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Doelmatigheidvanvier
visyassagesindeRegge
JAN KEMPER, ORGANISATIE TER VERBETERING VAN DE BINNENVISSERIJ
GERTI SCHMIDT, WATERSCHAP REGGE EN DINKEL

Inhetvoorjaar van 1998voerdedeOrganisatie ter Verbetering vandeBinnenvisserij (OVBj 111
opdracht van het waterschap Re^geen Duikel ecuonderzoek uit naar dedoelmatigheid van viervispassac|es 111 deRe^ge. De mate waarin verschillende vissoorten devispassageskonden overbruggen,
werd 111 kaart.gebrachtaan de hand van Juikirgistranes. Voorde meestalgemene vissoorten waren
allevispassages.goedpasseerbaar. Wel bestonden kleineverschillen voorde vissoorten die in kleine
aantallen indeRe^geaanwezig zijn. Ook werd toen aangetoond dat individuele blankvoornsviade
viervispassa.ges,vanuit devechthet bovenstroomse cjebied van deRegge kan bereiken.
Het waterschap Reggeen Dinkel heeft tussen 1990en 1997vier vispassagesgebouwd in
deRegge.Dezeliggen in stroomopwaartse
richting bijArchern, Hancate,Overwater en
Notter (ziekaartje). Devier worden indit artikel verder aangeduid als respectievelijk vispassage 1, 2,3 en4.
Deprimaire opzet van het onderzoek was
om na tegaan in hoeverredevispassages voldoen aan het gestelde doel om vissen in de
gelegenheid testellen debovenstroom van de
Regge tebereiken. Bijdit evaluatieonderzoek
zijn drievragen te onderscheiden:

Welke van de in de Regge voorkomende
vissoorten zijn in staat devispassages te
passeren?
Zijn met betrekking tot deaantallen en
vissoorten, verschillen op temerken tussen de vispassages?
Zijn individuele vissen in staat alle vier
vispassages te passeren?

een negental betonnen zuilen, welke dusdanig
zijn geplaatst dat openingen ontstaan waardoorde viskan passeren (zieeerste foto). Het
hoogteverschil tussen deopeenvolgende treden isvijfcentimeter. Devispassages 1 en4
zijn beideV-vormige bekkentrappen (zietweede foto). DeV-vormige overlaten hebben een
verhang van 1:7.Het hoogteverschil tussen de
opeenvolgende treden bedraagt bij dit type circa 19centimeter. In allevier vispassageszijn de
bekkens opgevuld met stortsteen. Deaanwezigheid van dit substraat biedt rust voor passerende visen verkleint het hoogteverschil tussen deopeenvolgende treden.Devispassages 1,
2 en 3 zijn aangelegd in een omleiding.Vispassage4isaangelegd in dehoofdstroom en is
daarbij geïntegreerd in een cascadestuwconstructie voor beluchting van het water. Naast
ieder bekken iseen bassin aangelegd, waarmee
het rustgebied per bekken aanzienlijk isvergroot.

Methode
Het onderzoek heeft plaatsgevonden vanaf
halfmaart tot eind mei 1998.Door het plaatsen
van fuiken aan de bovenstroomse openingen
vande vispassages isgetracht alle optrekkende
viste verzamelen.
Het lichten van defuiken en de registratie
vandevangsten isnagenoeg dagelijks uitgevoerd door leden van plaatselijke hengelsportverengingen. Daarbij zijn alleblankvoorns bij
deeerste vispassage voorzien van een tijdelijk
merk.Door registratie isde stroomopwaartse
migratie viade vispassages 2,3en4gevolgd.

Typen vispassages

Visoptrek

Devispassages 2en 3behoren tot het type
'vertical slot' bekkentrap.Deafscheiding tussen de bekkens oftreden bestaat bij dit type uit

In totaal zijn 22vissoorten tijdens de fuikbemonsteringen gevangen. Inde vispassages1,
2.3en 4zijn respectievelijk 16,13,17en 16vissoorten gevangen.De 12meest talrijke vissoorten hebben gebruik gemaakt van alleviervispassages.Vanzeven vissoorten zijn slechts
maximaal enkeleexemplaren gevangen bij een
(niet dezelfde) vispassage.Deverschillen in
totaal aantallen gevangen vissen, tussen de
vier vispassages,verschilt sterk. Inde vispassages 1,2,3en 4zijn respectievelijk 4.600,2.017,

Luchtfotovande'verticalslot'vispassagebijvispassage3IjotoWaterschapRe^geenDinkel).

2.004e n 2 34!3 vissengevangen. De verschillen
worden sterk beïnvloed door verschillen in
aantallen gevangen blankvoorns. Bij uitsluiting van blankvoorn gaat het om respectievelijk986, 1.485(waarvan 565stuks pos),1.037en
5.468exemplaren. Hierbij moet worden opgemerkt dat de resultaten vandevispassages 2en
3negatiefzijn beïnvloed door vandalisme en
problemen met defuikopstellingen. In afbeelding4iseen overzicht van deresultaten te vinden.
Aanvankelijk werd aangenomen dat de
beideVertical slot' vispassages (2en 3),beter
optrekbaar zijn dan detwee V-vormigebekentrappen (1 en 4).In kwalitatieve zin functione26
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ren aldevier de vispassages min ofmeer gelijk.
Alleen voorde vissoorten diezeer beperkt aanwezigzijn, zijn verschillen tussen de twee
typen vispassages waar tenemen. Maar dan
nog wijzen deze verschillen niet eenduidig in
een richting.Giebel,grote modderkruiper en
sneepzijn de vissoorten dieexclusiefgebruik
hebben gemaakt vande'vertical slot' vispassages.Hoewel van ieder slechts één individu is
aangetroffen kunnen wevoor degiebel en de
grote modderkruiper ons nog voorstellen dat
de andere vispassages onneembaar zijn. Maar
van desneep (overigens maar tweestuks) moet
meer worden verwacht. Graskarper f3x),kopvoorn (2x),rivierprik (ix)en zonnebaars (ix)
zijn exclusiefbij vispassage 1 of4waargenomen.Voordeelfmeest talrijke vissoorten,
wordt geconcludeerd dat beide typen vispassages in kwalitatieve zin evengoed functioneren.

A r c h e m ^vispassage 1
(Archem)

v

Hancate

Nijverdal

Vispassage
(Notier)

lkm
DeReggemetdelocatiesvandeviervispassa

Afl).

van vissoorten, die alvroegin het voorjaar van
start gaan.Voorbaars,alveren kolblei ligt het
hoogtepunt vande migratie pasaan het eind
vandeonderzoeksperiode in week20.

Afl). 2:

Voorhet vistraponderzoek inde Regge kan
worden gesteld dat zoweldevisserijinspanning alsdeomvang van het proefgebied groot
zijn. Hoeweleen beoordeling lastig blijft,
scoort deReggemet 22vissoorten in vergelijking tot andere beeksystemen goed. Desalniettemin moet in gedachte worden gehouden dat
van maar liefst acht vissoorten, niet meer dan
drie individuen zijn gevangen.

Vispassage 3
\(Overwater)

Hellendoorn

Soortenrijkdom
Het isniet zonder meer mogelijk om een
kwalitatiefoordeel tegeven met betrekking tot
het aantal vissoorten dat in deReggeisaangetroffen. Tweeaspecten spelen hierbij een
belangrijke rol.In deeersteplaats is,tot op
zekere hoogte,het aantalaangetroffen vissoorten afhankelijk van devisserijinspanning. In
de tweedeplaats ishet aantal vissoorten afhankelijk van degevarieerdheid van het gebied.
Indien in het gebied eengrote diversiteit aan
(vis)habitats aanwezig is,zalhet aantal vissoorten vanzelfsprekend groter zijn dan wanneer de beek een monotoon karakter vertoond.
Deomvang van het proefgebied zal daarom
vaak bepalend zijn voor het aantal vissoorten
dat wordt aangetroffen. In eengroot gebied is
immers eengrotere variatie in habitat te verwachten dan in een enkel beektraject.

Vispassage2
(Hancate)

Maar naast dit verschil issterke overeenkomst in de migratie van alle vissoorren waar
te nemen. Enwel in de momenten dat de
migratie plaatsvindt.Derelatieve intensiteit

Overzichtvan het totaal aantalgevangenvissenpervissoortenpervispassage.Alleendeel/meest talrijke
vissoortenzijn weergegeven.
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Verloop van de visoptrek in relatie
tot de temperatuur
Omdat de fuiken vrijweldagelijks werden
geleegd ishet verloop van het aantal vissen,dat
door devispassages isheengetrokken, goed in
beeldgebracht. Inafbeelding 2zijn degegevens
vandeelfmeest voorkomende vissoorten uitgezet inde tijd. Indeonderste rij vande afbeelding istevens het verloop van de watertemperatuur uitgezet.Daglengtc iseen belangrijke
factor die bepalend isvoordestart van de
migratieen isniet voor allevissoorten gelijk.
Snoeken poszijn indit onderzoek voorbeelden

Notter (VP4)
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Tenslotte isgekeken naar het verband tussendematevan srroomopwaartsemigratie en
het debiet(ms/sec)doordeRegge.Met name
vooranadrome vissoorten(vissendiein het
voorjaar vanuitzeehetzoetewater intrekken)
blijkt eenverhoogde afvoer, stimulerend te werken.Voorhet migratie onderzoek indeRegge
bleekditechter niet aantoonbaar.Van belang
hierbij isdateen klein,maar essentieeldeelvan
degegevens verloren isgegaandoor twee piekafvoeren. Tengevolgevanextreme buien was
juist voordeaanvangvande fuikbemonsteringen(indeloopvanweekrï),sprakevan een
hogeafvoergolf Met eenmaximale dagafvoer
van circa45mVsvoldeeddezeafvoer nog net
niet aan het criterium voorextremeafvoer(50
mVs),maar wasvoldoendeom defuiken voor
enigetijd buiten werkingtestellen.
O p t r e k van g e m e r k t e b l a n k v o o r n s
In verhouding tot het totale aantal blankvoorns dat bij vispassage r isgevangen, zijn bij
devispassages 2,3en4respectievelijk elf, vier
en één procent gemerkte blankvoorns teruggevangen. Deafname in percentages isvermoedelijk het gevolg van de beperkte migratiedrang van de blankvoorn.
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Verloopvanhetrelatieveaantalvissendatviadevispassagesisopgetrokken,inrelatietotdetijd(weeknummer)endetemperatuur(gradenCelsius! Degnjzebalkengevendedrieperiodenaanwaarineensnelletemperatuurwisselingheeftplaatsgevonden.

waarmeedemigratie plaatsvindt, isvoorelke
vissoort weliswaar verschillend, maar snelle
tempcratuursovergangen blijken voor allevissen aanleiding te zijn om stootsgewijs in

bewegingtekomen.Om dit te benadrukken
zijn driete onderscheiden perioden, met een
snelletemperatuurstijging, in de afbeelding
met grijze balken aangegeven.

Conclusies
• Debouw van vispassages maakt onderdeel
uit van het waterschapsbcleid voorecologisch herstel van de watersystemen. Uit
dit onderzoek isgebleken datdevier m de
Reggegebouwde vispassages in ecologischezin goed functioneren en bijdragen
aan het ecologisch herstel van (delen van)
het stroomgebied van deRegge;
•

Voorallevissoorten,diein redelijke aantallen in deReggevoorkomen, mag
worden aangenomen dat deVertical slot'
vispassages (2en 3) en deV-vormige bekkentrappen (1en 4),in kwalitatieve zin
evengoed functioneren;

•

Deverschillen in totaal aantallen gevangen vissen tussen devier vispassages verschilt sterk.Conclusies omtrent verschillen in het (kwantitatief) functioneren van
deafzonderlijke vispassages zijn hieruit
lastig afte leiden.Zozijn devangsten bij
depassages 2 en 3 negatiefbeinvloed;
Voorde blankvoorn isaangetoond dat het
mogelijk isom viadeviervispassages in
her bovensrroomsedeel van deRegge te
komen;
Deaanleg van devispassages heeft geresulteerd in deterugkeer van vissoorten met
eenjaarlijks regionaal migratiegedrag,
zoals winde,kopvoorn en sneep. Het
betreffen vissoorten diezich in het winterhalfjaar ophouden indebenedenloop van
deIJssel/Zwartewater en in de randmeren,
en in het voorjaar stroomopwaarts trekken
teneinde te kunnen paaien.*

LuchtfotovanV-vormigebekkentrapbijArchem(vispassagei).Dezevispassageisalseenbypassronddestuwgebouwd
(fotoWaterschapReggeenDinkel).
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