

zeebodem

worden

gevangen.

Haringachtigen,

kabeljauwachtigen,

zandspiering en grondels zijn in Nederland kwantitatief belangrijke voedselcomponenten (e.g. Schelling
et al, 2014). Voedselzoekende dieren lijken aangetrokken te worden door fronten en getijdestromen
(Isojunno et al, 2012; Johnston et al, 2005). Locaties waar getijdencentrales gebouwd worden zijn dan
ook potentieel aantrekkelijk voor Bruinvissen.
Bruinvissen maken gebruik van echolocatie om zich te oriënteren en in mindere mate als een
communicatiemiddel.

Voor echolocatie produceren bruinvissen zogenaamde clicks die in een smalle

straal wordt uitgezonden (Villadsgaard et al., 2007). Deze echolocatiesignalen duren ongeveer 50-150
microseconden en bevatten vrijwel geen energie onder 100 kHz. Het grootste deel van de energie
bevindt zich op ongeveer 132 kHz in een nauwe band tussen 120-150 kHz (Au et al, 1999). Bruinvissen
hebben een extreem gevoelig gehoor waardoor ze kwetsbaar zijn voor geluidsgeïnduceerde effecten van
menselijke activiteiten op zee. Geluid wordt beschouwd als de belangrijkste antropogene factor die
gedrag van bruinvissen beïnvloedt. Hiervan wordt gebruik gemaakt om bruinvissen af te schrikken met
bijvoorbeeld zogenaamde pingers die regelmatig pulsgeluid uitzenden op voor bruinvissen hoorbare
frequenties.
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7.1.2

Zeehonden (gewone en grijze zeehond)

Biologische schets
In de Waddenzee komen twee soorten zeehonden voor. De grijze (Halichoerus grypus) en de gewone
zeehond (Phoca vitulina). Sinds 1960 worden er in de Waddenzee tellingen gedaan door IMARES. Zo
werden er in 2012 in de internationale Waddenzee 26.220 dieren geteld en werd de gehele populatie
geschat op 38.500 dieren waarvan 6500 volwassen en 1500 pups op de Nederlandse zandplaten
(Brasseur et al. 2013). Beide zeehonden komen, afhankelijk van het seizoen (Figuur 7-1), in mindere of
meerdere mate voor langs de hele Nederlandse kust en aangrenzende wateren en worden vaak gezien
op zandbanken (Brasseur et al. 1996).
jan
Grijze zeehond

feb

maa

rui

rui

apr

mei

Gewone zeehond

jun

jul

aug
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okt
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dec
pups

pups

rui

rui

Figuur 7-1 Vergelijking van de jaarlijkse cyclus voor zeehonden in de Nederlandse wateren (Brasseur en
Kirkwood 2014).
Zowel de grijze als de gewone zeehond worden in het IJsselmeer gezien, weliswaar niet in grote
aantallen. Figuur 7-2 laat waarnemingen zien van gewone zeehond in het binnenwater. Officiële tellingen
van RWS geven aan dat in de jaren 2007 – 2013 slechts 13 gewone zeehonden zijn geteld op de Steile
Bank. Opportunistisch verzamelde waarnemingen (waarneming.nl) geven ook aan dat er gewone
zeehonden worden gezien bij De Kreupel en langs de Afsluitdijk aan de zoete zijde. Beroepsvissers
bevestigen dit en zien regelmatig zeehonden nabij de boot in de spuikom (zoute zijde) tijdens het legen
van (monitorings) fuiken. Ook grijze zeehonden zijn officieel in het IJsselmeer gezien. Op 24 september
2012 is er een volwassen vrouwtje van 112 kilo bij Breezanddijk gevonden aan de zoete zijde van de
Afsluitdijk (Leopold et al. 2013). Dat deze zeehond zich te goed had gedaan aan zoetwatervis bleek uit
maag inhoud onderzoek, maar het dier was toch overleden waarschijnlijk als gevolg van verdrinking in
een fuik. Aan de Waddenzeezijde zijn zogenaamde keerwanden in de fuiken verplicht om te voorkomen
dat zeehonden in de fuiken zwemmen. In het IJsselmeer worden zeehonden niet tot nauwelijks verwacht
en is een dergelijk keerwant niet verplicht, met alle risico’s van dien voor de zeldzame exemplaren die
wel het IJsselmeer op zwemmen. Het dieet van de grijze zeehond is zeer divers van groot (kabeljauw en
soms zelfs vogels en bruinvissen) tot klein (zandspiering). In het IJsselmeer had deze betreffende
zeehond diverse vissen gegeten alvorens ze waarschijnlijk een verdrinkingsdood is gestorven. Totaal 64
stuks: baars (16), bot (4), pos (11), snoekbaars (14), spiering (14), blankvoorn (4) en een kleine paling
(1). De maaginhoud van een gewone zeehond (November 2011) gaf aan dat bot (28), rivierprik (1) en
spiering (14) waren gegeten vlak voor het sterven en hoogstwaarschijnlijk in het IJsselmeer (Verheyen
et al. 2012).
Hoe de zeehonden het IJsselmeer inkomen is niet bekend, maar aangenomen wordt dat deze via de
scheepvaart sluizen binnenkomen omdat hier de stroomsnelheid veel lager ligt (pers. meded. M. Roos
(RWS)). Ook geven sluiswachters aan dat er regelmatig zeehonden in de scheepvaartsluizen zitten, maar
er uiteindelijk maar weinig richting het IJsselmeer zwemmen. Op de terugweg richting de Waddenzee is
de kans wellicht groter dat zij de spuisluizen gebruiken.
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Figuur 7-2 Kaart van Nederland met locaties waar gewone zeehonden zijn waargenomen na het passeren
van barrières (Verheyen et al. 2012).
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Gewone zeehond
De gewone zeehond nam voor het sluiten van de jacht in 1960 af en het echte herstel kwam pas na 1980
Brasseur et al. 2013). In 1988 en 2002 hebben twee virus epidemieën de aantallen zeehonden flink doen
laten dalen maar niet in gevaar gebracht. En sinds 2002 nemen de aantallen getelde dieren in de
deelgebieden van de Nederlandse Waddenzee vrijwel allemaal toe ook in het deelgebied nabij
Kornwerderzand (Figuur 7-3).
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Figuur 7-3 Aantallen getelde gewone zeehonden vanaf 2002, zowel voor de verschillende deelgebieden
als voor het totaal in de Nederlandse Waddenzee. Het kaartje van de Waddenzee inzet geeft de indeling
van de deelgebieden weer, met gebied 13 het dichts bij de locatie van Kornwerderzand () waar de
getijdeturbines gepland zijn. (uit: Brasseur et al. 2013)
Grijze zeehond (grotendeels uit Brasseur et al. 2013)
De grijze zeehonden zijn in de afgelopen 30 jaar, na eeuwen afwezigheid, teruggekeerd in de
Waddenzee. Er zijn historische vondsten van resten van grijze zeehonden bij nederzettingen die dateren
vanaf het begin van onze jaartelling. Deze laten zien dat tot in het begin van de middeleeuwen de grijze
zeehond een algemene soort was in de Waddenzee. Er werden zelfs meer resten van grijze zeehonden
gevonden dan van gewone zeehonden. De aantallen nemen net als de gewone zeehonden toe in de
Waddenzee, zowel door voortplanting als door immigratie voornamelijk uit de UK. Grijze zeehonden zijn
voor het eerst waargenomen nabij Kornwerderzand in 1997 en voor het eerst met meer dan 5
exemplaren in 1998.
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8

Vogels

8.1

Aantallen en soorten

Langs de Afsluitdijk komt een aantal vogelsoorten voor die gebonden zijn aan water. Gestandaardiseerde
tellingen van de soorten en aantallen in de gehele Waddenzee worden uitgevoerd onder auspiciën van de
Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Wadden Sea (Blew et al, 2013). De Afsluitdijk is één
telgebied. Analyse van de telgegevens van dit gebied was binnen het kader van deze opdracht echter
niet mogelijk. Informatie over het voorkomen van de verschillende vogelsoorten is gebaseerd op
beschrijvingen van de verspreiding en aantallen in de gehele Waddenzee. In het gebied worden veelal
eendachtigen, meeuwen en sterns aangetroffen. Gegroepeerd naar hun foerageergedrag kunnen vier
groepen onderscheiden worden: duikende viseters (fuut, aalscholver, grote zaagbek, middelste zaagbek,
nonnetje), duikende schelpeneters (kuifeend, tafeleend, topper, brilduiker), stoot duikende viseters
(sterns) en oppervlakte foeragerende alleseters (meeuwen).

In de volgende alinea’s volgt een korte

beschrijving van de soorten die regelmatig langs de Afsluitdijk voorkomen. Hierbij wordt de focus gelegd
op

een

beknopte

bespreking

van

de

biologische

achtergrond,

zoekgedrag,

zwemcapaciteit,

seizoenspatroon en positie in de waterkolom. Niet alle informatie is voor elke soort beschikbaar.
Foeragerende vogels concentreren zich vaak in gebieden met getijdenstromen (Daunt et al, 2006) of
fronten (Skov & Prins, 2001), omdat voedsel op dergelijke locaties vaak in hogere dichtheden voorkomt
dan elders. Tijdens het spuien van IJsselmeerwater kan dit effect optreden op de overgang van zoet naar
zout water. Met het spuiwater kunnen bovendien zoetwatervissen meekomen.

8.2

Duikende viseters

Deze groep bestaat uit een aantal soorten uit verschillende soortgroepen. Ze hebben met elkaar gemeen
dat ze vis eten en deze bemachtigen door onder water te achtervolgen en te grijpen. Deze soorten zijn
zichtjagers. De groep bestaat uit de volgende soorten: fuut, aalscholver, grote zaagbek, middelste
zaagbek en nonnetje en zijn voornamelijk dag actief. Ze duiken over het algemeen niet diep en blijven –
voor zover bekend- over het algemeen maximaal minder dan een minuut onder water. Van de
onderscheiden vogelgroepen loopt deze groep het grootste risico om in aanvaring te komen met
turbines, omdat ze relatief lang onder water blijven en daarbij gebruik maken van de gehele waterkolom.
Hierdoor lopen ze het risico om met turbines in aanraking te komen.
De duikduur is afhankelijk van de waterdiepte; in dieper water duurt een duik over het algemeen langer.
De meeste soorten duiken echter maximaal enkele tientallen seconden. Als dieren bij verstoring
onderduiken om te vluchten kunnen vogels langer onder water blijven dan tijdens normale
foerageerduiken, maar deze duiken duren over het algemeen maximaal 1.5 minuut.

8.2.1

Fuut – Podiceps cristatus

Futen komen het gehele jaar in Nederland voor. In de jaren zeventig en tachtig was het IJsselmeer een
belangrijk gebied voor de Fuut, zowel in de ruitijd, juli-september, (Piersma et al, 1986) als in de winter
(Aarts et al, 2008). Daarna namen de aantallen hier weer af. Min of meer tegelijkertijd met de
ontwikkelingen op het IJsselmeer, nam het belang van het Grevelingenmeer toe voor overwinterende
futen. Deze voormalige zeearm ontwikkelde zich na het gereed komen van de Deltawerken tot een
belangrijk gebied voor futen. De toename van futen in de Hollandse Noordzeekustzone is de meest
recente verschuiving (Leopold et al, 2011). Langs de Afsluitdijk verblijven de meeste futen aan de
IJsselmeerzijde.
Het dieet van futen in de kustzone is nog grotendeels onbekend. Schaarse dood op het strand
aangespoelde vogels zijn vaak verdronken of door geweld aan hun einde gekomen. Deze vogels waren
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vaak in opvallend goede conditie op het moment dat ze op zee stierven (Leopold et al, 2011). Vogels uit
het binnenland hebben een dieet dat grotendeels uit kleine vis bestaat. Deze wordt duikend onder water
gevangen. De zwemsnelheid wordt geschat op 1-2 m/sec.
8.2.2

Aalscholver – Phalacrocorax carbo

De aalscholver is vanaf halverwege de jaren tachtig tot ca. tien jaar geleden sterk toegenomen in de
Nederlandse Waddenzee. De afgelopen tien jaar nemen de aantallen af en liggen op het niveau van begin
deze eeuw (Blew et al, 2013). Deze soort vestigt zich op steeds meer plaatsen aan de kust en foerageert
vanuit de kolonies op zee (Bijlsma et al, 2001). Langs de Afsluitdijk is de vogel het gehele jaar aanwezig.
De hoogste aantallen worden tijdens de najaarstrek in augustus-september bereikt. De aantallen in
november-februari zijn relatief laag (Laursen et al, 2010).
Het dieet van aalscholvers bestaat vrijwel uitsluitend uit vis. Op het IJsselmeer met name pos (Platteeuw
et al, 1992) en in de Noordzee met name platvis (Leopold et al, 1998). Kleine vissen, waaronder soms
grote aantallen stekelbaarzen, zeenaalden en nul-jarige platvisjes, worden ook gevonden in magen en
braakballen van aalscholvers. Aalscholvers eten zoals verwacht ook aanzienlijk grotere vissen. De soort
is een uitstekende duiker die zijn prooi onder water achtervolgt. Na een duik moet aalscholver zijn
verenkleed laten drogen. Anders dan veel watervogels kan de aalscholver zijn veren niet waterafstotend
maken door ze in te vetten – hij heeft geen vetklier. Duikende aalscholvers blijven 15-60 sec onder
water, waarbij ze een maximaal tot 30 m diep kunnen duiken. De zwemsnelheid wordt geschat op 1-2
m/sec.

8.2.3

Nonnetje - Mergellus albellus

In Nederland is nonnetje een doortrekker en wintergast in sterk wisselende aantallen (Bijlsma et al,
2001). De eerste vogels arriveren meestal eind oktober/november, waarna de aantallen toenemen tot
een maximum in januari. In de loop van maart wordt hebben de meeste vogels Nederland weer verlaten.
De verspreiding vertoont een zwaartepunt in het IJsselmeer en de Randmeren. Langs de Afsluitdijk
worden kleinere aantallen gezien. In het IJsselmeer is spiering een belangrijke voedselcomponent
(Noordhuis, 2010). Deze soort wordt duikend gevangen, waarbij in groepen tot enkele tientallen vogels
gejaagd kan worden. De zwemsnelheid is onbekend.

8.2.4

Middelste Zaagbek - Mergus serrator

In Nederland is middelste zaagbek voornamelijk een doortrekker en wintergast in vrij groot aantal
(Bijlsma et al, 2001). Vanaf eind september arriveren de eerste vogels en nemen de aantallen toe in de
westelijke Waddenzee. Daarna verspreidt de soort zich over gehele Waddenzee en het noordelijk deel
van het IJsselmeer (en de Zeeuwse Delta, Bijlsma et al, 2001). De aantallen in beide gebieden fluctueren
sterk. Mogelijk door uitwisseling tussen beide gebieden. In strenge winters kunnen de aantallen onder
invloed van een influx door vorst oplopen. De vogels verblijven dan op ijsvrije wateren. In het IJsselmeer
is spiering een belangrijke voedselcomponent (Noordhuis, 2010). Deze prooi wordt duikend gevangen,
waarbij deze onder water wordt achtervolgd. De zwemsnelheid is onbekend.

8.2.5

Grote Zaagbek - Mergus merganser

In Nederland is grote zaagbek voornamelijk een doortrekker en wintergast in vrij groot aantal (Bijlsma et
al, 2001). Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in het IJsselmeergebied, waarbij met name het
noordelijk deel hoge aantallen herbergt, waarbij uitwisseling met de westelijke Waddenzee plaatsvindt
(Bijlsma et al 2001). Afname in IJsselmeer gerelateerd aan negatieve ontwikkeling spiering en
veranderingen

in

doorzicht

(Noordhuis

2010).

In

het

IJsselmeer

is

spiering

een

belangrijke

voedselcomponent (Noordhuis, 2010). Deze prooi wordt duikend gevangen, waarbij deze onder water
wordt achtervolgd. De zwemsnelheid is onbekend.
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8.3

Duikende schelpeneters

Deze groep bestaat uit een aantal eenden soorten. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze voornamelijk
schelpdieren eten (Nilsson, 1972). Ze bemachtigen deze door naar de bodem te duiken en deze door met
hun snavel te voelen te vinden. De groep bestaat uit de volgende soorten: kuifeend, topper, tafeleend,
brilduiker. Kuifeend en tafeleend komen het gehele jaar in het gebied voor, terwijl topper en brilduiker
alleen in het winterhalfjaar aanwezig zijn. Na het broedseizoen ruien de eerste drie soorten hun
verenkleed. In deze periode zijn ze kwetsbaar, omdat ze niet kunnen vliegen en onder water minder
wendbaar zijn. Deze soorten zijn deels nachtactief en maken tijdens het foerageren gebruik van hun
tastzin om prooien (grotendeels schelpdieren) te vinden.
8.3.1

Kuifeend – Aythya fuligula

Kuifeend is een algemeen voorkomende kleine duikeend. In Nederland is het een vrij talrijke broedvogel
en doortrekker en wintergast in groot aantal (Bijlsma et al, 2001). De aantallen in de loop van het jaar
fluctueren niet veel; in de zomermaanden zijn de aantallen in Nederland het laagst. Na het broedseizoen
ruien Kuifeenden in juli-september. Op het IJsselmeer ruien enkele tienduizenden individuen, waarbij tot
7000 ruiers langs de Afsluitdijk verblijven (Zomerdijk, 1992). Vanaf oktober vallen de ruigroepen uiteen
en vindt een influx van broedvogels van elders plaats. Het zwaartepunt van de landelijke verspreiding ligt
in het zuidwestelijk deel van het IJsselmeer. Kuifeend foerageert met name op uit kleine schelpdieren,
met name driehoeksmosselen die tot op enkele meters diepte opgedoken kunnen worden. Kuifeenden
foerageren zowel overdag als ’s nachts. De zwemsnelheid is onbekend.
8.3.2

Topper – Aythya marila

De topper is een duikeend, iets groter dan de kuifeend. De soort broedt niet in ons land, maar
overwintert hier in groot aantal (Bijlsma et al, 2001). Overwinterende toppers zijn in Nederland sterk
geconcentreerd in het IJsselmeergebied, het Markermeer en de Waddenzee net ten noorden van de
Afsluitdijk. In de Waddenzee kunnen enkele duizenden vogels overwinteren, met name aan de zuidkant
van de Afsluitdijk en in de omgeving van Harlingen (Cervencl & Alvarez Fernandez , 2012; De Jong et al,
2010). De aantallen overwinterende toppers fluctueren jaarlijks sterk. Tijdens strenge vorst zoeken
toppers ijsvrije gebieden op. Van december tot en met februari worden de hoogste aantallen gezien. In
de nazomer verbleven eind vorige eeuw enige honderden ruiende vogels langs de Afsluitdijk (Zomerdijk,
1979).
‘s Winters bestaat het voedsel in Europa voornamelijk uit kleine schelpdieren, die tot op enkele meters
diepte (maximaal 7m) worden opgedoken. In Amerika foerageren toppers voornamelijk ’s nachts. De
zwemsnelheid is onbekend.
8.3.3

Tafeleend – Aythya ferina

In Nederland is tafeleend een vrij schaarse broedvogel en doortrekker en wintergast in groot aantal
(Bijlsma et al, 2001). De soort is jaarrond aanwezig, maar de hoogste aantallen worden in het
winterhalfjaar (okt-apr) bereikt met maxima in februari-maart. Na het broedseizoen concentreren
(mannetjes) zich in enkele gebieden, met name het IJsselmeer om te ruien. Nadat ze hun rui voltooid
hebben verspreiden ze zich over het land en arriveren overwinteraars van elders. Langs de randen van
het IJsselmeergebied komen dan overal overwinterende tafeleenden voor. In de loop van april worden de
overwinteringsgebieden ontruimd.
In tegenstelling tot de overige vertegenwoordigers uit deze groep heeft tafeleend een plantaardig menu.
In vergelijking met bijvoorbeeld de kuifeend kan een tafeleend minder diep duiken. In het IJsselmeer is
de verspreiding dan ook meer aan de oever gebonden dan die van Kuifeend. De zwemsnelheid is
onbekend.
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8.3.4

Brilduiker - Bucephala clangula

In Nederland is brilduiker een doortrekker en wintergast in vrij groot aantal (Bijlsma et al, 2001). Het
zwaartepunt van de verspreiding ligt in het Beneden Rivierengebied en langs de Friese IJsselmeerkust.
Langs de Afsluitdijk overwinteren tientallen vogels zonder grote concentraties. De soort is –net als
kuifeend en tafeleend- tamelijk oever gebonden, maar houdt zich wel zo ver uit de kust op dat tellingen
vanaf de wal moeilijk uit te voeren zijn (SOVON, 1987). Het risico om met getijdenturbines in aanraking
te komen is hierdoor beperkt voor het gros van de brilduikers. De eerste vogels arriveren meestal in
oktober in Nederland. De aantallen nemen daarna toe tot een maximum wordt bereikt in januari-maart.
De meeste vogels hebben Nederland in april weer verlaten. De zwemsnelheid is onbekend.

8.4

Stoot duikende viseters

De groep stoot duikende viseters foerageert door vanuit de lucht in het water te duiken. Daarbij
bevinden ze zich korte tijd in de bovenste laag van de waterkolom, waardoor het risico om in aanvaring
te komen met turbines gering is. Langs de Afsluitdijk kunnen alle vijf regelmatig in Nederland
voorkomende soorten sterns aanwezig zijn. Alle sternensoorten zijn alleen in het zomerhalfjaar (mrtsep/okt) in Nederland aanwezig. Grote stern, noordse stern, visdief en dwergstern broeden in de
Waddenzee en zwarte stern is een doortrekker die in de nazomer in massaal in het IJsselmeer voorkomt.
Gezien het geringe risico dat deze groep loopt worden individuele soorten niet beschreven.

8.5

Oppervlakte foeragerende alleseters

De groep oppervlakte foeragerende alleseters zoekt voedsel door vliegend of op het water zittend
prooidieren van het wateroppervlak te bemachtigen. De groep bestaat uit de volgende soorten:
zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, grote mantelmeeuw, stormmeeuw, kokmeeuw en dwergmeeuw. Met
uitzondering van dwergmeeuw hebben de meeste vertegenwoordigers van deze groep een gevarieerd
dieet dat uit zowel terrestrische als pelagische componenten bestaat. Ze besteden een deel van hun tijd
op het land. Dwergmeeuw is de enige soort die in Nederland een volledig aquatisch dieet heeft. Alle
meeuwen foerageren voornamelijk overdag en jagen op zicht. Al met al lijkt deze groep matig risico te
lopen om negatieve effecten van getijdencentrales te ondervinden. Dwergmeeuw loopt dankzij het
volledig aquatische leefwijze waarschijnlijk het grootste risico van deze groep. Deze soort wordt dan ook
als enige uitgebreider beschreven.
8.5.1

Dwergmeeuw

In Nederland is dwergmeeuw een doortrekker in vrij groot aantal en een wintergast in (vrij) klein aantal
(Bijlsma et al, 2001). Dwergmeeuwen overwinteren vooral op zee, maar ook op grote zoetwatermeren
zoals het IJsselmeer. De indruk bestaat dat de betekenis van het IJsselmeer als overwinteringsgebied is
afgenomen (Noordhuis, 2010). De aantallen overwinteraars zijn echter laag in vergelijking met het
aantal doortrekkers. Vooral in de maanden april-mei en oktober-november trekken dwergmeeuwen door
Nederland. De aantallen zijn niet goed bekend, maar zeetrektellingen laten (sterke) jaarlijkse fluctuaties
in langstrekkende dwergmeeuwen zien (Camphuysen, 2009). Tijdens de trek kunnen fluctuerende
aantallen in de Waddenzee verblijven, waarbij later op de dag gefoerageerd wordt. Het dieet in
Nederlandse wateren is onbekend. Waarnemingen op zee laten zien dat ze op stroomnaden foerageren.
Daarbij worden waarschijnlijk vis, insecten en ongewervelde dieren die klein genoeg zijn en op de
oppervlakte beschikbaar komen, gegeten (Keijl & Leopold, 1993).
Algemeen
De verdeling over de waterkolom varieert niet alleen per soort, maar ook in de loop van het jaar. De
verdeling is onder andere afhankelijk van de maximale duikdiepte en foerageermethode. De maximale
duikdiepte vertoont soort-specifieke en seizoen variatie, maar over het algemeen neemt de duikdiepte
toe van oppervlakte foeragerende soorten, via stoot duikende viseters naar duikende viseters en
duikende schelpeneters. De duikdiepte van de laatste groep is sterk afhankelijk van de waterdiepte,
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omdat ze op of vlak bij de bodem foerageren. Het is onbekend of Kornwerderzand ook tot de
foerageergebieden behoort. Bodem foeragerende soorten laten een verdeling zien met een piek bij de
bodem en piek aan het oppervlak. Soorten die aan het oppervlak foerageren of hun prooi stoot duikend
vangen, zijn kort in het water en beperkt tot bovenste deel van de waterkolom. Beide groepen lopen
beperkt risico om in een turbine gezogen te worden.
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9

Effecten op het habitat

Auteurs: L.A. van Duren en A.C. Bijlsma (Deltares)
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sedimentsamenstelling). Near-field effecten zullen altijd in bepaalde mate optreden. In de meeste
gevallen zal dat geen impact hebben op de ecologische waarde van het hele systeem, maar de reikwijdte
van de directe impact om de omgeving moet wel in beeld zijn. Getijturbines veroorzaken meer weerstand
door de spuikokers. Als dit leidt tot een verminderd debiet in een systeem dan kan dit op verschillende
habitatkenmerken een effect hebben. Als de getijrange verandert dan kunnen de arealen droogvalduren
veranderen. Als de gemiddelde stroomsnelheden in een gebied veranderen dan kan er een verschuiving
optreden in de balans tussen sedimentatie en erosie. Verminderd getij kan zandhonger veroorzaken. In
bepaalde gevallen kan een verminderde uitwisseling effecten hebben op het al dan niet voorkomen van
stratificatie.

9.1

Effect op debieten

De turbines bij Kornwerderzand zullen een gering effect hebben op de spuicapaciteit van de spuikokers
vanwege de verhoogde weerstand. Dit zal echter geen effect hebben op de totale hoeveelheid water die
vanuit het IJsselmeer op de Waddenzee terecht gaat komen. Die wordt volledig bepaald door het aanbod
van water en de afspraken die gemaakt zijn over het streefpeil in het IJsselmeer. Dit ligt in de winter op
0.4m onder N.A.P en in de zomer op 0.2 m onder N.A.P. Als er turbines hangen in alle spuikokers dan zal
er ook geen effect zijn op de relatieve stroomverdeling. De iets verhoogde weerstand zal dan tot gevolg
hebben dat er iets langer gespuid moet worden voor het waterstandsverschil tussen IJsselmeer en
Waddenzee een verschil van 0.1 meter heeft bereikt. Dit betekent dus dat er geen effecten zullen zijn op
de gemiddelde verblijftijd van het water in het IJsselmeer of de Waddenzee.
De gezamenlijke spuicapaciteit bij Den Oever en Kornwerderzand laten veel vrijheidsgraden over voor
verschillende ‘bedrijfsstanden’ van de sluizen. Er wordt normaal gestreefd naar een symmetrische
opening van de spuikokers en dit zal na de plaatsing van de turbines niet veranderen. RWS bereidt
momenteel visvriendelijk spuibeheer voor (invoering 2016). Dit zal mogelijk lokaal in de Zuiderspuihaven
(IJsselmeerzijde) enig effect op het zoutgehalte gaan hebben bij de bodem (geconcentreerd in de
ontgrondingskuilen), maar dit zal niet worden beïnvloed door de aanwezigheid van de turbines. Far-field
effecten t.g.v. veranderde spuidebieten t.g.v. het plaatsen van getijturbines in de spuikokers bij
Kornwerderzand zijn dus in principe uit te sluiten.

9.2

Effect op de zoetwaterpluim en het saliniteitsregime

De zoetwaterspui uit het IJsselmeer fungeert op de Waddenzee als een lokstroom voor trekvis. De grote
zoet-zout schommelingen in de spuihaven legt sterke beperkingen op aan de organismen die daar voor
kunnen komen. Aangezien de debieten t.g.v. de plaatsing van turbines in de spuikokers in totaal niet
zullen veranderen valt het niet te verwachten dat er significante effecten zullen zijn van veranderingen in
het zout-regime. Ter vergelijking: de effecten die verwacht kunnen worden t.a.v. het visvriendelijk
spuiregime dat RWS gaat invoeren, waarbij de sluizen iets eerder een beetje open gaan en een kleine
hoeveelheid zout water wordt ingelaten, zal een veel groter effect hebben op de zoutverdeling dan de
plaatsing van de plaatsing van turbines (Vriese et al. 2015).

9.3

Effect op stroomsnelheden en turbulentie

Uit ijkmetingen bij de spuikokers van Den Oever blijkt dat bij een verval van meer dan 0.5 m de
stroomsnelheid in de kokers wel 4 m/s kan bedragen. Lokaal in de spuikoker geeft de sterke versnelling
van de stroming ook een verlaging van het wateroppervlak. Die verlaging bedraagt zo’n 60 cm bij een
stroomsnelheid van 3.5 m/s (zonder turbines). Wanneer er getijturbines in de kokers worden gehangen,
dan wordt een deel van het doorstoomoppervlak geblokkeerd door de turbines. Dit bedraagt ongeveer
60% van de natte doorsnede van de spuikoker wanneer in elke spuikoker 3 turbines hangen.
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De turbines beginnen te draaien bij een snelheid van 0.7 m/s en worden stil gezet als de snelheid boven
de 4.8 m/s uit komt. Door de weerstand die het water van de turbines ondervindt ontstaat achter de
turbines een zog (gereduceerde snelheden), terwijl naast het rotorvlak de stroomsnelheden juist zullen
toenemen. Door deze snelheidsverschillen neemt de turbulentie in de spuikokers toe. De verhoogde
snelheid en de toegenomen turbulentie zullen in de spuikoker en onmiddellijk stroomafwaarts ook een
verhoogde kracht op de bodem geven. Door de enorme turbulentieproductie bij het uitstromen van de
spuisluis zal het effect van de turbines echter niet veel verder reiken dan enkele tientallen meters
stroomafwaarts van de spuikokers.
Eventuele effecten van verhoogde stroomsnelheden en verhoogde turbulentie kunnen alleen aan de
Waddenzeezijde plaatsvinden. Door de iets verhoogde weerstand van de spuikokers is de totale
gemiddelde snelheid door de spuikokers iets verminderd. Aan de instroomzijde (de IJsselmeerzijde,
Figuur 9-1) zal dus geen verhoging van snelheden, turbulentie en daarmee bodemschuifspanning
plaatsvinden.

9.4

Effect op de bodem

De kracht die het water op de bodem uitoefent is de bodemschuifspanning. Wanneer deze boven een
kritische grens uit komt dan kan sediment of andere objecten op de bodem in beweging komen. Of
sediment in beweging komt is afhankelijk van de korrelgrootte en de compactie van het sediment. Ook
kunnen in sommige gebieden organismen de erosiegrenswaarde beïnvloeden. Diatomeeënmatten,
schelpenbanken en banken van schelpkokerwormen kunnen de bodem beschermen tegen erosie, terwijl
wormen en andere gravende organismen juist de kritische schuifspanning kunnen verlagen.
Uit het bovenstaande is duidelijk dat in de spuikokers en onmiddellijk daar achter de stroomsnelheden
langs de bodem en de turbulentie iets verhoogd kunnen zijn. Dit geeft een verhoging van de
bodemschuifspanning, dus de kracht op het oppervlak.

Figuur 9-1 Dieptekaart van de Zuiderspuihaven (IJsselmeer zijde). De maximale diepte bedraagt aan
deze zijde ongeveer 13 meter (vlak bij de sluizen 11 meter). Bron: RWS
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De Noorderspuihaven (Waddenzee zijde) heeft een zware bodembescherming in de vorm van
steenbestorting tot 210 m uit de sluis. In Figuur 9-1 is dit enigszins te herkennen aan de complexe vorm
van de diepteafbakening. Zoals aangegeven zal enig effect van verhoogde bodemschuifspanning beperkt
blijven tot enkele tientallen meters achter de spuikokers. In het kader van de aanleg van de
vismigratierivier is een analyse gemaakt van de sedimentbewegingen in een breder gebied rond het
spuicomplex (Nolte et al. 2014). Hier werd geconcludeerd dat het gebied aan de buitenkant van de
spuikoker op dit moment redelijk dynamisch is. De aanleg van de vismigratierivier (uitmondend in een
deel met zacht substraat) zal waarschijnlijk ook niet leiden tot veranderingen in de morfologische
ontwikkelingen van het gebied.
Op basis hiervan kan dus worden geconcludeerd dat er geen effecten te verwachten zijn op de
sedimentbeweging rond de spuikokers t.g.v. de aanwezigheid van de turbines.

Figuur 9-2 Dieptekaart van de Noorderspuihaven (Waddenzeezijde). De maximale diepte bedraagt aan
deze zijde ongeveer 28 meter. Bron: RWS
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10 Discussie
10.1 Getijturbines en effecten op habitat, vissen, zeezoogdieren en vogels
Sinds de afsluiting van de Zuiderzee zijn vissen, vogels en zeezoogdieren geconfronteerd met een zeer
sterk veranderd ecosysteem. Van een natuurlijk estuarium naar een volledig zoetwatermeer met twee
spuisluis complexen waar vissen vrijelijk met de stroming mee naar zee kunnen zwemmen, al dan niet
bedoeld (trekvissen) of onbedoeld (uitspoeling van zoetwatervis), en anderzijds gericht, maar beperkt,
doorheen kunnen zwemmen vanuit zee naar het IJsselmeer. Vogels en zeezoogdieren hebben zich ook
moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. Waar er voorheen zeehonden en bruinvissen in de Zuiderzee
waren, worden tegenwoordig in het IJsselmeer zeehonden alleen in zeer klein aantal tot maximaal enkele
exemplaren waargenomen en zijn bruinvissen hier de laatste jaren niet gezien. De relevantie om vanuit
de Waddenzee richting het IJsselmeer en vice versa te trekken verschilt per taxa en per soort. Van de
genoemde taxa hebben bepaalde vissen de grootste directe hinder ondervonden van de aanleg van de
Afsluitdijk omdat sommige soorten in grote mate afhankelijk zijn van een goede verbinding tussen zoete
en zoute habitats voor paai of opgroei (Winter et al. 2014).
In het kader van de EU Kaderrichtlijn Water worden er vismigratievoorzieningen aangelegd en
maatregelen getroffen in bestaande faciliteiten om vissen beter te laten passeren (zie hfst 5). De
vernieuwing van de Afsluitdijk biedt hierbij een goede kans om dit integraal aan te pakken. De barrière
werking van de Afsluitdijk wordt in die zin grotendeels opgeheven of verminderd voor bepaalde
vissoorten. Indirect zullen vogels bij een groot succes van de voorzieningen hier ook weer van profiteren
door een mogelijke stijging van bijvoorbeeld het aantal spiering en stekelbaars die van het IJsselmeer en
Waddenzee gebruik maakt. De onderzoeksvraag binnen dit onderzoek is te inventariseren of het plaatsen
van getijturbines leidt tot extra mortaliteit en of er hiermee een nieuwe vorm van barrièrewerking wordt
gecreëerd.

10.2 Vermijdingsgedrag en botsingskans
De aanwezigheid van turbines kan vermijdingsgedrag veroorzaken. Dat kan ervoor zorgen dat vissen,
vogels en zeezoogdieren überhaupt niet of nauwelijks in de buurt van de turbines willen komen. Dit zien
we bijvoorbeeld bij waterkrachtcentrales in de rivieren bij tenminste een deel van de schieralen (Jansen
et al. 2007, Winter et al. 2006, Griffioen et al. 2013).
Vermijding van een structuur of object kan verschillende oorzaken hebben, waarbij zintuigen
waarschijnlijk een grote rol spelen. Keefer et al. (2013) toonden aan dat vissen geneigd zijn om in
hydraulisch complexere situaties meer te vertrouwen op het gedrag waar ze zich veiliger bij voelen.
Vissen die zich voornamelijk op zicht oriënteren (salmoniden en fintachtigen) èn normaal gesproken
zowel overdag als in de nacht bewegen, waren in hydraulisch complexere situaties meer op hun hoede
en kozen vaker om juist overdag te migreren. Mogelijk om predatierisico te verkleinen. Voor prikken gold
hetzelfde alleen zij migreerden juist vaker in de nacht.
Grofweg zijn er drie verschillende vormen van vermijdingsgedrag (R. May, 2015):
1)

Verplaatsing: een grote verstoring die ervoor zorgt dat organismen het totale gebied vermijden
op langere termijn.

2)

3)

Ontwijking: een ontwijkende reactie nadat het organisme de turbine heeft geregistreerd
a.

De ontwijking kan een cognitieve reactie zijn: anticipatie

b.

De ontwijking kan stress gerelateerde reactie zijn: impulsief

Ontsnapping: reflectie respons op het laatste moment
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Dit gedrag heeft in zekere zin alleen indirect effect op een uiteindelijke raakkans met turbines (Figuur
10-1), waarbij migratiegedrag, verplaatsing en cognitieve anticipatie gedrag voor vissen minder van
toepassing zijn.

Figuur 10-1 Schaal van vermijdingsgedrag ten opzichte van (getij)turbines wat uiteindelijk tot een
botsingskans met de turbines leidt en een kans op directe of indirecte sterfte geeft (naar concept van
May, 2015).
Dat vissen al op grotere afstand ontwijkingsgedrag kunnen vertonen bij het benaderen van een turbine
(waterkrachtcentrale, WKC) blijkt uit telemetrie onderzoek op de Maas (Griffioen et al. in prep). Tijdens
een telemeterie experiment werden 148 schieralen enkele kilometers van een WKC losgelaten. Een groot
gedeelte van migrerende schieraal dat werd geconfronteerd met de WKC vertoonde of terugkeergedrag
of volgde al op grotere afstand niet meer de hoofdstroom van de rivier. De vissen vertoonden gedrag dat
niet te verklaren was aan de hand van waterstromen. Geluid lijkt hierbij de belangrijkste kandidaat
verstoringsfactor waardoor de schieralen al op grotere afstand (>50m) vermijdingsgedrag vertoonden.
Ook uit DIDSON observaties bij gemalen blijkt dat een soort als paling mogelijk op grotere afstand al
reageert op verstoringsprikkels (meest waarschijnlijk geluid), op zijn hoede is en opgerold een krooshek
voor een gemaal nadert of terug stroomopwaarts trekt na het naderen van het gemaal (van Keeken et
al. 2011). Voor niet diadrome vissen of foeragerende vissen die niet persé afhankelijk zijn van het
passeren van een zoet zout overgang leidt dit gedrag niet tot sterfte (indirect en direct). Echter voor
soorten die voor de voortplanting sterk afhankelijk zijn voor het passeren van een zoet zout overgang,
kan dit grote gevolgen hebben. Vissen kunnen grote vertraging oplopen en daardoor energie verliezen of
zelfs in hun migratiebewegingen geblokkeerd worden. In beide gevallen leidt dit tot schade aan de
populatie. DIDSON en telemetrie experimenten aan paling (schieraal) laten zien dat de drang om te
migreren zeer groot is ook al zijn de migratiemogelijkheden ongunstig door fysieke barrière werking
(gemalen / effluent pompen / krooshek) (Keeken et al. 2013, van Keeken and Griffioen 2013),
‘onzichtbare’ barrières als lozingspluimen (Winter et al. 2011) of verstoring door onbekende oorzaken
zoals mogelijk geluid e.d.. De rol van vindbare en bruikbare alternatieve routes lijkt hierin van groot
belang (Winter 2009, Winter en Bierman 2010, Winter 2011, Keeken et al. 2013).
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10.3 Mogelijke effecten van getij turbines op vissen, vogels en zeezoogdieren
Naast vermijdingsgedrag wat zowel voor vissen, vogels als zeezoogdieren van toepassing is, vormt een
botsing met turbinebladen, cavitatie (implosies), drukverschillen, shear stress en eventueel extreme
geluidsniveaus een risico op additionele sterfte bovenop de gevolgen die vermijdingsgedrag met zich
meebrengen.
10.3.1 Botsing met turbinebladen
Een botsing met de turbinebladen of constructie (‘collision risk’) kan leiden tot directe schade, directe
sterfte of vertraagde sterfte. Zowel uitwendige als inwendige verwondingen door botsingen kunnen zowel
directe als vertraagde sterfte veroorzaken (Bruijs et al 2003). De botsingskans en de daardoor
veroorzaakte schade is zeer afhankelijk van de vissoort en het gedrag van de vissen. Botsingen onder
water zijn daarnaast afhankelijk van de afmetingen van de bladen, omwentelingssnelheid, drukvelden
rondom de bladen en locatie en positie in het water in relatie tot de routes die de vissen nemen.
Daarnaast zijn ook zwemsnelheden en lengte van de vissen en de mogelijkheid van het opmerken en
vervolgens actief ontwijken van de turbines belangrijk. Botsingen onder water zijn ook afhankelijk van de
mate waarin vissen een turbine aan de hand van geluid of zicht kunnen opmerken en hun gedrag hierop
aanpassen. Tussen soorten kunnen verschillen bestaan in mate van het belang van gehoor en zicht (denk
aan timing: dag of nacht migratie).
Een test met een vernieuwd ontwerp van een waterkracht-turbine (schaalmodel) gaf als resultaat dat
paling er vrijwel schadeloos doorkwam (Winter et al. 2012). Dit resultaat is mogelijk anders wanneer er
een gedragscomponent bij komt kijken zoals bijvoorbeeld smolts die geneigd zijn om bij structuren met
de kop tegen de stroom in stroomafwaarts te zwemmen (‘achteruit zwemmen’). Ook de lichaamslengte
van de vissen speelt een rol in het risico op een botsing. Grotere vissen zoals schieraal hebben een
grotere raakkans dan bijvoorbeeld een kleine vis zoals een driedoornige stekelbaars.
Dat een botsing niet altijd leidt tot sterfte is gebleken uit onderzoek van Turnpenny et al. (1992).
Botsingen met een relatief dun blad in combinatie met een hoge snelheid leidde tot grote schade met
sterfte tot gevolg, terwijl relatief dikke bladen met langzame snelheid tot weinig schade en sterfte leidde.
Het Electric Power Research Institute (EPRI) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de relatie tussen
‘leading edge’ of ‘voorkant van het blad’ dikte, de vorm en de impact snelheid op vis overleving (Hecker
et al. 2007, Amaral et al. 2008, EPRI 2011a). Zo ontdekten zij dat een ‘semi – circular shaped’ blad de
grootste verschillen in krachten (leading edge pressures), waardoor de vis de grootste kans heeft om
voorafgaand aan een eventuele botsing afgeleid te worden. Zij hebben, weliswaar met een ander type
turbines, onderzoek gedaan naar regenboog forel, witte steur en Amerikaanse aal met variërende lengtes
(regenboogforel: 100-250mm) en raaksnelheden oplopend tot van net iets meer dan 12 m/s, bij een
bladdikte van 9.5, 25.4, 50.8, 101.6 en 152.4mm. De verhouding tussen de lengte van de vis (L) en de
dikte van het blad (t) in combinatie met de raaksnelheid is bepalend voor de overlevingskansen (Figuur
10-2). Zo heeft een regenboogforel meer dan 90% overlevingskans bij een L/t ratio van 1 of minder en
een rotatiesnelheid van 12.2 m/s. Wanneer de L/t ratio groter dan 1 werd bij een raaksnelheid van rond
de 7.3 m/s waren de overlevingskansen lager. De Amerikaanse aal en de witte steur waren in alle
gevallen beter in staat om te overleven onder gelijke omstandigheden, waarschijnlijk door hun fysieke
karakter (Amaral et al. 2008, EPRI 2011a).
Hoe een leading edge dikte van de T1s turbines met een dikte van 39.2cm bij de wortel en bij de tip een
dikte van 7.5 – 9cm effect hebben op de overleving van vis is niet getest en daarom vooralsnog
onbekend. De L/t ratio zal voor de kleinste intrekkende rivierprikken van 24cm (IMARES ongepubliceerde
resultaten) uitvallen op 0.5-3. Schieralen zullen door hun fysiologie beter in staat zijn de klappen te
verwerken dan bijvoorbeeld een forel of een zalm. Voor de getijturbines zal het sterfterisico na een
botsing in het veld moeten worden vastgesteld met verschillende vissoorten om er gefundeerde
uitspraken over te doen. Voorbeelden van dergelijke testen zijn gedaan in Winter et al. 2012, EPRI
2011b en EPRI 2014.
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Figuur 10-2 Overleving van regenboogforel (100-250mm) na botsing met turbinebladen met een leading
edge dikte van 9.5, 25.4, 50.8, 101.6 en 152.4mm (EPRI 2011a)

10.3.2 Drukverschillen
Zoals in de vorige alinea aangegeven is een ‘leading edge pressure’ leiding gerelateerd aan de overleving
van vis. Ook kunnen drukverschillen in het water leiding tot sterfte doordat sommige vissoorten niet
goed kunnen omgaan met de drukverschillen die effect hebben op de zwemblaas (EPRI 2012). De
fysiologie van de vis speelt hier ook een rol in. Van de vissen met zwemblaas zijn zogenoemde
Physostomous vissen (zoals salmoniden) beter in staat om zich aan te passen aan de drukverschillen dan
bijvoorbeeld Physoclistous vissen (zoals een baars). Dit heeft te maken met de verbinding van de
zwemblaas met de oesofagus bij salmoniden. Doordat deze verbinding bij baarzen ontbreekt, hebben
baarzen bijvoorbeeld minder de mogelijkheid om zich aan te passen aan snelle drukverschillen. Deze
drukverschillen komen bijvoorbeeld voor bij de passeren van turbines van een WKC. Hoe de
drukverschillen bij de getijturbines zijn en of dit een gevaar vormt voor de passerende vissen, is
onbekend.
10.3.3 Cavitatie
Cavitatie is het fenomeen waarbij de lokale druk lager is dan de dampdruk waardoor er gasvorming
ontstaat. Dit veroorzaakt imploderende luchtbellen in vloeistoffen die tot dodelijke verwondingen kunnen
leiden voornamelijk bij kleinere vissen wanneer vissen in de buurt komen van de drukgolf die vrijkomt bij
dit proces (Turnpenny 2000; Čada et al. 1997). Niet alleen kan dit schade opleveren voor de vis, ook
voor de getij turbine bladen zelf leidt dit tot schade (pers. meded. Tocardo).
10.3.4 Shear stress en turbulentie
Shear stress en turbulentie zijn hydraulische condities die voorkomen bij bijvoorbeeld turbines van
WKC’s. Een vis ervaart dan verschillende tegengestelde krachten op het lichaam. De sterke waterstroom
verschillen op ‘micro niveau’ (shear stress) kunnen ervoor zorgen dat vissen als het ware ‘uit elkaar
getrokken worden’. Zo worden er bijvoorbeeld zeer hoge waarden van shear stress gevonden in
sommige turbines van waterkrachtcentrale (Cada 2001). Er zijn experimenten uitgevoerd waar vis werd
blootgesteld aan sterke en zeer gerichte waterstromen, zogenaamde ‘jet-streams’ (Johnson et al. 2003,
Deng et al. 2010, Deng et al. 2005, Neitzel et al. 2004). Uit deze proeven bleek dat er verwondingen

Rapportnummer C031/15

40 van 59

zichtbaar waren vanaf een stroomsnelheid van minimaal 12 m/s. Turbulentie kan ervoor zorgen dat
vissen gedesoriënteerd raken en in extreme gevallen kan het zelfs leiden tot compressie en vervorming
in de vis (Cada et al. 1997).
10.3.5 Geluidsproductie
Robinson & Lepper (2013) suggereerden dat geluiden van de turbines vaak minder hard zijn in
vergelijking met de geluiden van een schip. Testen naar getijdeturbines zijn veelal gedaan met
schaalmodellen waardoor onzekerheid bestaat over het effect van grote in gebruik zijnde opstellingen
van getijdeturbines (Freeman et al. 2013). Geluid kan grote impact hebben op het gedrag van dieren.
Simpson et al. (2015) vat de effecten samen in drie levels:
1.

Geluid kan functioneren als een stressor (Kight en Swaddle 2011)

2.

Geluid kan afleiden van hoofdtaken (Mendl 1999, Chan en Blumstein 2011)

3.

Geluid kan prikkels maskeren (Brumm en Slabbekoorn et al. 2010, Radford et al. 2014)

Simpson et al. (2015) noemen hierbij dat verschillende studies aantonen dat geluid effect kan hebben op
communicatie, bewegingspatronen en eetgedrag, maar dat het erg moeilijk is om deze effecten te
vertalen naar individuele fitness of effecten op populatieniveau. Hun studie naar glasaal en
(scheeps)geluid liet echter duidelijk zien dat de vissen minder goed in staat waren om goed te reageren
op predatie en waarschijnlijk meer stress vertoonde. Ze concluderen dat geluidsverstoring zowel een
fysiologische als een gedragsverandering kan veroorzaken bij dieren met gevolgen voor de ‘dood of leven
reacties’ (Simpson et al. 2015). Het onderzoek naar de effecten van onderwatergeluid op het gedrag van
vis staat echter nog in de kinderschoenen en veel is nog onbekend (Slabbekoorn et al. 2010, Neo et al.
2014).
Hoe deze effecten van geluid schade of zelfs sterfte veroorzaken is afhankelijk per soort en zal sterk
verschillen per type turbine én per situatie. Over de mogelijkheid om mitigerende maatregelen in te
bouwen rond getijdeturbines is weinig bekend (Freeman et al. 2013). Dit komt omdat weinig bekend is
over de impact van getijdeturbines op vis en of maatregelen kunnen helpen.

10.4 Effecten op vissen
Wanneer het om stroomopwaartse migratie gaat zullen de getijturbines voor met name de sterkere en
matig sterke vissen een risico vormen: Atlantische zalm (en steur), (elft), fint, houting, rivierprik,
zeeforel, zeeprik. Ook mariene (dwaal) gasten vallen onder deze groep: o.a. harder en zeebaars. De
kleinere vissen zullen veelal niet tegen de stroom in kunnen zwemmen op de momenten dat de turbines
in bedrijf zijn. In stroomafwaarste migratie vormen de getij turbines voor alle vissoorten een risico,
omdat alle soorten al dan niet actief met de stroom mee richting de Waddenzee gaan. Door de
aanwezigheid van de turbines kunnen zij als reactie op prikkels als geluid, visueel of veranderingen in
waterstroming, ontwijkingsgedrag vertonen in zowel stroomopwaarste als stroomafwaartse richting.
Aangenomen wordt dat voor diadrome vissen bij de spuisluizen van Kornwerderzand de stroomopwaartse
migratie veel problemen geeft, maar dat er in de huidige situatie tijdens de stroomafwaartse migratie
alleen vertraging optreedt (Winter et al. 2014, Griffioen et al. 2014a). De vissen die het spuicomplex
passeren kunnen: (ongewild) uitgespoeld zijn door de sterke stroming van het spuiwater of gericht
richting de Waddenzee migreren voor de paai of om te foerageren. Hierbij kan een zelfde individu het
spuicomplex meerdere keren passeren. Door de aanwezigheid van getijturbines is het mogelijk dat zij dit
minder snel doen of in aanraking komen met de bladen van de turbines en daardoor (dodelijk) verwond
raken. Het risico dat vissen tijdens de stroomopwaartse migratie belemmerd worden door getijturbines is
aanwezig.
Stroomopwaarts zijn de migratievensters beperkter dan stroomafwaarts (Figuur 6-2). Van de vissen die
stroomopwaarts migreren zullen met name de sterkere zwemmers worden geconfronteerd met de
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getijturbines aangezien de turbines met stromend water, tijdens het spuien, in werking worden gesteld.
Kleinere vissen zullen tijdens de stroomopwaartse migratie niet in aanraking kunnen komen met de
getijturbines omdat de turbines pas vanaf een stroom snelheid van 0.7 m/s beginnen te draaien en zij
dan óf al zijn doorgetrokken óf niet meer tegen de stroom in kunnen zwemmen. Eenmaal in het
IJsselmeer lopen deze vissen wellicht wel het risico om ongewild uitgespoeld te worden en alsnog in
aanraking te komen met de turbines.
Hoe sterkere vissen reageren op de getijturbines in het studiegebied tijdens stroomopwaartse migratie is
onbekend. Zeeprikken en rivierprikken, die veelal in de nacht migreren (Kelly & King 2001, Kemp et al.
2011, Keefer et al. 2013), zullen waarschijnlijk vaker geneigd zijn om langs de muren te zwemmen bij
hogere stroomsnelheden om sprongsgewijs de spuikokers te passeren (vb. Quintella et al. 2009). De
kans dat soorten als zeeprik en rivierprik in aanraking komen met getij turbines lijkt hierdoor minder
groot dan bijvoorbeeld salmoniden, fint, houting (en elft) die èn grotere sprintcapaciteiten hebben
(review in Winter et al. 2014) èn waarschijnlijk naar verhouding meer in de waterkolom zwemmen.
Zichtgeoriënteerde vissen zoals zalmen en fintachtigen (Haro and Kynard 1997, Kynard and Buerkett
1997) zouden een turbine kunnen waarnemen en ontwijken. Echter het doorzicht in het IJsselmeer
verschilt van enkele tientallen centimeters tot enkele meters en is afhankelijk van verschillende factoren.
Metingen van Rijkswaterstaat geven gemiddeld een doorzicht van 30 tot net boven de 60 cm (Noordhuis
2010). Het beste doorzicht is gedurende de maanden april – mei. Metingen bij Kornwerderzand geven
een doorzicht van maximaal ~75 cm (Noordhuis 2010). Dit beperkte doorzicht geeft de vissen wellicht
slechts beperkt de tijd om de turbines te ontwijken in stroomopwaartse migratie.
Geluid speelt mogelijk ook een rol wanneer het geproduceerde geluid boven het achtergrondgeluid
uitkomt. Geluid is mogelijk voor de sterkere vissen (salmoniden, fint, houting en elft) een extra barrière,
met als gevolg een grotere vertraging, doordat zij in een al relatief sterke stroming ook nog eens een
turbine moeten ontwijken binnen het beperkte migratievenster wat hen wordt aangeboden (Figuur 6-2).
De buitenste kokers (koker nummer 1, 5, 6, en 10) van het spuisluiscomplex zijn, indien het
zogenoemde visspuien wordt toegepast (zie hfst 5), voor sterkere zwemmers beter passeerbaar.
Onbekend is echter welke spuikokers de sterkere zwemmers gebruiken voor de stroomopwaartse
migratie. In 2014 (Griffioen et al. 2014a) is gebleken dat inderdaad een deel van de vissen de buitenste
spuikokers gebruiken, maar onbekend wat de verhouding is tussen doortrek van vis door kokers die vol
open staan en door kokers die op een horizontale kier staan (visspuien) (Griffioen et al. 2014a).
Voor de stroomafwaarste migratie vormen de getijturbines voor alle vissoorten een potentieel risico,
omdat alle soorten al dan niet met de stroom mee richting de Waddenzee gaan. Echter voor zogenaamde
‘uitgespoelde’ zoetwatervis is het lot zeer onzeker en zal het zoute water in de Waddenzee tot sterfte
leiden, waarbij de kansen op tijdige terugkeer naar het zoete water klein lijken en dit wellicht ook zijn na
het in werking stellen van de voorgenomen vismigratie voorzieningen..
Hoe groot is het risico op sterfte?
Er zijn momenteel vrijwel geen studies waarbij de effecten van getijdeturbines op vis in het veld zijn
gemeten (Copping et al. 2014, Prof. Dr. Ben Wilson (SAMS) pers. meded.). Veel van de studies naar
mogelijke effecten van getijdeturbines op vis beperken zich tot modelstudies naar botsingskansen of
laboratoriumstudies naar fysieke effecten (zoals verwonding, sterfte) van vis bij passage van modelturbines (Amaral et al. 2015).
De modelstudies zijn veelal gebaseerd op hydrodynamische modellen waarbij vis als ‘passieve objecten’
worden gemodelleerd en zodoende botsingskansen kunnen worden berekend (Romero-Gomez &
Richmond

2014ab).

Deze

modelstudies

komen

voor

hydrokinetische

getijturbines

uit

op

overlevingskansen van > 96%, waarbij eventueel ontwijkend gedrag op korte afstand (ontsnapping zie
Figuur 10-1) van de turbinebladen nog niet is meegenomen. Soms worden modelstudies gekoppeld aan

Rapportnummer C031/15

42 van 59

monitoringsdata van welke soorten en in welke aantallen/dichtheden deze voorkomen in gebieden waar
getijdeturbines gepland zijn om gebied-specifieke risico-inschattingen te kunnen maken (Broadhurst et
al. 2014).
Laboratorium experimenten met hydrokinetische turbines (1.7 m diameter en 7 bladen) met gestreepte
baars, regenboogforel en witte steur lieten zien dat voor vis die in het turbine bereik terecht komt > 95
% van de gestreepte baarzen en > 99 % van de regenboogforellen en witte steuren overleefde. De enige
veldstudies die gedrag van vis bij vrijstaande getijdeturbines in open zee hebben onderzocht zijn
Viehman & Zydlewski (2015) en Hamar et al. (2015). De eerste studie (Viehman & Zydlewski 2015) is
verricht in Cobscook Bay, Maine, USA, waarbij met DIDSON akoestische camera’s het gedrag van vis en
visscholen in relatie tot twee ‘helicali-bladed cross-flow’ turbines (2.6 m diameter x 5.2 m lengte) is
onderzocht. Visscholen reageerden op grotere afstand op de turbine dan individuele vis (mediaan op 2,5
m afstand voor visscholen en 1.7 m voor individuele vissen), waarbij visscholen 56% lagere kans hadden
om het turbine bereik in te zwemmen dan individuele vis. De tweede studie (Hamar et al. 2015) is
verricht bij Ponta Torres voor de kust van Mozambique met ‘vertical-axis triple helix Gorlov Helical’
turbines, waarbij met video-systemen het gedrag van vis bij de getijdeturbines is onderzocht. Vis
vermeed actief de turbine, met verschillen tussen verschillende vissoorten en in afstand waarop deze
gemeden werd. Er zijn tijdens het onderzoek geen botsingen met de bladen waargenomen. Beide studies
betreffen een ander type getijdeturbines dan de TOCARDO-turbines.
Zowel de veldstudie (Viejman & Zydlewski 2015) als de laboratoriumstudies (Amaral et al. 2015) laten
zien dat vis actief de bladen van turbines vermijdt op korte afstand. Belangrijke factoren hierbij zijn in
ieder geval de stroomsnelheid en mate van turbulentie en de lengte van de vis. Of en in welke mate er
over grotere afstand ontwijkend gedrag plaatsvindt door bijvoorbeeld geluid dat door de getijturbines
wordt gegenereerd is nog zeer weinig over bekend, maar de geluidsniveau’s zijn in ieder geval laag
genoeg om directe fysieke schade als zeer onwaarschijnlijk in te schatten (Copping et al. 2014).
Hoewel er geen gegevens zijn over sterfte schattingen voor vissen kunnen we op basis van vergelijking
een afbakening van de risicoschatting maken. Daarbij moet vermeld worden dat er naast directe sterfte
ook een ‘onzichtbare’ sterfte kans is wanneer vissen het gebied totaal vermijden. Dit gedrag zorgt ervoor
dat vissen opgroei en of paai habitat niet of minder snel bereiken wat in beide gevallen tot verlies in de
populatie kan veroorzaken. Bij schieraal weten we dat 60-74% vermijdings- of terugkeergedrag vertoont
als gevolg van de aanwezigheid van een WKC op zowel korte als grotere afstand (Griffioen et al. 2013).
Toch komt uiteindelijk het gros van deze schieralen uit bij de turbines van de WKC en passeert deze met
alle gevolgen van dien. Hoe dit gedrag met de gepaarde vertraging zich door vertaalt in een minder goed
paaisucces is tot op heden nauwelijks in te schatten.
Van de schieralen (vrouwen) die langs de turbines van de WKC migreren sterft 24% direct en indirect als
gevolg van dodelijke verwondingen (Bruijs et al. 2003). Wanneer we het complex als geheel beschouwen
inclusief alternatieve routes (stuw, scheepsluizen en vispassages), sterft 22-31% van de migrerende
populatie (Griffioen et al. 2013). De letale sterfte voor schubvis (o.a. baars en karperachtigen) ligt rond
de 0.8-5.7% en is in dezelfde orde van grootte als bij andere Europese WKC’s 2.5-3.4%, voor
salmoniden ligt deze rond de 3.5 - 6% (Bruijs 2003).
De situatie bij Kornwerderzand met getijturbines is slechts ten dele te vergelijken met de situatie op de
Maas met een WKC, maar kan ons wel enig inzicht geven in de maximale sterfte schatting als gevolg van
botsing

met

de

getijturbines.

De

turbines

hebben

een

diameter

van

4m

en

hebben

een

omwentelingsfrequentie van 88.2 rpm (Bruijs 2003). De tipsnelheid bedraagt met deze gegevens 18.5
m/s, welke 6.5 m/s hoger ligt dan de maximale tipsnelheid van de getijturbines (12 m/s). Daarnaast zijn
de turbines van de WKC in een ‘gesloten koker’ (100% van het ‘natte’ oppervlak van het doorstromende
water wordt door de turbinebladen ‘bestreken’), terwijl de getijturbines in een ‘open koker’ zitten waarbij
58% van het natte oppervlak wordt bestreken door de turbinebladen (zie gele lijn in Figuur 1-2 en Tabel
3). Het totale oppervlak van alle 10 de spuikokers is 466m2 indien er rekening wordt gehouden met een
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lager waterpeil als de spuikokers openstaan (zie gele lijn in Figuur 1-2 en Tabel 3). In vier van de 10
kokers worden geen turbines aangebracht. Het oppervlak dat de turbines totaal bestrijken is zes maal
27.24m2 (opp. drie turbines in één koker) . Het totale ‘turbine oppervlak’ komt daarmee op 163m2.
Indien alle spuideuren volledig openstaan is het aandeel turbine oppervlak (163m2) ten opzichte van het
totaal (466m2), 35% van het gehele complex (Tabel 3). Echter is het bekend dat lang niet altijd alle
spuideuren openstaan of dat de buitenste deuren op een visstand staan (Griffioen et al. 2014a). Indien
alle vier de buitenste kokers op visstand staan (50cm kier) en de rest volledig open, dan is het totale
oppervlak zes maal 46.6m2 en vier maal ~6.0m2 is 303.5m2. Het aandeel turbineoppervlak in deze
situatie is dan 54% (163/303.5). Indien de vier buitenste spuideuren helemaal dicht zijn is het
turbineoppervlak 58% (27.24/46.61). In het laatste geval is het oppervlak waarbij vissen in ieder geval
veilig kunnen passeren 42%.
Bij passage van de ‘vrijhangende’ getijturbines in de Afsluitdijk zullen vissen een grotere kans, c.q. meer
tijd, hebben om anticiperend, impulsief en ontsnappingsgedrag te vertonen dan bij passage van de
turbines van WKC’s. De sterftekans voor vissen die de getijturbines passeren wordt daarom minimaal 4265% lager ingeschat (verschil in afdekking van natte oppervlak door turbines) dan de sterftekans bij
passage van turbines van WKC’s. Wanneer de lagere maximale tipsnelheid en de aanwezigheid van twee
turbinebladen bij de getijturbines in plaats van de drie bladen zoals bij een WKC, wordt meegerekend zal
het sterfte percentage nog eens een (onbekende) factor lager liggen. Uiteindelijk moet onderzoek naar
de werkelijke sterfte worden uitgevoerd om het sterftepercentage per soort vast te stellen. Hierin is het
noodzakelijk om aandacht te besteden aan gedrag van vissoorten in de nabijheid van de turbines.
Tabel 3 Vergelijking van sterftegetallen van WKC Linne (Bruijs et al. 2003, Bruijs 2003) en getijturbines
bij het passeren van de turbines. De sterfteschatting bij de getijturbines is gebaseerd op verhouding
tussen werkelijk oppervlak (dwarsdoorsnede koker) en turbine oppervlak. Eventueel vermijdingsgedrag
op korte afstand zal de schatting van de directe sterfte verlagen. Onderzoek naar de werkelijke sterfte
zal de juistheid van deze sterfteschatting moeten uitwijzen.
max tipsnelheid
aantal turbines
turbines per 'koker'
aantal vrije kokers
max oppervlak spuikoker
min oppervlak spuikoker
turbine oppervlak
Diameter
max omwenteling
omtrek turbine
turbine oppervlak 'koker'
totaal koker oppervlak
totaal turbine oppervlak
'turbine oppervlak' t.o.v. totale nat opp.
'turbine oppervlak' t.o.v. totale nat opp. In situatie van
visspuien
'turbine oppervlak' t.o.v. totale nat opp. In situatie waarbij
buitenste kokers dicht zijn
sterfte salmoniden (kweek)
sterfte schubvis
sterfte paling (schieraal)

WKC
Linne
18.48
4
1
NA
NA
NA

eenh
eid
m/s

12.57
4.00
88.24
12.57
100
NA
NA
100

getijturbine KWZ
12
18
3
4
56.17
46.61
9.08 bij 1 turbine.
27.24 (bij 3)
3.40
67.41
10.68
58.44
466.05
163.43
35.07

100

53.84

%

100
3.5-61
0.8-5.71
242

58.44
<1.47-3.93
<0.34-3.83
<10.1-15.63

%
%
%
%

m2
m2
m2
m
rpm
m
%
m2
m2
%

1 Bruijs 2003 2 Bruis et al. 2003 3 schatting op basis van vergelijking WKC turbine en getijturbine gerekend met een 42-65% oppervlakte in het complex
waar geen turbine is. De sterfte wordt met nog een onbekende factor verlaagd indien rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld lagere tipsnelheid en
minder bladen.
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10.5 Effecten op zeezoogdieren
Informatie over effecten van getijturbines op bruinvissen ontbreekt. Het risico bestaat dat bruinvissen in
aanvaring komen met de turbines, maar dit risico wordt laag ingeschat omdat bruinvissen niet in het
IJsselmeer worden waargenomen. Mogelijk worden bruinvissen tot de turbines aangetrokken door de
hogere dichtheden uitgespoelde vis, maar dat is niet anders dan in de huidige situatie waar zij slechts
sporadisch worden gezien. Empirische gegevens over aantallen bruinvissen en aanvaringsrisico
ontbreken echter. Een review door de ICES-werkgroep Marine Mammal Ecology (WGMME , 2012) naar de
potentiële effecten van getijdencentrales op zeezoogdieren laat zien dat er weinig bekend is. WGMME
(2012) schetst een aantal kennisleemtes. Naast gedetailleerde kennis over voorkomen, habitatgebruik en
gedrag rond turbines van zeezoogdieren is kennis over de emissie van turbines van (bijvoorbeeld
geluidsoverlast, EM-velden) en hun effecten op zeezoogdieren noodzakelijk. Met name kennis over
geluidsemissies (frequentie, duur etc.) is van belang om eventuele effecten op bruinvissen te
kwantificeren.
Zeehonden worden relatief vaker dan bruinvissen waargenomen aan de zoute zijde van de spuikom
(pers. meded. beroepsvissers). Echter zijn de aantallen in de IJsselmeer zeer laag. Hoewel de migratie
routes van de zeehonden niet officieel zijn vastgesteld zijn er anekdotische aanwijzingen dat zij de
scheepsluizen gebruiken om richting het IJsselmeer te zwemmen. Het is onbekend in hoeverre zij de
spuistroom gebruiken om tussen zoet en zout te zwemmen (pers. meded. Mervyn Roos). Wanneer zij dit
wel doen dat is het risico groot dat zij hier niet ongeschonden door komen.

10.6 Effecten op vogels
Voor vogels is relatief veel bekend wat betreft de risico’s van windmolens, echter voor getijdenturbines is
vrijwel niets bekend (McCluskie et al. 2012). Dat meerdere soorten vogels foerageren rondom de
kunstwerken bij de Afsluitdijk is bekend (pers. meded. diverse lokale beroepsvissers). Echter of vogels
tijdens het spuien worden meegevoerd tijdens een duik door een spuistroom door de spuikokers heen is
onbekend, maar vooralsnog zijn daar geen aanwijzingen voor.
Er wordt ingeschat dat op basis van het foerageergedrag de getijturbines voor met name duikende
viseters en duikende schelpeters een risico vormen en in mindere mate ook de stootduikende viseters.
Deze soorten zijn in staat het water in te duiken tot dezelfde diepte als waarop de getijturbines zijn
gepositioneerd. Het risico bestaat dat duikende viseters en duikende schelpeneters in aanvaring komen
met de turbines. De oppervlakte foeragerende soorten (meeuwen en sterns) lopen een laag risico om
met turbines in aanraking te komen, terwijl onderwater foeragerende soorten een hoger risico lopen.
Echter de risico’s zijn net als bij vissen soort specifiek en seizoensgebonden. Factoren die hierin mogelijk
een rol spelen zijn: duikdiepte, duikduur, duikfrequentie, zwemsnelheid, gedrag mogelijkheid tot
manoeuvreren of ontwijkingsgedrag Figuur 10-1), duikruimte (o.a. afstand) of het mijding van
kunstwerken of kustzones als geheel. Zo is een brilduiker wel een duikende schelpeter, maar komt niet
of nauwelijks in de buurt van de kust (SOVON, 1987).
Informatie over vermijdings- en aantrekkingskracht en effecten van getijturbines op de beschreven
vogelsoorten ontbreekt voor zover bij ons bekend. Een inschatting van de effecten op vogels is dan ook
gebaseerd op de schaarse beschikbare kennis en inschatting. In het horizontale vlak treedt vermijding
van draaiende turbine-onderdelen waarschijnlijk op, maar het risico is aanwezig dat duikende viseters en
duikende schelpdiereters door de spuistroom (4-5 m/sec) meegevoerd worden en in aanraking komen
met de turbines. Hoe groot dit risico is, is onbekend en daarnaast zijn er voor zover ons bekend geen
aanwijzingen voor. Vogels die onder draaiende turbine-onderdelen zwemmen lopen het risico om bij het
bovenkomen in aanraking te komen met deze onderdelen (Langton et al, 2011). De beschreven
vogelsoorten oriënteren zich grotendeels visueel tijdens het foerageren, maar de duikende soorten
maken ook gebruik van hun tastzin bij het grijpen van hun prooi. Gehoor speelt onderwater geen
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noemenswaardige rol waar dat bij vissen wel van belang is. Met name de schelpdier etende duikeenden
maken gebruik van hun tastzin om hun prooi te vinden. Deze soorten kunnen dan ook uitstekend ’s
nachts foerageren. Concluderend, duikende viseters en duikende schelpeneters lopen het risico om in
aanvaring te komen met de turbines, waardoor ze om kunnen komen. Echter zijn er geen aanwijzingen
dat zij tijdens het spuien door de spuikokers gaan of in de buurt zijn. Hier zal nader onderzoek naar
gedaan moeten worden. Voor de overige soorten wordt dit risico lager ingeschat (Tabel 4). Naast
gedetailleerde kennis over voorkomen tijdens het spuien, habitatgebruik en gedrag rond turbines van
vogels

is kennis over vermijdings- en aantrekkingskracht van turbines en hun effecten op vogels

wenselijk. Met name kennis over aanvarings- en verstrikkingsrisco’s is van belang om eventuele effecten
op vogels te kwantificeren.
Tabel 4 Samenvattende tabel met gegevens voor relevante vogelsoorten in de Waddenzee en hun
ingeschatte risico op een aanvaring met de getijturbines. De risico’s voor vogels om in aanraking te
komen met de getij turbines is gebaseerd op schaarse beschikbare kennis en inschatting.
Soort
Foerageer-methode
Duikende viseters
fuut
Achtervolgingsduiken
Aalscholver
Achtervolgingsduiken
Grote zaagbek
Achtervolgingsduiken
Middelste Zaagbek
Achtervolgingsduiken
Nonnetje
Achtervolgingsduiken
Duikende schelpeneters
Kuifeend
Duiken
Tafeleend
Duiken
Topper
Duiken
Brilduiker
Duiken
Stootduikende viseters
Visdief
Stoot duiken
Grote stern
Stoot duiken
Zwarte stern
Oppervlakte duiken
Oppervlakte pikkende alleseters
Kleine mantelmeeuw Oppervlakte pikken
Zilvermeeuw
Oppervlakte pikken
Grote mantelmeeuw
Oppervlakte pikken
Stormmeeuw
Oppervlakte pikken
Kokmeeuw
Oppervlakte pikken
Dwergmeeuw
Oppervlakte pikken

Waarnemingsmechanisme
Visueel/tactiel
Visueel/tactiel
Visueel/tactiel
Visueel/tactiel
Visueel/tactiel

Zwemsnelhei
d (m/s)

Duikduur
(sec)

Duikdiepte
(m)

1-2
1-2

30-60
15-60
35-40
< 30
< 45

6

Visueel/tactiel
Visueel/tactiel
Visueel/tactiel
Visueel/tactiel

Max duikdiepte (m)

Aanvaringsrisico
Matig
Matig
Matig
Matig
Matig

1

2-4
?
<6

> 20
> 30
10
< 15
?

< 40
< 25
< 60

5-7
<2
<5

< 20
<5
< 10

Matig
Matig
Matig
Laag

2,3
2,3
2,3

Ref*

2,3
2,3
2,3

Visueel
Visueel
Visueel

NR
NR
NR

<5
<5
<5

< 0.5
< 0.5
< 0.5

< 0.5
< 0.5
< 0.5

Laag
Laag
Laag

Visueel
Visueel
Visueel
Visueel
Visueel
Visueel

NR
NR
NR
NR
NR
NR

NR
NR
NR
NR
NR
NR

NR
NR
NR
NR
NR
NR

NR
NR
NR
NR
NR
NR

Zeer Laag
Zeer Laag
Zeer Laag
Zeer Laag
Zeer Laag
Zeer Laag

*1) Bauer & Glutz von Blotzheim 1966 2) Glutz von Blotzheim & Bauer 1992 3) Nillson 1972

10.7 Effecten op habitat en benthische organismen
De far-field effecten op het habitat zijn vrijwel uitgesloten. De enige effecten op het habitat zullen
beperkt zijn tot de spuikokers zelf en de onmiddellijke omgeving en alleen aan de Waddenzeezijde.
Aangezien deze onmiddellijke omgeving volledig bestaat uit hard substraat, zijn ook near-field effecten
op

de

bodem

(bv

verhoogde

erosie)

niet

aan

de

orde.

Stroomsnelheid

en

verhoogde

bodemschuifspanning kunnen in principe ook een direct effect hebben, met name op filtrerende
bodemdieren. Te weinig stroming kan een beperking van de aanvoer van voedsel inhouden en te veel
stroming kan interfereren met de efficiëntie van voedselopname. Echter de directe omgeving van de
spuikokers is ook zonder turbines al zeer dynamisch, met extreem hoge stroomsnelheden. Vrijwel zeker
is de steenbestorting vlakbij de spuikokers niet bijzonder rijk vanwege de grote saliniteitsschommelingen
van volledig zoet als er gespuid word naar behoorlijk brak als de kokers dicht staan. Niet veel biota
kunnen gemakkelijk omgaan met dergelijke extreme condities. Concluderend kan dus gesteld worden dat
de effecten op het fysisch – chemische habitat minimaal beïnvloed wordt door de aanwezigheid van
getijkokers in de spuikokers van Kornwerderzand.
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11 Conclusie
Wat zijn de effecten voor habitat, vissen, vogels en zeezoogdieren van getijturbines in de
spuisluizen van de Afsluitdijk te Kornwerderzand?
Vissen
Voor een deel worden de risico’s in de huidige situatie zonder getijturbines gelijk ingeschat ten opzichte
van een toekomstige situatie met getijturbines (Tabel 5). De migratievensters zullen vrijwel gelijk
blijven. Echter door een mogelijke aanvullende turbulentie zullen sommige vissen mogelijk meer moeite
hebben om gebruik te maken van het migratievenster. De stroomsnelheden in de koker zullen in de
toekomstige situatie wel lokaal veranderen: 10% hogere snelheden langs het oppervlak dat door de
reikwijdte van de turbinebladen wordt beslagen, maar de gemiddelde snelheid in de koker zelf zal iets
lager liggen dan de huidige snelheid. Ook de zogenaamde zogwerking en turbulentie achter de turbine
kan vissen die stroomopwaarts willen zwemmen mogelijk beïnvloeden. Dit kan zowel negatief uitpakken
wanneer die aantrekkend werkt en de vis richting de turbine leidt, als positief wanneer de vis wordt
verstoord en van de turbines wordt weggehouden. In de huidige situatie zijn er geen obstakels in de
spuikokers geplaatst, terwijl dit in de toekomstige situatie wel het geval is. Dit brengt een botsingsrisico
met zich mee met een eventuele directe of vertraagde sterfte tot gevolg. Ook bestaat het risico dat er
vertraging in de migratie optreedt door vermijding van de spuikoker waar een turbine aanwezig is.
Tabel 5 Inschatting van de risico’s voor vissen in de huidige en de toekomstige situatie. In kleuren:
groen: vrijwel gelijke situatie. Oranje: matige veranderde situatie. Rood: sterk veranderde situatie
Migratievensters
tijdens spuien
Beweging door
spuikokers

sterfte kans
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tijdens spuien
barrière door
stroomsnelheid

Huidige situatie
Kort stroomopwaarts
Lang stroomafwaarts
Hoog barrière werking
stroomopwaarts door
grote stroomsnelheden
Geen barrière werking
stroomafwaarts. Zowel
passief meegevoerd of
actieve verplaatsing

aanwezigheid
obstakels
direct

Er zijn geen obstakels in
de spuikokers
Er zijn geen turbines dus
geen directe sterfte kans.
Wel sterfte kans door
uitspoeling zoetwatervis
die niet overleeft in zout
water.

indirect

Reductie fitness in
stroomopwaarts
perspectief doordat vissen
worden vertraagd of
volledig worden
geblokkeerd in de
migratie door hoge
stroomsnelheden van het
spuiwater. In
stroomafwaartse en
stroomopwaarte richting
kan er vertraging
optreden als de deuren
(lang) dicht blijven met
een verlaagde fitness tot
gevolg. In de praktijk
blijven de deuren
nauwelijks lang dicht
(Griffioen en Winter
2014a).

Toekomstige situatie
Gelijk (stroom afwaarts) en wellicht iets
korter door turbulentie stroomopwaarts
Gelijk tot matig gewijzigd. De
stroomsnelheden zullen ten opzichte
van de oude situatie veranderen. Achter
de turbines zal zogwerking zijn en
daarnaast is er een verhoging van 10%
in stroomsnelheid te verwachten om de
turbines heen. De gemiddelde snelheid
in de spuikokers is wel iets lager.
Botsing/raak kans, geluid, trilling,
vermijding visueel etc.
Hoger bij diadrome vis door
aanwezigheid turbines en botsing kans.
Bij uitgespoelde zoetwater vis is deze
kans ook aanwezig, maar geen extra
sterfte door aanwezigheid turbines.
Hoger bij diadrome vis door grotere
vertraging in migratie / vermijding. Dit
geldt zowel voor stroomopwaarts als
stroomafwaarts.
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Stroomopwaarts is het mogelijk dat vissen gehinderd worden door de aanwezigheid van de getijturbines.
Bij een vergelijkbaar migratievenster zullen zij mogelijk minder (snel) gebruik maken van het venster
door de aanwezigheid van de getijturbines. Dit als gevolg van vermijdingsgedrag op zowel korte als
grotere afstand. Dit is vooral voor sterkere zwemmers een risico: Atlantische zalm (en steur), (elft), fint,
houting, rivierprik, zeeforel en zeeprik. Dit risico wordt voor de sterkere zwemmers vermindert als het
complex als geheel wordt gezien omdat de buitenste kokers geen turbines hebben. Voor kleinere vissen:
spiering, botlarven, glasaal en driedoornige stekelbaars wordt ingeschat dat zij niet in staat zijn tegen de
stroom in te zwemmen op het moment dat de turbines in bedrijf zijn bij stroomsnelheden groter dan
0.7m/s. Voor deze vissen is er geen verandering in stroomopwaartse migratie in de huidige en een
eventuele toekomstige situatie met getijturbines.
Stroomafwaarts geldt een risico voor alle soorten vis die richting de Waddenzee migreren of uitspoelen.
Van de zoetwater vis uitspoelers zijn er echter al lage overlevingskansen doordat zij in een zout milieu
komen. In de huidige situatie wordt er hoogstens een vertraging in de migratie verwacht door dichte
deuren. Een nieuwe situatie met getij turbines brengt naast een eventueel vermijdingsgedrag ook een
direct sterfte risico met zich mee voor de vissen die de kokers passeren. Echter doordat er
ontsnappingskansen zijn wordt dit risico veel lager ingeschat (minimaal 42-65% lager en waarschijnlijk
lager) dan bijvoorbeeld sterfte bij WKC’s.
Vogels
Voor vogels is relatief veel bekend wat betreft de risico’s voor windmolens, echter voor getijdenturbines
is dit veel minder tot nauwelijks bekend. Of vogels tijdens het spuien worden meegevoerd tijdens een
duik door een spuistroom door de spuikokers heen is onbekend, maar vooralsnog zijn daar geen
aanwijzingen voor. Indien dit wel het geval is en zij na het duiken (tijdens het spuien) nabij de turbines
omhoog komen richting de oppervlakte dan wordt ingeschat dat op basis van het foerageergedrag de
getijturbines voor met name duikende viseters en duikende schelpeters een risicovormen en in mindere
mate ook de stootduikende viseters. De soorten waarvoor de turbines een risico vormen zijn: futen,
aalscholvers, grote en middelste zaagbek, nonnetje, kuifeend, tafeleend en de topper. Echter niet alle
soorten komen ook veelvuldig voor rondom de spuisluiscomplex.
Zeezoogdieren
Beroepsvissers geven aan dat zowel zeehonden (vaker) als bruinvissen (nauwelijks) in de spuikom bij
Kornwerderzand worden gezien. De gewone, de grijze zeehond en bruinvissen zijn waargenomen in het
IJsselmeer, echter zijn de aantallen zeer laag. Bruinvissen zijn fysiek in staat zijn om tijdens het spuien
door de spuikoker te zwemmen, maar de motivatie lijkt afwezig en bruinvissen worden derhalve niet tot
nauwelijks waargenomen in het IJsselmeer. Zeehonden zwemmen waarschijnlijk via de scheepssluizen
het IJsselmeer op. Hoe zij weer in de Waddenzee komen is onbekend. Dit kan zowel tijdens het spuien of
tijdens het schutten (scheepssluizen). Er zijn alleen anekdotische gegevens dat zeehonden via de
scheepssluizen zwemmen. De risico’s voor zeezoogdieren worden daarom laag ingeschat met de
kanttekening dat er niet tot nauwelijks gegevens beschikbaar zijn van het voorkomen en het gedrag van
zeezoogdieren rondom de spuisluiscomplexen en het eventuele zwemgedrag door de spuikokers.
Habitat
Er kan worden gesteld dat het fysisch – chemische habitat minimaal beïnvloed wordt door de
aanwezigheid van getijturbines in de spuikokers van Kornwerderzand.

Rapportnummer C031/15

48 van 59

12 Aanbevelingen
Gedrag en voorkomen vissen, zeezoogdieren en vogels
Voor zowel vissen, zeezoogdieren als vogels geldt dat er een nul situatie in kaart moet worden gebracht
wat betreft voorkomen en gedrag rondom de spuisluizen van Kornwerderzand. Voor een aantal
vissoorten is dit redelijk tot zeer goed bekend en grotendeels geciteerd in deze rapportage, maar voor
veel vissoorten moet de kennis uitgebreid te worden met gedragsonderzoek gericht op intreksucces en
uittreksucces. Een telemetrie studie met de sterkere zwemmers in een huidige en een toekomstige
situatie moet uitsluitsel geven over een eventuele verandering in gedrag na de plaatsing van de turbines.
Ook kunnen deze vissen voor een deel over grotere afstand worden gevolgd om eventuele vertraagde
sterfte duidelijk te maken.
Geadviseerd wordt om o.a. door de inzet van C-pods de aanwezigheid, gedrag en verplaatsing van
bruinvissen bij Kornwerderzand te monitoren. Deze apparatuur is beschikbaar bij IMARES en relatief
makkelijk in te zetten.
Geadviseerd wordt om door met behulp vogelobservaties voor en tijdens het spuien inzicht te krijgen in
het gedrag van vogels bij de spuisluizen van Kornwerderzand.
Sterfte bepaling
Een experiment waarin de directe sterfte van vissen wordt gemeten is noodzakelijk om te evalueren wat
de directe schade is op vissen. Dit is nodig om aan de eis te voldoen van het toetsingskader voor
waterkrachtcentrales (Vriese et al. 2013 en van den Berg et al. 2014): Het toetsingskader voor
waterkrachtcentrales is een voortzetting van het huidige beleid van Rijkswaterstaat. Het toetsingskader
stelt dat in gestuwde trajecten van de grote rivieren cumulatief niet meer dan 10% vissterfte (aal en
zalm als toetssoorten) op mag treden door waterkrachtcentrales. Indien deze vissterftenorm reeds
overschreden wordt door bestaande centrales, kunnen maximaal vijf initiatieven met ‘nihil’ sterfte
(0,1%) worden toegestaan in de gestuwde trajecten. Voor de overige ecologisch belangrijke waterlopen,
zoals bijvoorbeeld de vrijstromende trajecten van de grote rivieren en de waterlichamen nabij de
Afsluitdijk en het Haringvliet, geldt een compensatieplicht op de effecten van de genomen maatregelen
die vismigratie negatief beïnvloeden. Dit komt overeen met ‘nihil’’ sterfte ofwel 0,1% sterfte per
waterlichaam. Voor de kanalen en andere ecologisch minder belangrijke waterlopen geldt alleen toetsing
aan de Beste Beschikbare Technieken, en geldt geen specifieke vissterftenorm.
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13 Kwaliteitsborging
IMARES beschikt over een ISO 9001:2008 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem
(certificaatnummer: 124296-2012-AQ-NLD-RvA). Dit certificaat is geldig tot 15 december 2015. De
organisatie is gecertificeerd sinds 27 februari 2001. De certificering is uitgevoerd door DNV Certification
B.V. Daarnaast beschikt het chemisch laboratorium van de afdeling Vis over een NEN-EN-ISO/IEC
17025:2005 accreditatie voor testlaboratoria met nummer L097. Deze accreditatie is geldig tot 1 april
2017 en is voor het eerst verleend op 27 maart 1997; deze accreditatie is verleend door de Raad voor
Accreditatie.
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Bijlage A. Vangsten Kornwerderzand - Waddenzeezijde
Tabel 1 Aantallen gevangen vis in het diadrome vis programma dat IMARES sinds 2001 uitvoert. De
vangsten zijn gedaan in het voorjaar (mrt – mei) en het najaar (sep – nov) over de jaren 2001 – 2012.
In totaal zijn zeven fuiken gebruikt waarvan er vijf in de spuikom van het spuicomplex staan. De getallen
geven totale vangstaantallen weer met bijbehorende Catch Per Unit Effort (CPUE) of het aantal vissen
per fuiketmaal. Gearceerde soorten zijn de diadrome soorten en de veel ‘uitgespoelde’ zoetwatervis.
soort
Aal
Adderzeenaald

totaal

CPUE

73207

soort

totaal

CPUE

soort

6

Harnasmannetje

53

0

Schol

Heremietkreeft

11

0

3

0

totaal

CPUE

73499

5.78

Schurftvis

8

0

Serpeling

1

0

661

0.06

2

0

1157

0.09

Hondshaai

358

0.03

Horsmakreel

534

0.05

Slakdolf

1029466

85.86

Houting

273

0.02

Smelt

1375

0.09

Barbeel

4

0

Kabeljauw

894

0.08

Sneep

6

0

Bittervoorn

2

0

Karper

374

0.02

Snoek

8

0

Blankvoorn

199867

16

Kesslers grondel

6

0

353699

27.64

6

0

Kleine pieterman

405

0.03

38

0

22

0

Spiegelkarper

3

0

Spiering

Alver
Ansjovis
Baars

Blauwe wijting
Blauwneus

Snotolf

2

0

163909

12.98

3171

0.28

Kolblei

30

0

Steenbolk

4

0

Koolvis

1

0

Steurgarnaal

51234

4.28

Koornaarvis

38

0

Strandkrab

118367

9.36

Koornaarvissen

136

0.01

409

0.03

Kopvoorn

0

0

Tong

3907043

298.79

L. forbesi

14

0

Tongschar

Dwerginktvis

4

0

Leng

2

0

Dwergpijlinktvis

1

0

Loligo

806

0.07

Dwergtong

2

0

Makreel

14

0

Vorskwab

133342

10.43

4

0

3106774

123.64

Noordzeekrab

17

329

0.03

P. bernhardus

5

0

Pelser

67

0.01

Penseelkrab

2858

0.24

Pitvis

Bot
Botervis
Brakwatergrondel
Brasem
Chinese wolhandkrab
Dikkopje
Driedoornige stekelbaars

Fint
Garnaal
Geep
Gehoornde slijmvis
Gemarmerde grondel
Gewone zwemkrab

Kleine zandspiering

Snoekbaars

Kleine zeenaald

Mul

Giebel

2

0

Pont. stroomgrondel

Glasgrondel

2

0

Pos

Goudharder

1

0

Puitaal

Graskarper

3

0

Rivierdonderpad
Rivierprik

Grauwe poon
Griet
Grondel
Grote marene
Harder
Haring/Sprot
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Tarbot

0

0

2206186

180.28

2869

0.23

256794.9

20.22

841461

65.7

6

0

1189

0.1

219

0.02

Vierdradige meun

4

0

Vijfdradige meun

2647

0.2

1

0

Wijting

4248

0.34

0

Winde

10387

0.83

17

0

Witte koolvis

78

0.01

Zalm

211

0.02

Zandspiering

2

0

Zeebaars
Zeedonderpad

4

0

4601133

361.92

21793

1.77

Zeekarper

203

0.02

1

0

28

0

2858

0.26

20011

1.59

5046

0.41

165

0.01

0

0

Zeenaald

340

0.01

Zeeprik

494

0.04

2

0

11

0

Zeeforel

10

0

2633

0.2

202

0.02

Rode poon

17

0

Zeestekelbaars

70413

5.42

Roofblei

68

0

Zwartbekgrondel

56

0

0

0

Zwarte grondel

0

0

2041

0.06

1257

0.12

Zwarte koolvis

0

0

24696762

959.1

0

0

Zwartooglipvis

1

0

Ruisvoorn
Schar
Scheve zakpijp
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