Aalgoot helpt glasaal over de Zeeuwse dijk

Paling is een vissoort die in alle typen
wateren voorkomt, variërend van geïsoleerde putten tot het IJsselmeer en de
Deltawateren. Het is een soort met een
niet alledaagse levenscyclus. Volwassen
aal paait in de Sargassoz.ee in het Caraïbisch gebied. Jonge aal zwemt als larve de
oceaan over, en transformeert voor de
Europese kust tot glasaal. In het voorjaar
trekt glasaal vanuit de zee naar het
binnenwater.
Vroeger vond de intrek naar de Zeeuwse
polderwateren plaats via de suatiesluizen.
De puntdeuren van deze uitwateringssluizen lekten altijd voldoende om glasaal
door te laten naar het binnenwater. Met
de vervanging van suatiesluizen door
gemalen en bij de dijkverzwaringen zijn
de intrekmogelijkheden voor glasaal sterk
afgenomen.
In het Waterhuishoudingsplan dat in 1993
is uitgegeven, stelt de provincie Zeeland
dat in de planperiode activiteiten worden
ontwikkeld om de intrekmogelijkheden
voor glasaal te verbeteren. In opdracht van
de provincie is in 1994 een onderzoek
uitgevoerd naar de intrekmogelijkheden
voor glasaal in Zeeland. De Organisatie ter
Verbetering van de Binnenvisserij OVB
heeft de kustlijnen van Zeeuws-Vlaanderen,
Schouwen-Duiveland en Tholen geïnventariseerd op door glasaal te passeren
constructies. De conclusie is: alleen waar
nog uitwateringssluizen aanwezig zijn, kan
intrek van glasaal plaatsvinden.
Een uitzondering vormt het gemaal Paal in
Zeeuws-Vlaanderen, waar op verzoek van
de beroepsvisser kleine gaten in de
kleppen van de spuikoker zijn geboord,
zodat door een voortdurende lokstroom
glasaal de polder kan bereiken.
De aalgoot
In het buitenland en langs stuwen in de
Maas en de Rijn is reeds ervaring opgedaan met aalgoten. Het blijkt dat glasaal
een eenvoudige goot kan passeren, mits er
een constante waterstroom doorheen loopt
en er een bedekking van bijv. rijshout in is
aangebracht. De werking berust op een
lokstroom van zoet polderwater en op het
klimvermogen van glasaal.
Van glasaal is bekend dat zij zich lang in
het buitenwater ophoudt en dat de
prikkels waardoor zij wordt aangetrokken
zijn, in volgorde van belangrijkheid: een
zoete lokstroom, de temperatuur en de
'geur' van het water.
Uit de inventarisatie bleek dat de polder
Schouwen niet bereikbaar is voor glasaal.
Omdat bekend is dat in het buitenwater
(de Oosterschelde) glasaal voorkomt, is
Schouwen gekozen als lokatie voor een
experiment om de intrek te verbeteren.
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De aalgoot is aangelegd naast de uitmonding van het gemaal Prommelsluis, die
een groot debiet polderwater op de
Oosterschelde loost. Buitendijks is een Uvormige kunststof goot van 50 cm breed
en 15 cm hoog op het talud gelegd. Deze
is op de grasdijk vastgezet met paaltjes en
op de kreukelberm verankerd in beton.
Het hoogteverschil vanaf het niveau van
laag water tot de kruin van de dijk is
ongeveer 9 meter, de lengte van de goot is
35 meter. De bodem is bedekt met drie
lagen los geweven kokosmat. Om te
voldoen aan de veiligheidseisen is folie en
een lekbak aangebracht. Het geheel is
Dwarsdoorsnede uitstroonibak.

overdekt met gaas en omheind. De goot
loopt bovenop de dijk uit in een kunststof
bak. Binnendijks loopt een dichte afvoerleiding via een kunststof opvangbak naar
de watergang.
In de bak op de kruin van de dijk wordt
water gepompt vanuit de watergang. Een
deel wordt over de aalgoot buitendijks
geleid, het andere deel wordt via de
afvoerleiding binnendijks afgevoerd naar
de watergang.
Resultaten
Nadat de aalgoot een week in werking
was, werden op 12/4/95 tien tot vijftien
aaltjes in het net aangetroffen, waarmee
het bewijs geleverd was dat de constructie
geschikt is voor de doorlaat van glasaal.
De twee dagen erna kwam met honderd
tot tweehonderd aaltjes per dag de intrek
goed op gang.
De maximale aantallen werden waargenomen rond 16/4 met volle maan en
heldere nachten, toen het niet om
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Verslag workshop 'Verwijdering van
bestrijdingsmiddelen'

honderden aaltjes ging, maar meer dan
duizend per etmaal.
Overigens betreft dit minimum schattingen, omdat is waargenomen dat glasaal
het opvangnet kan passeren.
De glasaaltjes zijn aanvankelijk in
hetzelfde stadium: transparant met een
begin van pigmentatie, de wervelkolom is
zichtbaar als een zwarte lijn door het
lichaam. Drie weken later worden ook
glasaaltjes aangetroffen die volledig gepigmenteerd zijn.
Het is niet mogelijk om de werking van de
aalgoot uit te drukken in termen van
rendement, of percentage doorgelaten
glasaal, omdat het ontbreekt aan kwantitatieve gegevens van glasaal in de Oosterschelde.

Inleiding
Op 21 april jl. is te Delft, bij het IHE
(International Institute for Infrastructural,
Hydraulic and Environmental Engineering, zie afb. 1) de workshop 'Verwijdering van bestrijdingsmiddelen' gehouden.

De conclusies zijn, enkele weken na
aanleg van de aalgoot:
- glasaal is uitstekend in staat de
constructie te passeren; met de aalgoot is
een knelpunt voor intrek opgelost;
- een lokstroom van 5 mVuur is voldoende voor de aantrekking van glasaal,
mits deze is geplaatst naast een gemaal
met een groot debiet;
- hoewel er momenten zijn waarop maximale intrek plaatsvindt (bij volle maan
's nachts), bevindt zich op elk tijdstip van
de dag glasaal in de goot;
- de hoeveelheid binnentrekkende glasaal
levert een aanzienlijke bijdrage aan de
populatie aal in de polder Schouwen.
Voorbeeldfunctie
Direct nadat de werking van de aalgoot
was aangetoond, pakten de Zeeuwse
waterschappen initiatieven op om ook op
andere lokaties te werken aan de intrek
van glasaal.
De meeste acties in het recente waterbeheer worden ondernomen om de ecologische waarde van wateren te verbeteren.
Dit project stelt niet alleen de aal als
onderdeel van het ecosysteem ten doel,
maar ook het voordeel voor beroeps- en
sportvisserij. Het bewijst daarmee dat
integraal waterbeheer zich kan richten op
meerdere functies van het watersysteem.

De workshop vond plaats in het kader van
het INKA-project 'Removal of pesticides
through ozonation, biological carbon filtration and reverse osmosis'.
Het INKA-project, van start gegaan in
1992, is een samenwerkingsverband
tussen het THE, Abrit NV, 7<iwa NV
Onderzoek en Advies en Gemeentewaterleidingen Ansterdam (GWA). Deze
samenwerking beoogt de theoretische
achtergronden en praktische haalbaarheid
te onderzoeken van een nieuw integraal
zuiveringsconcept: directe zuivering van
voorgezuiverd Rijnwater (WRK-water)
door achtereenvolgens ozonisatie, biologisch actieve-koolfiltratie, langzame
zandfiltratie en hyperfiltratie.
Op de workshop zijn de eerste resultaten
van het onderzoek gepresenteerd, zowel
theoretische aspecten en praktische
aspecten, en dan vooral resultaten van
proefinstallatie-onderzoek.
De ochtendsessie: (biologisch) actievekoolfiltratie
De aanwezigen werden welkom geheten
door prof.ir. W A . Segers, rector van het
IHE. Het verheugde hem veel gastdocenten van het IHE uit de drinkwaterwereld in de zaal te zien, en benadrukte
dat het IHE èn de waterleidingbedrijven
'twinning' hoog in het vaandel hebben: het
IHE specifiek gericht op de onderwijscomponent, en de waterleidingbedrijven
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specifiek gericht op de overdracht van
technische kennis.
Ir. M. K. H. Gast, directeur van GWA,
opende de workshop. Hij ging in op het
belang van het INKA-project voor GWA.
GWA moet in de toekomst de produktiecapaciteit van het bedrijf te Vogelenzang
(Leiduin) uitbreiden. Hiertoe wordt
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
van diepinfiltratie van WRK-water enerzijds, en de mogelijkheden van directe
zuivering van WRK-water anderzijds. Het
INKA-project richt zich specifiek op de
tweede mogelijkheid.
Het INKA-project: ontstaan, organisatieen
uitvoering
Dr. ir. M. A. Siebel (IHE) ging in op het
INKA-samenwerkingsproject. Het project
is ontstaan uit de behoefte aan een zuiveringsproces, dat duininfiltratie niet direct
nodig heeft, organische microverontreinigingen verwijdert, weinig chemisch afval
produceert, en het AOG-gchalte, zoutgehalte en hardheid verlaagt. Echter, de
kosten dienen acceptabel te zijn. Het
zuiveringsconcept dat hieraan kan voldoen
is de zuivering van WRK-water door
ozonisatie, biologisch actieve-koolfiltratie,
langzame zandfiltratie en hyperfiltratie.
Om dit bij GWA ontwikkelde zuiveringsconcept verder vorm te geven, wordt
fundamenteel en praktisch onderzoek
verricht naar de werking van dit concept
in een samenwerkingsverband tussen
IHE, Norit NV, Kiwa NV Onderzoek en
Advies en GWA.
Terwijl GWA het onderzoek uitvoert door
proefinstallatie-onderzoek volgens de
'black-box benadering', tracht IHE deze
'black-box' te openen. Vooral het effect
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