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VOORWOORD
In 1990 is een onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten ende mogelijkheden voor
herstel en optimalisatie van vismigratie in Limburgse beken. De studie is verricht in
opdracht van het Waterschap Zuiveringschap Limburg in het kader van hetdoor de
provincie Limburg op te stellen Provinciale Waterhuishoudingsplan. De provincie
heeft in overleg met het Waterschap Zuiveringschap Limburg besloten dat
laatstgenoemdeaandeGrontmijopdrachtverstrektvoor hetverrichtenvandestudie
"Herstellenc.q.optimaliserenvanvismigratiemogelijkheden".
De opdracht is mede mogelijk geworden door de aanvullende financiering van de
Limburgse Waterschappen, te weten "Het Maasterras", "Noord-Limburg",
"Midden-Limburg"en"RoerenOvermaas"envandeSTORA.
De studie is begeleid door een commissie bestaande uit medewerkers van het
Waterschap Zuiveringschap Limburg, de Provincie, de Waterschappen en het
MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Indezebegeleidingscommissie haddendevolgendepersonenzitting:
WaterschapZuiveringschap Limburg
dr. ir. H. Tolkamp
ing.J.Roumen
Provincie Limburg
ing.J.Smeets
ing. F.Schepers
ing. R.Schols
Waterschap "HetMaasterras",medenamens
"Noord-Limburg"en"Midden-Limburg"
ing.J.Stoffelen
Waterschap "RoerenOvermaas
ir.W.Hendrix
MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij
ing.W.Muyres
NederlandseVerenigingvoor Sportvissersfederaties
H.vanRossum
Federatie Vriendschap Noord-Limburg/Federatie van Sporthengelaars MiddenLimburg/Federatie CombinatieJuliana
M.Cox
Destudie is uitgevoerddoor de Grontmij nvinsamenwerking metde Universiteitvan
Nijmegen,vakgroep Aquatische Oecologie ende Organisatieter Verbetering vande
Binnenvisserij (OVB).Inhet projectteam haddendevolgendepersonenzitting:
Grontmij nv
ing.J.Nijhof
ir.J.v.Acker
dr. G.Arts
drs. R.Buskens
UniversiteitvanNijmegen
drs. P.v.Avesaath
dr.G.vanderVelde
OVB
J.Quak
drs.A.Raat
Daarnaast heeft de Nederlandse Vereniging Voor Sportvissersfederaties (N.V.V.S.) in
de persoon van ing. M. Budé een belangrijke coördinerende rol gespeeld, mede in
overleg met de Federaties om alle toestemmingen van de visrechthebbenden te
verkrijgenteneinde hetveldwerk mogelijktemaken.
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INLEIDING
De visfauna van de Limburgse beken is in de loop van deze eeuw sterk in
soortenrijkdom enpopulatie-omvang achteruitgegaan. Denormalisatievan beken,de
aanlegvanmigratiebelemmerendekunstwerkenzowel in bekenalsinde Maasende
verslechterdewater-enbodemkwaliteit zijn hiervaninbelangrijke matedeoorzaak.
Door het planmatig bestrijden en voorkomen van waterverontreinigingen wordt een
belangrijk perspectief gegevenvoorverbeteringen indevisfauna.Hermeanderingvan
beken is in de Derde Nota Waterhuishouding en het Natuurbeleidsplan als issue
opgenomen.Migratiemogelijkhedenvoor vissenzijn reedsop lokale schaalverbeterd
door hetaanleggenvanenkelevispassages.
Een planmatige en structurele aanpak van de vismigratieproblematiek ontbreekt
vooralsnog. Omdat thans ook inspanningen worden gedaan ter verbetering van de
migratiemogelijkheden in de Maas, is een dergelijke aanpak des te meer
noodzakelijk.
Het doel van de onderhavige studie is het omschrijven van de potenties van het
Limburgsebekensysteemtenaanzienvandevisfauna,hetweergevenvanknelpunten
die de migratie belemmeren en het formuleren van oplossingsrichtingen met de
daarbij behorende financiële consequenties. Tot slot zal getracht worden om de
gewensteprioriteiten indeuitvoeringaantegeven.
Benadrukt zij dat dit laatstevanuit deonderhavige sector opgesteldwordt endat het
definitieve uitvoeringsschema ook door diverseanderefactoren bepaaldwordt zodat
eenenander ineenbreder kaderafgewogendientteworden.
Andere bepalende factoren zijn onder andere bestuurlijk/juridische mogelijkheden,
financieringsmogelijkheden en ecologische doelstellingen in het kader van het
vigerende Waterkwaliteitsbeheersplan en het in voorbereiding zijnde Provinciaal
Waterhuishoudingsplan.
Devolgendevraagstellingenzijngeformuleerd:
-Wat isde huidige ende potentiële betekenisvandelimburgsebekenvoorvissenin
hetalgemeendanwelbepaaldesoorteninhetbijzonder?
- In hoeverre is migratie voor vissen naar en in beken van betekenis en welke
faktoren zijn daarop van invloed? Met andere woorden zijn er knelpunten voor
vismigratie?
- Kunnenvismigratiemogelijkhedenhersteldof geoptimaliseerdworden?
-Welkebekenof beeksystemenhebbendehoogste prioriteit?
-Watzijndefinanciëleconsequentiesenwelkemiddelenzijnhiervoor beschikbaar?

In onderstaand schema isde opzet van de studieweergegeven.
Probleemstelling, doelstelling en vraagstellingen komen aan de orde in hoofdstuk
1.
De betekenis van de Limburgse beken voor vissen zal nader uitgewerkt worden in
hoofdstuk 2. Zowel literatuurstudie als veldonderzoek is daartoe uitgevoerd.
Hoofdstuk 3 behandelt de migratie van vissen en de knelpunten voor vismigratie.
Met name wordt ingegaan op de verschillende categorieën kunstwerken als barrière
voor migratie.
Hoofdstuk 4 geeft oplossingsrichtingen aan voor de in hoofdstuk 3 gesignaleerde
knelpunten voor vismigratie.
Hoofdstuk 5 reikt de instrumenten aan voor afweging en prioriteitstelling als basis
voor het aktieplan.
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LIMBURGSE BEKENENDEBETEKENISVOORVISFAUNA
2.1

Inleiding

Voor beekorganismen, waaronder vissen, spelen allerlei milieufaktoren een
belangrijke rol. Het gaat indeze om eencomplex van samenhangende faktoren,die
vooral te maken hebben met de beschikbaarheid van voedsel, de
zuurstofhuishouding, de aanwezigheid van beschutting, de samenstelling van het
bodemmateriaal, etc. Vooral de stroomsnelheid speelt een belangrijke rol vanwege
de invloed opdezuurstofhuishouding (aeratie),op demorfologie vande beek enop
de samenstelling van het substraat. De stroomsnelheid en andere karakteristieken
van beek en stroomgebied worden in hoge mate bepaald door geomorfologie en
hoogteligging (afb.2.1).
Klimaat en geourfologie
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Afbeelding 2.1. Schema vanfaktoren dievaninvloed zijn op beekorganismen
(gewijzigd naarHigler&Hol, 1984).

2.2

Limburgsebekentopografischenhydrografischbezien

Afbeelding 2.2 geeft een beeld van de topografische hoogteligging van Limburg.Er
kunnenglobaaldrieregio'sonderscheidenworden:
*
het deel zuidelijk van Sittard bestaande uit heuvelland met een hoogteligging
van60-320m +N.A.P. (regiozuid).
*
de regioten oostenvandeMaas(regio oost) waar langsdeoostgrensvande
provincie vanSittard tot Venloeensteilrand voorkomt van het hoogterras met
een hoogteligging variërend tussen 40 tot 80 m + N.A.P. Aan de noordzijde
van het Maasdal bij Mook is nog juist binnen de provinciegrenzen een klein
deel van een stuwwal aanwezig alwaar het terrein sterk oploopt tot 70 m +
N.A.P.
*
ten westenvan de Maas (regiowest) alwaar het terrein geleidelijk oploopt tot
ca. 35m+N.A.P.
Hetwatersysteemvan Limburg isonderdeelvanhet stroomgebiedvande Maas.Het
systeem kenmerkt zich door veel kleine en enkele grote beken en riviertjes die
uitmonden inde Maas (afb.2.3).Verschillende stroomgebiedenvan beken,zoalsdie
vanNiers,Swalm,RoerenGeul,zijngrensoverschrijdend.
Opbasisvanverhang,meestvoorkomende stroomsnelheid enmorfologie kunnende

beken onderscheiden worden in
enige typen (tabel
2.1).
Regiozuid
Vrijwel alle beken
in het zuidlimburgse heuvelland, met
uitzondering van
de grote bekenzoals de Geul, behoren tot datgene
wat vroeger bergbeekjes werden
genoemd (33, 40)
en tegenwoordig
heuvellandbeken
heten (27). De
b r o n n e n en
bronbeken (1e
orde1) worden hier
verder buiten beschouwinggelaten,
omdat ze nauwelijks van betekenis
zijn voor vissen.
De heuvellandbeken (2e orde)
monden uit in
grotere beken
zoals bijvoorbeeld
de Geul. Geul,
Gulp, Jeker en
Voer zijn van het
zogenaamde Geultype (3e orde) (27,
33,40).
Regiooost
In het oostelijk van
de Maas gelegen
gebied ten noorden van Sittard
komen beken voor
die geheel of ten
dele behoren tot
het type van de
snelstromende
zandbeken (Rode
Beek bij Vlodrop
en b o v e n l o o p
Rode Beek bij
Brunssum) (33,40)
of in bepaalde opzichten het karak-

Hoogien in m + NAP
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80-100m
100-140 m
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180-200m
200-240m
240-300m
>300m
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Afb.2.2.Hoogtekaart van Limburg (bron:Vanden Broek, 1966).
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ter hebbenvaneen beekvan het GeultypezoalsdeAalsbeek (40). Deaanwezigheid
vaneensteilerand of helling ishierbijvanbelang.Redenwaaromdezegroepbeken,
inclusief die van de stuwwal bij Mook, hier samengevat worden onder de naam
terrasbeken.
Hoofdwatergangen (3eof 4e orde1) indeze regiozijndeVlootbeek, Roer, Swalmen
Niers (afb. 2.3). Voor de drie laatstgenoemden ligt het merendeel van het
stroomgebied inDuitsland.
Regiowest
Het gebied westelijk van de
Maas watert in noord-oostelijke
richting af op de Maas.Het zijn
laaglandbeken die hun oorsprong hebben op de Peelhorst. Oorsponkelijk werden ze
gevoed met zuur, voedselarm
water enmeer benedenstrooms
met zwakgebufferd kwelwater.
Nu worden ze merendeels
gevoed met Maaswater. Hoofdwatergangen (3e orde) in deze
regio zijn: Tungelroyse beek en
GrooteMolenbeek (afb.2.3).
Verder stromen een aantal
laaglandbeken in oude Maasmeanders: Springbeek, Molenbeek van Lottum, Broekhuizermolenbeek, Wolterskamplossing.

Tabel 2.1 geeft een overzicht
van hydrologische en morfologische kenmerken voor de in
Limburg voorkomende beektypen.
Deheuvellandbeken hebbenals
gevolg van het relatief grote
verval (1 - 2,5 %) een gemiddeld hoge stroomsnelheid van
1 m.sec of meer eneenharde
bodem met grof substraat van
stenenenkeien.
De beken van het Geul-type
houden het midden tussen een
heuvellandbeek en een snelstromendelaaglandbeek.
Snelstromende zandbeken zijn
intermediair tussen beken van
hetGeultypeenlaaglandbeken.
Laaglandbeken ontspringenniet
uit één of enkele bronnen,
maar er is eerder sprake van

1

MAASTRICH!

m

Heuvellandbekenen
bekenvanhetGeul-type
Terrasbeken

um] Laaglandbeken
i

Afbeelding 2.3. Regio-indeling van Limburgopbasis
vanbeektypen.

Zie voor hetbegripordebijvoorbeeld Hynes (1970)enCUWVO (1988).

een oorsprongsgebied met een relatief geringvervalwaardoor de laaglandbeek lage
stroomsnelheden heeft (27,33,40).
Tegenwoordig komenveel bekenqua morfologie overeenalsgevolgvannormalisatie
(bijlage3). Derechtgetrokken beken hebbeneentaluddat overalevensteil is (1 :1,5
a 1 :2) en oevervegetatie en beplanting ontbreken vaak. In bijlage 3 isaangegeven
welketrajektenvandebemonsterde bekennogeennatuurlijke meanderinghebben.
Tabel 2 . 1 :

Overzicht van beektypen met een aantal kenmerkende hydrologische factoren
(Paarlberg. 1990).
heuvel1andbeken

verhang (%)
stroomsnelh. (m/s)ca.
breedte (m)meestal
diepte (m)overwegend
dieptemaximaal

2.3

1.0-2,5

1-2
<1
ca0,1
ca0,3

Geul-type

0,3-1,0
0,5-1,0
ca3-5
0,3-1,0

snelstromende laaglandzandbeken
beken
<0,5
ca0,5
<5

<0.1
<0,3-0,5
3-10
>0.5

0.5-1,0

Delimburgsevisfauna

2.3.1 Deaanwezigheidvanvisseninhetverleden
Zowel historische gegevens als veldwerk hebben informatie opgeleverd over de
samenstelling en de betekenis van de visfauna in de limburgse beken. De
beschikbare historische informatieissamengevat intabel2.2.
In de limburgse beken kwamen vroeger Salmoniden voor als Zalm, Vlagzalm,
Beekforel en de in Europa eind vorige eeuw geïntroduceerde Regenboogforel. Het
zijn vissoorten met een voedseltrek naar zee, die terugkeren naar beken om zich
voort te planten (anadrome vissoorten). DeVlagzalm kwam van nature nog voor in
de Geultot aan het eindvandevorige eeuw. Deverdwijning zou hetgevolgzijnvan
lozingenvandeloodindustrie bij Moresnet (B.).DeZalmwerd in 1957voor hetlaatst
in Maas en Rijn gemeld en verdween met name als gevolg van verstuwing en
normalisatievande rivieren.DeBeekforel kwamtamelijk algemeenvoor met namein
beken inZuid-Limburg. Rond de zestiger jarenverdween de soort er als gevolgvan
watervervuiling.
Beekvissenmeteenvoorkeurvoor snelstromendzuurstofrijkwater (rheofielesoorten)
die niet of weinig migreren, zijn Beekprik, Brits, Bermpje en in mindere mate de
Rivierdonderpad. Voor laatstgenoemde soort is de aanwezigheid van grof substraat,
zoals dat in natuurlijke, snelstromende beken voorkomt, een belangrijke
levensvoorwaarde. DeElritsisinNederlandalleenvanbekeninZuid-Limburg bekend
en zeer zeldzaam geworden. De stand van de andere genoemde soorten gaat
eveneensachteruit (10,14,33, 35).
Tabel 2.2 laat zien dat typische beekvissen met een voorkeur voor snelstromend,
zuurstofrijk water (salmoniden, Beekprik, Elrits, Bermpje) in het verleden zowel in
heuvellandbekenalsinbekenvanhetGeultypevoorkwamen.
In beken van het Geul-type en ook in benedenlopen van laagland- en terrasbeken
kunnencyprinidenvoorkomenalsKopvoorn,Sneep,Barbeel,Serpeling,Winde,Alver
en Gestippelde Alver. Het zijn riviervissen die in de Maas of de benedenloop van
beken paaien. Met name de vier eerstgenoemde zijn tegenwoordig in Nederland
zeldzaam en in hun voorkomen min of meer beperkt tot het systeem van de
Limburgse Maas. De Gestippelde Alver is sinds de veertiger jaren niet meer
waargenomen inNederland(24).
Deoverige soorten indetabel komenvooral instagnantwatervoor ofzijnalgemeen
voorkomend in allerlei watertypen (ubiquisten). Ze kunnen met name worden
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waargenomeninbekenoftrajektenmetlagerestroomsnelheden.
Tabel 2.2: Overzicht van historische gegevens overdesamenstelling vandevisfauna
van enkele Limburgse beken. Gegevens vandeoperationele groep uit het
archiefvanhetRIVO'en literatuur2(Steenvoorden, 1970;Hermans,1990)
heuvellandbeken:
~
~
~
1: Terzieterbeek. 19702;2:Mechelderbeek, 19702;3:Selzerbeek, 1970^ 4:Eyserbeek.
1970 2 ;5:Strabekervloedgraaf, 19702;6: Langwater,19702;12:Hemelbeek, 19771;
bekenvan hetGeultype:
7:Geul, 19872;8:Geul, 19702;9:Gulp,1 9 8 7 \ 10:Gulp. 19702;11:Jeker. 19702;
Terras-enlaaglandbeken:
RoerVlodrop,19831;15:RoerOdilienberg. 19832.
13: Neerbeek. 1975^14:
Lokatie
SALMONIDEN

RHEOFIELE
VISSEN
RIVIERVISSEN

SOORTEN VAN
STAGNANT WATER
EN UBIQUISTEN

1

Thymallusthymallus
Salmogairdneri
Salmotrutta
*va1mn calav
•joiiiiu aciiai

Cottus gobio
Lampetraplaneri
Noemacheilusbarbatulus
Phoxinusphoxinus
Leuciscuscephalus
Leuciscus leuciscus
Gobiogobio
Barbusarbus
Alburnoides bipunctatus
Leucaspiusdelineatus
Rutilusrutilus
Rutiluserythrophthalmus
Tineatinea
Abramisbrama
Bliccabjoerkna
Alburnusalburnus
Carassiuscarassius
Carassiusauratusgibelio
Cyprinuscarpio
Esox lucius
Gymnocephaluscernuus
Perçafluviatilis
Anguillaanguilla
Cobitistaenia
Gasterosteus aculeatus

2 34

1 8 91011131415

5 612

0
0

_ ..

--

~

_ _-

-

0

* -

- + * + +
* + * + 0 +
- * + *
0 * - 0
0 * + *
- * 0
* * + *
- * *
0 0
0
*
*
0 *
0
0

-

0

*

-

- *
- *

+
+

0

*

0
0
0
0
0

Vlagzalm
Regenboogforel
Beekforel
Zalm
Rivierdonderpad
Beekprik
Bermpje
Elrits
Kopvoorn
Serpeling
Riviergrondel
Barbeel
GestippeldeAlver
Vetje
*Blankvoorn
Rietvoorn
Zeelt
*Brasem
Kolblei
Alver
Kroeskarper
Giebel
Karper
o Snoek

Pos
* * + * * * *Baars
0 * - 0
- 0 * oPaling
0

--

+

* - ~

Kleine Modderkruiper
3-doornStekelbaars

aanwezig; o mi
De beektrajecten waarin Salmoniden domineren, worden wel gerekend tot de zgn.
forel- of vlagzalmzone (afb. 2.4) volgens de indeling van lilies (1952). Het gaat, of
liever ging, in deze om heuvellandbeken en trajekten van het Geul-type. Andere
rheofiele soorten als Bermpje, Elrits en Beekprik waren eveneens vertegenwoordigd.
Cypriniden, waaronder riviervissen als Kopvoorn, kwamen minder voor en ontbraken
inde heuvellandbeken.
De benedenloop van relatief snelstromende beken ende Maas (momenteel alleenhet
niet gestuwde deel, nl. de Grensmaas) zijn inte delen inde barbeelzone. Het betreft
de zone waar voldaan wordt aan de paai-omstandigheden voor riviervissen
waaronder deBarbeel.
In laaglandbeken en langzaam stromende trajekten kunnentypische beeksoorten als
Bermpje nog wel voorkomen, maar ontbreken in veel gevallen de
voortplantingsmogelijkhedenvoor Salmoniden en riviervissen. Indat geval kunnen ze
tot de brasemzone gerekendworden.

forelzone
-«Salmoniden

zone
Ylagzal mzone.
'RIVIEROONDERPAQ

'EIRITS
RUISVOORN
'RERMME
VIAEZAIRI
IEEIT

barbeelzone
brasemzone

SNOEK
MPVOORN
#
. . SERPEUM
. AAL
•AARS
. BUMVOORN
.GESTIPPELDE AlVER
•ARREEl

spieringzone
AlVER
.KARPER
KROESKARPER
RIVIERGROIIOEL
DRIEDOORNIESTEKEIRAARUE

Afbeelding 2 . 4 . De door l i l i e s (1952) onderscheiden viszones waarin de optimaal
voorkomende soorten z i j n aangegeven (bron figuur: Hermans, 1990).

2.3.2 Huidigesamenstelling
De huidige samenstelling van de visfauna is trajectsgewijs onderzocht middels een
veldinventarisatie van29beken in Limburg gedurende 6dagen (3t/m 5 april, 11en
12aprilen2mei)door deOrganisatieterVerbeteringvandeBinnenvisserij(OVB).
Dedaarbij gebruikte bevissingstechniek wordt beschreven in bijlage 1. Per beek zijn
minimaal twee trajecten bemonsterd: een benedenstrooms traject zo dicht mogelijk
bij de Maaseneenzover mogelijk stroomopwaarts gelegentraject. Hettotaal aantal
trajecten dat is bevist bedraagt 65. Bij de interpretatie van de gegevens is gebruik
gemaakt van een vereenvoudigde Index Biotische Integriteit. Deze index wordt
omschreven inbijlage2.DeIndex Biotische integriteit (IBI)legt eenkoppelingtussen
de potenties vande Limburgse beken,de ecologievande karakteristieke soorten in
deze beken en de huidige samenstelling van de vispopulatie, zoals die bij de
veldinventarisatie isaangetroffen.
Bijlage3geeft eenoverzicht vandebemonsterde beektrajectenenenkele belangrijke
abiotische kenmerkenvandezetrajecten.
In regio zuid zijn 19 vissoorten vastgesteld (tabel 2.3). Het betreft onder meer
(uitgezette) SalmonidenalsBeekforelenRegenboogforel.
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Tabel 2.3.Vissoorten aangetroffenin beektrajekten^inregio zuid. Verder isper
beektrajektdeI.B.I.endepotentiële I.B.I.vermeld (bron Quak, 1990).
WaterGeul Selzer-Voer Mechel Gulp Geleenbeek valder Kingbeek
derbeek
beek beek
GG SBV SBG VMG MBG GUG GBW GBH WVBKBC
GBU SBM VLC MBB GP GU GBM GBR WVHKBB

Beek
Beektrajekt

Regenboogforel
Beekforel
111
Rivierdonderpad
Bermpje
121
Elrits
2
Kopvoorn
6
Sneep
1
Serpeling
13
Winde
1
Barbeel
2
Riviergrondel
13
Blankvoorn
39
Brasem
1
Alver
2
Snoek
Baars
6
Paling
114
3-doornige Stekelbaars
3 42
10-doornig Stekelbaars
Aantal soorten
I.B.I.
PotentiëleI B.I.

13 1
1

3 5

55
10

20 7

1 6
1 2
1
18 33 51

1

2 2

2

4 13
1 5 5 4 2 1 2 3 3 1 1 0 3 1 0 2 1 2
18 20 0 15 15 15 5 0 10 5 5 5 0 0 3 3 0 0 0 0
28 33 28 30 28 33 28 28 33 33 33 33 28 30 30 35 28 33 33 28

Tabel 2.4.Waargenomen vissoorten inbeektrajekten inregio oost. Verder is de
I.B.I. vermeld.Depotentiële I.B.I. bedraagt bovenstrooms21enbenedenstrooms
26 (bron Quak, 1990).
Beek
Beektrajekt1
Regenboogforel
Beekforel
Rivierdonderpad
Beekprik
Bermpje
Kopvoorn
Serpeling
Winde
Riviergrondel
Blankvoorn
Rietvoorn
Brasem
Karper
Snoek

SwalmVlootbeek

Put

Aals- Rode Kroon-Niers
beek beek beek beek
SWB VBL VB
PBM ABB RBG KRGI NIM
SWM1 VBf 1 VBB PBE ABT RBE KRD NIE
2
1

LingsEckel Geld.Middels -forter
beek kan. graaf
beek
PP LGB
EBG GKG MG0 1

1 EBPi

GKH1 MGG

3

LGZ

1
1
6

1

19 4 4 3 9 5 4

* 16

21

9

1

41310 3

1
1

12

1
2 212
1511 16

2

1

4
23

4
87

1
1

2
1
1

3

1

1

43 1 3

413

3

6

1

1
1

Pos

1

Baars
53
Paling
10 5
3-doornigeStekelbaars
10-doornigStekelbaars

4

Aantal soorten
I.B.I.

55
813

78
1813

210
1
1
1111 5
1 10
2 4
14
711
6 9 8
5 13
9 2
5 5 4
2 2
1

6 3 4 4 35
16 8 18 8 518

210
513

2 4 55
5 18 8 8

4
2 3
1
7
1 1 3 8 7 11
1
9
3 3 2 7 3 3 3 22
8 8 3 8 3 5 8 58

Zievoordeverklaringvandeafkortingen bijlageB.
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Forellen,BermpjeenDriedoornigeStekelbaarszijnhetmeestfrequentwaargenomen.
Rivierdonderpad is éénmaal waargenomen in de Gulp bij de grens. Elrits is
gesignaleerd inde Geul bij de grensenindeSelzerbeek voor de samenvloeiingmet
de Geul. Beekprikken zijn niet gevonden. Rheofiele vissoorten zijn alleen
waargenomen inbekenvanhetGeul-typeenbenedenlopenvanheuvellandbeken.
In de Geul bij Bunde zijn diverse soorten riviervissen, waaronder de Barbeel,
gevangen.
Een groot beeksysteem met een natuurlijk meanderend karakter zoals de Geul met
de Selzerbeek blijkt het meest soortenrijk te zijn, gevolgd door de Voer. De I.B.I. is
voor deze beken > 10. Het zijn watersystemen waar vooral bovenstrooms
Salmoniden en andere rheofiele beekvissen kunnen voorkomen en benedenstrooms
riviervissen of soorten van meer stagnante wateren. Opmerkelijk is het beperkte
aantal soorten dat iswaargenomen inde meanderende Gulp. Vanwege normalisatie
en betegeling,de variatie inwaterafvoer endeslechtewaterkwaliteit heeft een groot
beeksysteem als de Geleenbeek tegenwoordig nauwelijks meer betekenis voor
visfauna.
In regio oost zijn 20 vissoorten aangetroffen (tabel 2.4). Rheofiele soorten (forellen,
Rivierdonderpad en Beekprik) zijn een enkele keer aangetroffen; alleen het Bermpje
is regelmatig gevangen. Riviervissen zijn waargenomen in de Swalm en in de
benedenlopen van Vlootbeek, Rode beek en Gelderns kanaal. Een I.B.I. > 10 is
vastgesteld voor de grote beeksystemen Swalm,Vloot-/Putbeek, Aalsbeek enRode
Beek. De Roer is niet geïnventariseerd, aangezien reeds recente informatie over het
visbestandvoorhandenwas.
Tabel 2 . 5 . Waargenomen vissoorten in beektrajekten in regio west. De I . B . I . is
eveneens vermeld. De potentiële I . B . I . is 18 (bron Quak, 1990).
Beek
Beektrajekt

1

Tungelroyse Grote Molen- Oostr.Loo- Kwist-Afw. Everlose Leukerbeek/Neer
beek
beek beek beek kanaal beek
beek Broekh
TBB TBS GMW GMU GMA OBB LBO KWB AWS EBZ LBZ BHH
TBL NB
GMT GMH OBG LBA KWV AWZ EBB EBK LBS BHM

Beekforel
Bermpje
Kopvoorn
Sneep
Serpeling
Winde
Riviergrondel
Vetj e
Blankvoorn
Rietvoorn
Zeelt
Brasem
Kolblei
Alver
Kroeskarper
Karper
Snoek
Baars
Paling
Kleine Modderkruiper
3-doornige Stekelbaars
10-doornig Stekelbaars
Amerikaanse Hondsvis

3 4

3

7
3 3
2

3

30
1

1

10

l

4

4
1
3 2 5 51 15 *
16 35 41

50 35 32

2 4 1
1 1

1
1

27 59 8 l 4
1
9 40 53
6
23 5
2 21
1
2
2
6 28 3
1

7
3
8

l

l

l

2 2
2
2
6 1
1 1 6 2 1
1 1
17 14 1 5
2 9 1
1
4 7 9 3 1
2
1 4
4 3
2
5
4 2 15
1 2
1
il
2 11
1

Aantal soorten

0

I.B.I.

0 13

In de beken in rç

7 8 10 12
18 18 18 15

3 3
1
3

3

9
14
18 1 16 2

2

1

9 5 6 8 6 8 S 5 5 1 5 3 4

3 1

13 8 8 13 13 13 3 11 3 9 8 8 8 3

2 2

3 0

3 8 3 0

»gigi west Zijln 23 vissoorten g eveinglen (taibel 2. 5). Het E terrnpje is di

enige waargenomen rheofiele soort, met uitzondering van enige beekforellen in de
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Neerbeek. Riviersoorten als Kopvoorn, Sneep, Serpeling enWinde zijn gevangen in
de benedenlopen van Tungelroyse beek (= Neerbeek), Groote Molenbeek en
Kwistbeek. Een I.B.I. > 10 is vastgesteld voor de benedenlopen van de grotere
beeksystemen:Tungelroyse Beek/Neerbeek, Groote Molenbeek, OostrumscheBeek,
Loobeek enKwistbeek.
In de Groote Molenbeek en in het Afwateringskanaal zijn Amerikaanse Hondsvissen
gevangen. Het is een predatiegevoelige soort, die vooral in de zuurdere wateren in
enrond het Peelgebiedvoorkomt.
Inde Loobeek enindeOostrumsche Beek isde Kleine Modderkruipergesignaleerd.
Dezesoort isookbekenduitdeMaasenuit poelenlangsdeMaas(1).
Intotaalwerden29vissoortenwaargenomen (tabel2.6).Dit iseengroot deelvande
Nederlandse visfauna van zoete wateren. Echter voor beeksystemen kenmerkende
vissoorten komen met uitzondering van het Bermpje nog maar weinig voor. Slechts
op een of enkele trajecten zijn karakteristieke soorten als Beekforel, Beekprik,
RK/ierdonderpad,ElritsenrfviervissenaisBarbeelaangetroffen.Metnameinbekenin
regio oost is een katadrome soort als de Paling nog frequent waargenomen. De
totale biomassaaanvis inde bekenblijkt invergelijking metdeverwachte biomassa
geringtezijn(30).
Tabel 2.6. De presentie van vissen per regio ( 1 = 1 - 20%, 2 - 21 - 40%, e t c ) .

Regio:
SALMONIDEN

Regenboogforel
Beekforel
RHEOFIELE
Elrits
VISSEN
Rivierdonderpad
Bermpje
Beekprik
RIVIERBarbeel
VISSEN
Sneep
Kopvoorn
Serpeling
Winde
Riviergrondel
SOORTEN VAN
Vetje
STAGNANT WATER Blankvoorn
EN UBIQUISTEN Rietvoorn
Zeelt
Brasem
Kolblei
Alver
Karper
Kroeskarper

zuid oost west

2

2
1
1

l

2

'\

L

1
1
1
1
1

ï ;1

ï ;l
l

ï

L

ï
L

Pos
Snoek
ï
Baars
ï ;?
Paling
ï
KI. Modderkruiper
3-doorn Stekelb
3 '\
10-doorn Stekel
1 2
Am.hondsvis

Salmogairdneri
1Salmotrutta
Phoxinusphoxinus
Cottus gobio
2Noemacheilusbarbatulus
Lampetra planeri
Barbus barbus
1Chondrostoma nasus
1 Leuciscus cephalus
1 Leuciscus leuciscus
1 Leuciscus idus
3Gobio gobio
1 Leucaspiusdelineatus
3Rutilusrutilus
1Rutilus erythrophthalmus
2 Tineatinea
1Abramis brama
1 Blicca bjœrkna
1Alburnusalburnus
1Cyprinuscarpio
1Carassius carassius
Gymnocephalus cernuus
3 Esox lucius
2Perca fluviatilis
2 Anguilla anguilla
1Cobitistaenia
2Gasterosteus aculeatus
2Pungitiuspungitius
1 Umbra pygmaea
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Regln 7iüd
0 Bovenstrooms
D Benedenstrooms
WV - Watervalderbeek
SB - Seberbeek
MB - Mechelderbeek
GU - Gulp
GG - Geul
VL-Voer
KB- Kingbeek
PL- Platsbeek
GM - Geleenbeek

tl
•o

c

«I

-l

1

WV SB

1

1

1

1 ^f*^-f*^-

MB CU CC VL KB
Beek

PL CM

RegioOost
0 Bovenstrooms
D Benedenstrooms

KB- Kroonbeek
NI-Nier»
GK - Geldern*kanaal
AB-Aalsbeek
RB - Rodebeek
VB « Vlootbeek
PB - Putbeek
EC - Edceltsebeek
LF - Lingsforterbeek
SW- Swalm
MG - MiddeUgraaf

â

RcgioWest
0 Bovenstrooms
O Benedenstrooms

35

25-

Potentiële IBIbeneden-en bovenstrooms

LB- Loobeek
OB - Oostrumsebeek
KB - Kwistbeek
EB - Everlosebeek
AW - Afwateringskanaal
LE - Leukerbeek
BH - Broekhuizermolenbeek
GM - GroteMolenbeek
TB - Tungelroysebeek

Afbeelding 2.5. Actuele en potentiële I.B.I. per bemonsterd beektrajekt.
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Figuur 2.5 geeft voor de bemonsterde beektrajecten een visualisering van de
verschillen tussen de actuele en de potentiële Index Biotische Integriteit (I.B.I.).
Naarmate het verschil tussen beide groter is, wijkt de vangst meer af van datgene
wat verwacht mag worden. Dit duidt op een slechtere geschiktheid van het
watersysteemvoorde kenmerkendevissoorten.
Een slechte geschiktheid duidt op de aanwezigheid van eenof meerdere knelpunten,
teweten:
geen, of een te gering oppervlak aan geschikt habitat, dan wel te weinig
habitatdifferentiatie;
slechtewaterkwaliteit;
migratiebelemmeringen.
Enige milieu-eisen van karakteristieke vissoorten uit Limburgse beken zijn
opgenomen in tabel 2.7. Daaruit blijkt dat de meeste voor beek en rivier
kenmerkende soorten helder, (snel-)stromend water behoeven met een variatie in
substraat en aanwezigheid van beddingen met grind, kiezels of stenen en gevoelig
zijn voor watervervuiling. Variatie in stroomsnelheid en substraat vereist in het
algemeen meandering van beken (fig. 2.6 en 2.7). Het is dan ook niet verwonderlijk
dat karakteristieke soorten vooral in meanderende beken zoals Geul, Selzerbeek,
Voer, Swalm en benedenlopen of trajecten van Aalsbeek, Rode Beek, Groote
Molenbeek enOostrumsche Beekzijngevonden.

fhnuncuha P

Steile oever

Flauw talud

O
e»
©
©
®
©
—

Stenen,vuistgrote 20cm (1)
Kleine stenen, kiezel
(3!
(U)
Kiezel, Zand
(5)
Zand
Bladeren,Detritus
(6,8)
Leem
(A)
Stromingsrichting

Afbeelding 2.6. Substraatverschillen in een meanderende heuvellandbeek (naar: Braukmann,
1984).

De stenigebodem inheuvellandbekenen bekenvan hetGeul-type isonder meer van
belang voor Salmoniden, Rivierdonderpad, Beekprik, Bermpje en Elrits (zie ook tabel
2.6). Riviervissen als Barbeel, Sneep, Serpeling en Kopvoom paaien op
grindbeddingen in rivieren of benedenlopen van beken van het Geul-type of van
laaglandbeken. In laaglandbeken is de variatie in substraat en aanwezigheid van
waterplanten (fig.2.7) van belang voor rheofiele vissen als Bermpje en Riviergrondel,
voor sommigeriviervissenzoalsdeKopvoom.
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Tabel 2 . 7 . Milieu-eisen van karakteristieke (rheofiele) vissoorten u i t Limburgse beken
(bron: 14, 24, 25).

Vissoort

Water- Gevoeligheid
Voedsel
kwaliteit waterver0
vuiling Substraatvoorkeur Ei-afzetting

Vlagzalm

helder
O^rijk

groot

Zalm

helder
02-rijk

groot

Beekforel

helder
02-rijk

groot

kiezelbedden in bovenstrooms insekten
stroomversnelling ingrindbank visjes
vlokreeften

Rivierdonderpad

helder
02-rijk

groot

steenachtige bodem op stenen insektelarven Bodemvis
vlokreeften
slakken

Beekpri k

helder
02-rijk

groot

larven:weke
inslikof larven:micromodderige bodem zand
organismen
volw.:grindrijkevolw.:eten niet
stenige plekken

Bermpje

helder
02-rijk

groot

steenachtigmet op zand of allerlei kleine Bodemvis
grind oftussen grind
bodemdieren
grote stenen

Elrits

helder
02-rijk

groot

geen

Kopvoorn

helder
02-rijk

groot

jonge vissen:
opstenen jonge vissen:
zand- ofgrind- enplanten insecten,pianten
banken
volw:wormen,
viskuit, e.d.

Sneep

koel
minder
stromend groot

Serpeling

koel
minder
stromend groot

Winde

koel
gevoelig
stromend

geen

Barbeel

helder
Og-rijk

bodem van zand
en grind

grindbodem insekten,
Bodemvis;
of stenen wormen, vis
in kleine
kreeftachtigen scholen

GestippeldeAlver helder groot
02-rijk

zand- en grindbodem

steenachtige kleine bodem- Bodemvis;
of grinddieren
in scholen
bodem

Riviergrondel

zandige bodems
met grind

op stenen of insekten
Bodemvis
waterplanten kreeftachtigen

gevoelig

helder groot
Og-rijk

stenigebodems

Bijzonderheden

in kiezel- kleine bodemengrind- dieren en
bedden
drijvend
in kiezel- waterinsekten Anadroom
en grind- vissen
bedden

op stenen
en grindbeddingen

Anadroom

kleine kreeftachtigen

niet tediep,
grindbodem algengrazer, Bodemvis;
zand- ofgrindbodem
waterinsekten, in scholen
slakjes
geen
ondiepe
drijvendeen
grindbanken vliegende insekten
op stenen insekten,
of planten kleine witvis

in scholen

In de hiernavolgende intermezzo's is voor de Salmoniden, de groep van rheofiele
vissoortenvanbekenenvanrivierendebiologievaneensoortnadertoegelicht.

'Het betreft met name gevoeligheid voor zuurstofvragende stoffen.
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De Beekforel (Salmotrutta)iséénvande Salmonidenwaarvan natuurlijke
populatiesinLimburgse beken voorkwamen. Indezestiger jaren verdween
de soort als laatste indeZuidlimburgse beken.Deexemplaren dienu
worden waargenomen in Limburg zijn uitgezet of ontsnapt uit
forellenkwekerijen.
Salmoniden zijnanadroom,d.w.z.zekunneneen deel vanhun leven inzee
door brengen,maarmoeten naar koeleensnelstromende beken zwenmenvoor
hetafzetten vandeeieren.
Salmoniden hebben een langgerekte, torpedovormige lichaamsbouwenzijn
goed aangepast aan het leven in stromende tot snelstromende wateren.De
Beekforel paait inde wintertijd bovenstrooms inbekenenriviertjesop
grindbeddingen. Deaanwezigheid vanzowel stenen, stroomversnellingen
als vandiepere stroomkommen zijn vanbelang voor de larvenen
opgroeiendevissen.
In hoeverre deoptrek vanBeekforel vanuit zeegehinderd wordt door
kunstwerken als stuwenenduikers isnognietprecies bekend.

zeeforel I beekforel
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Het Berapje (Noemacheilus barbatuius) is een vis, die zich evenals
Elrits, Rivierdonderpad en Beekprik goed thuisvoelt in stromend water.
Ze kunnen worden beschouwd als rheofiele vissoorten. Het Bermpje komt
voor in heldere,zuurstofrijke,nietofweinigverontreinigde, stromende
wateren met stenen of met een overwegend zandige bodem, zoals in
laaglandbeken. Het Bermpje kanvoor langeretijdwegkruipenonder stenen
dan wel met zijn platte buik en uitgespreide borstvinnen vlak op de
bodem liggen zodat hijnietdoordestroomwordtmeegevoerd.
In het voorjaar vindt het paaien en afzetten van de eieren plaats in
vlakke,zandigeoeverzones,tussenwaterplanten ofopstenen.
De soort is tamelijk plaatstrouw en kent in het algemeen geen
voortplantings-ofvoedselmigratie.
De soort isevenals Beekprik, Elrits en Rivierdonderpad opgenomen in de
natuurbeschermingswet.

termpje
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De Serpeling (Leuciscus leuciscus)iseen rivierbewonendevis vanwege de
voorkeur voor koel, stromend water.Ook inde benedenlopen van beken van
het Geul-type en van laaglandbeken kunnen ze voorkomen. Serpeling,
Kopvoorn, Winde, Sneep, Barbeel en Gestippelde Alver hebben hun optimum
in wateren die tot de zogenaamde Barbeel-zone gerekend worden, dus in
matig stromende wateren.
De Serpeling zetten hun eieren in het vroege voorjaar af op
grindbeddingen. Slibafzetting op de grindbanken heeft tot gevolg dat de
zuurstofopnamevan deontwikkelendeeieren ingevaar komt.
Het verlies van grindbedden, organische vervuiling en opwarming van het
water door koelwaterlozingen zijn de belangrijkste bedreigingen voor
deze vissoort.
In Nederland komt de soort vooral voor in het stroomgebied van de
Limburgse Kaas.

serpeling
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De veldinventarisatie en de bewerking van de hierbij verzamelde gegevens leidentot
de volgende conclusies:
*
In de benedenlopen van beken is de soortenrijkdom groter en de I.B.I, hoger
dan inde bovenlopen. De verschillen inaantallen vissoorten tussen boven- en
benedenstroomsetrajecten blijkensignificantte zijn (Mann-Whitneytest).
*
Ineenaantal bekendomineert standvisenontbreken rheofielesoorten.
*
In een aantal bovenlopen zijn vrijwel alleen drie- en/of tiendoornige
stekelbaarzen aangetroffen. Dominantie van stekelbaarzen wijst op een
ecologische pioniers-situatie. Dit isofwel terug te voeren op geringe variatie in
habitat (morfologie en hydrologie), ofwel op migratieproblemen waardoor
gebieden niet meer gerekolonialiseerd kunnen worden nadat de waterkwaliteit
isverbeterd.
*
Er zijn significante verschillen aanwezig qua diversiteit (volgens Margalef)
tussen regio oost enerzijds en regio zuid anderzijds (bijlage 2). Genoemde
diversiteit is in Zuid-Limburg het grootst. Derhalve is de regio-indeling voor
onderhavige studiefunktioneel.
*
Vissoorten die migreren tussen de Maas en het bekensysteem dat hiermee in
contact staat (Alver, Serpeling, Barbeel, Sneep en Winde) worden vrijwel
uitsluitend benedenstrooms, inslechtsenkele bekenaangetroffen.
Dit wijst op migratieproblemen of op het niet (meer) geschikt zijn van beken
als paai- en opgroeigebied voor deze riviervissen. Het laatste kan te maken
hebben met het ontbreken van geschikte habitatomstandigheden en/of
schoon, helder enzuurstofrijkwater.
*
Aangezien slechts éénmaal relatief korte trajekten zijn bemonsterd, kan niet
aangegeven worden in hoeverre riviervissen en subpopulaties van beekvissen
migrerentussen beek enrivier.

Q) oo Stenen.max.vuistgrootte-3cm
© • Kiezel
© • © e Kiezel/zand
© O Zand
® * © © Detritus, bladeren
— Stroming
Afbeelding 2.7. Substraatverschillen in een meanderende laaglandbeek (naar: Braukmann.
1984).

Vergelijking van het veldonderzoek met de historische gegevens (§ 1.3.1) maakt
duidelijk dat sinds het eind van de vorige eeuw de visfauna van stromende wateren
in Limburg sterk is genivelleerd. Verdwijning van Gestippelde Alver, Vlagzalm, Zalm
en Beekforel (behoudens uitgezette of ontsnapte exemplaren) en het afnemen of
lokaal verdwijnen van populaties van Brits, RMerdonderpad, Beekprik en Bermpje
(12, 15, 21,32) zijn de navrante signalen. Door menselijk handelen is het natuurlijke
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karakter van beken en rivier dermate veranderd dat een aantal vissoorten zich niet
meeropeennatuurlijkewijze instandkanhouden.
2.4

Uniciteit vandeLimburgsebekenvoorvisfauna

In de provincie Limburg is landelijk gezien de grootste verscheidenheid aan
beektypen te vinden. Gezien het reliëfrijke landschap met name in Zuid-Limburg is
dat uiteraard nietvreemd.Alsgevolgvandegrote hoogteverschillen inhetzuidenen
het betrekkelijkvlakkegebied inhetnoordwesten komenzowelsnelstromende beken
alslaaglandbeken inde provincievoor.
Op nationaal niveau zijn de snelstromende beken van het heuvelland bijzonder.
Volgens Muyres (18) heeft slechts 700 ha, d.i. minder dan 0,5 % van het totale
zoetwaterareaal in Nederland exclusief het IJsselmeer, een bijzonder visserijkundig
karakter (wateren behorend tot de vlagzalm- of barbeelzone) waarvan driekwart in
Limburg voorkomt. Zowel rheofiele soorten als Elrits en Beekprik als riviervissen als
Barbeel, Winde, Sneep en Serpeling zijn tegenwoordig in Nederland en ook in
aangrenzendelandenzeldzaam (tabel2.8).
Internationaal gezien hebben echter juist de min of meer natuurlijke laaglandbeken
eengrote betekenis. Modderkruipers enbeekvissenals Bermpjekunnendan ookals
bedreigd worden beschouwd (tabel 2.8). Reden om tenminste in de min of meer
natuurlijke beektrajekten of -systemenvanzowel het heuvelland alsde regiowest en
oost de levensmogelijkheden voor beek- en riviervissen te verbeteren. De opname
van een aantal rheofiele vissoorten in de Natuurbeschermingswet alleen is in ieder
gevalnietvoldoendegebleken.
Tabel 2 . 8 . Voorlopige l i j s t van bedreigde vissoorten in Europa (Lelek, 1987) voor
zover ze recent dan wel in het verleden in Limburg z i j n waargenomen.

SALMONIDEN

Thymallus thymallus
Salmotrutta
Salmosalar
RHEOFIELE
Cottus gobio
VISSEN
Lampetra planeri
Noemachei1usbarbatulus
Phoxinus phoxinus
RIVIERVISSEN1Leuciscus leuciscus
Leuciscus idus
Chondrostoma nasus
Gobiogobio
Barbusarbus
Alburnoides bipunctatus
SOORTEN VAN Leucaspiusdelineatus
STAGNANT
Rutilus erythrophthalmus
WATER EN
Carassius carassius
UBIQUISTEN Cyprinus carpio
Esox lucius
Anguilla anguilla
Cobitis taenia
Gasterosteusaculeatus

V
E
E
V
V
R-V
V
I-V
V-E
I-V
I-R
V
V-E
R-V
V
R-V
V-E
I-V
I-V
R

I-R-V

Vlagzalm
Beekforel
Zalm
Rivierdonderpad
Beekprik
Bermpje
Elrits
Serpeling
Winde
Sneep
Riviergrondel
Barbeel
GestippeldeAlver
Vetje
Rietvoorn 4
Kroeskarper
Karper
Snoek

Aal
KleineModderkruiper
OriedoornigeStekelbaars

E - bedreigd, V - kwetsbaar vanwege zeldzaamheid en gevoeligheid voor biotoopaantasting,
R = zeldzaam, I = intermediair (nu algemeen, maar worden kwetsbaar of bedreigd b i j
verdere biotoopaantasting)

4

In geval van Karper en Kroeskarper gaat het omde zgn. wilde vorm.

Rivierdonderpad
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De Putbeek, een genormaliseerdeen gestuwde beek

De Vloedgraaf isbetegeld en wordt gekenmerkt door periodiek hoge afvoeren.

De Roer heeft het karakter van een kleine rivier.

VISMIGRATIE IN LIMBURGSE BEKEN

3.1

Inleiding

Onder migratie van vissen wordt verstaan de beweging van de vissen van de
voedselgebieden naar de paaigebieden en terug, van de paaiplaatsen naar de
opgroeigebieden, van de opgroeigebieden naar de fourageer- of
overwinteringsgebieden (26). Volgens deze definitie heeft de migratie dus betrekking
op de periodieke verplaatsing van vissen ten behoeve van voortplanting, voedsel of
overwintering).
Andere verplaatsingen die in het kader van deze studie van belang zijn, betreffen
herkolonisaties na lokaal uitsterven van populaties als gevolg van watervervuiling,
verdwijning van geschikte paaimogelijkheden, aanleg van barrières en catastrofes
zoals incidenteel hoge afvoerpieken met name in genormaliseerde beken waarin
schuilmogelijkheden (luwten) ontbreken.
In deze studie zal het begrip migratie in ruime zin worden opgevat, dat wil zeggen
verplaatsingen in het kader van herkoionisatie enverspreiding zijn inbegrepen.

3.2

Migratie van vissen

Een aantal soorten zijn diadroom. d.w.z. brengen een deel van hun levenscyclus
door in zee zoals Zalm, Forel en Aal. De verplaatsingen tussen zout en zoet water
treden periodiek op. Soorten als Zalm en Forel zijn in staat meerdere malen in hun
leven te verplaatsen naar het zoete water voor voortplanting, andere diadrome
soorten sterven na het paaien.
De periodiciteit van de migratie kan deel uitmaken van de levenscyclus van een
vissoort, zeker wanneer het paai-, opgroei- en voedselgebied ver van elkaar
verwijderd zijn. Zo groeien jonge zalmen op in beken (forel- of vlagzalmzone) en
trekken ze na 2 tot 5 jaar naar voedselgebieden in zee. Paairijpe individuen trekken
weer rivieren en beken op voor voortplanting inde paaigebieden.
Niet-diadrome rivier- en beekvissen kunnen zich in principe handhaven in beken,
rivieren en in veel gevallen ook in meren zonder dat migratie van groot belang is
voor de instandhouding van de populatie. In feite is veelal sprake van plaatstrouw.
Volgens Steinmann et al. (33) is er bij riviervissen niet echt sprake van een paaitrek,
maar van een compensatietrek. Vissen kunnen door bepaalde omstandigheden
passief stroomafwaarts gedreven worden (bijvoorbeeld als gevolg van hoogwater of
als gevolg van een verminderde zwemcapaciteit vanwege een lagere
watertemperatuur). Dit effect wordt weer door een compenserende trek teniet
gedaan. Dit houdt in, dat de vis in het laatstgenoemde voorbeeld in het voorjaar bij
stijgende watertemperatuur terugzwemt in stroomopwaartse richting. De vraag of
beek- en riviervissen daadwerkelijk migreren en of deze migratie noodzakelijk is voor
instandhouding van de soort is nog lang niet beantwoord. Tot op heden kon
compensatietrek niet bewezen worden. Naast compensatietrek is het zoeken naar
geschikte paaigronden voor enkele vissoorten van invloed of zelfs bepalend voor de
stroomopwaartse verplaatsingen. Onduidelijk is verder in hoeverre de
onderzoeksbevindingen beïnvloed worden door de verminderde vitaliteit van de vis
als gevolg van vangen en merken.
De afstanden, waarover de riviervissen zich verplaatsen, zijn in verhouding tot de
diadrome soorten betrekkelijk gering (verscheidene tot tientallen kilometers).
Voor soorten van stagnant water, die zowel in stilstaand als langzaam stromend
water permanent kunnen voorkomen, speelt migratie nauwelijks een rol (tabel 3.1).
Wel zijn uitwisseling van populaties tussen wateren onderling en mogelijkheden voor
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verspreidingenherkolonisatie nacalamiteitenzoalsvergiftingen vanbelang.
Tabel 3 . 1 . Overzicht van de mate van plaatstrouw van enige vissoorten.

RIVIERVISSEN

Vissoort

Plaatstrouw Onderzoeksmethode

Referentie

Sneep

grotendeels uitzet van
gemerktevis
merken vanvissen
66-69*

Bruschek. 1954

Riviergrondel
VISSEN VAN
STAGNANT WATER

Stott, 1961;1967

Blankvoorn

ja
43*
61-70%

merken van vis
merken van vis
merken van vis

Neuhaus, 1936
Lühman&Mann, 1962
Stott. 1961.1967

Kolblei

grotendeels

merken van vis

Lühman&Mann, 1962

Brasem

grotendeels

merken van vis

Lühman&Mann, 1962

Baars

ja

merken van vis

Lühman&Mann, 1962

3.3

Barrièresvoor migratievanvissen

De aanwezigheid van
•c
kunstwerken inde water25*
loop waarin de vis zich
j ^^ 1
jI
bevindt beperken de eerder genoemde verplaatsi
i
1 >"-! 1*
ingen. Het vermogenvan
j i
i >-^^
i s\
een vis om een kunst15'
|
!
\
/
'
werk te passeren hangt
^r^
voornamelijk af van de
'0*
zwemsnelheidvandevis,
1-"|
|
de sprongcapaciteit, het
5*
.——r"
uithoudingsvermogen en
s. /
&
"1
2*
het gedrag van de vis
L
—
!
tijdens de passage.
y ^
Onderzoek heeft uit|
gewezen dat voor
l
i
Salmoniden de zwem0 1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
snelheid en het uitFnh length L (m)
houdingsvermogen afhankelijk zijn van de
Afbeelding 3.1. Maximale zwemsnelheid behorend b i j
verschillende
vislengtes,
berekend
voor
een
grootte en de conditie
temperatuurtraject van 2 t o t 25 ' t (Beach, 1984).
van de vis en de watertemperatuur (1). Daarom
speelt ook de periode waarin de vis migreert een rol. Grotere vissen vertonen een
hogere maximale zwemsnelheid (figuur 3.1). Ook bij het toenemen van de
temperatuur vanhetwater neemtdezwemsnelheid toe, maar neemttegelijkertijd het
uithoudingsvermogen af (figuur 3.2). Alhoewel specifiek onderzoek tot op heden
ontbreekt mag men soortgelijke relaties ook bij andere vissoorten dan Salmoniden
verwachten. Als vuistregel wordt gehanteerd dat de maximale afstand per seconde
ongeveer gelijk is aan2 à 3 maal de lichaamslengte (38). Intabel 3.2 zijnvoor een
aantal vissoorten de maximale lengte en de maximale zwemsnelheid opgenomen.
Specifieke kennis ten aanzien van migratie op soortsniveau is veelal nog zeer
onvolledig.

/l>"

^1

>4"1L-f"
W
v)l^jrT—•
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Tabel 3.2.Maximale lengte en zwemsnelheid
(Vanhemelrijk, 1990,Stahlberg&Peckmann, 1987)
Maximale lengte
(m)
DIADROOM

RIVIEREN BEEKVISSEN
TJ

Glasaal
3-d stekelbaars
Zalm
Forel
Rivierprik
Bermpje
Riviergrondel

?

0,10
1,50
1.40
0,50
0,12
0,14

van een aantal vissoorten

Maximale zwemsnelheid
(n..s"T)
0,6-1,3
0.5-1,5
2,0-9.0
2.0-9.0
0,5-1.5
0,6
0,5 1 '

Gedefinieerd als 'critical swimming speed1: de maximale zwemsnelheid die
gedurende een bepaalde t i j d kan worden volgehouden (Stahlberg & Peckmann,
1987)

Vissen met eengrotere zwemcapaciteit zijn beter in staat om obstakels te passeren,
ledere factor die een onderbreking of vermindering van de energie-opname van de
vis veroorzaakt, of die het zwemvermogen doet afnemen, resulteert in een afname
van de zwemprestatievande vis (29) endus ook hetvermogen vanvissen om een
kunstwerk te passeren.Plaatselijke milieu-omstandighedenoefeneneengrote invloed
uitop hetvermogenvanvissenomeenkunstwerktepasseren.
Salmoniden zijn in staat een overstort met 90 cm verval te passeren. Bij gunstige
omstandigheden kan het gaan om hoogten tot 1,8 m (29). Daarentegen is voor
karperachtigen eenvervalvan15cm nognetoverbrugbaar (11).
De periode enduur van migratie van een aantal vissoorten isweergegeven intabel
3.3. Indeze periode dienen bij een kunstwerk zodanige omstandigheden te heersen
dat devisseninstaatzijndit tepasseren.
Ook het gedrag van de vissen speelt bij het passeren van een kunstwerk een
belangrijke rol.Van zalmachtigen is bekend dat een moeilijk te passerentraject een
remmende invloed uit-oefent op hettrekgedrag.Gedurendehetopont-houd neemtde
paairijp-hekj toe (29). Dit zou kunnen inhouden dat een vis na een moeilijk te
passeren traject, een verder stroomopwaarts gelegen kunstwerk niet meer kan
passeren. Voor vissende
paaigronden bereiken,
zijn ze vaak al rijp als
gevolg van de 'reis'-vertraging door kunstwerken. Dat houdt in dat
ei-afzetting plaats zal
vinden in een ongeschikt
milieuofgebied.
Resumerend kan men
zeggen dat een groot
aantal factoren een invloed uitoefenen op het
vermogen van migrerende vissen om belemmeringen te passeren.
Niet alleen fysiologische
en ethologische aspecten
spelen een belangrijke
rol, maar ook de
p l a a t s e l i j k e
milieu-omstandigheden.

Afbeelding 3.2.

uithoudingsvermogen (tijd waarover maximaal
gebruik van witte spieren plaatsvindt) behorend bij
maximale zwemsnelheden van vissen met verschillende lengte
(Beach, 1984).
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Tabel 3.3.Migratieperioden (Vanhemelrijk, 1990)
Soort

Periode
j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

3-d Stekelbaars
Glasaal
Zalm
Zeeforel
Kopvoorn
Rivierprik
Sneep
Winde

3.4

Knelpunten voor vismigratie

Belangrijke factoren die van invloed zijn op de herbevolking van beken of
beektrajecten door vissen, c.q. de mogelijkheden voor vispopulaties om zich te
handhaven, zijn migratiebelemmeringen in de vorm van kunstwerken, de
waterkwaliteit, de habitatomstandigheden in de beken en het voedselaanbod.
Ten aanzien van de waterkwaliteit zijn voor vissen in ieder geval de volgende
omstandigheden belangrijk: een goede zuurstofvoorziening, geen hoge
ammoniakgehalten en zo laag mogelijke gehalten van microverontreinigingen.
Bijvoorbeeld, detergenten, PCB's en DDT blijken de migratie van de Zalm negatief te
beïnvloeden. In het algemeen is de Zalm gevoeliger dan Forel en zijn Salmoniden
gevoeliger voor microverontreinigingen dan cypriniden.
Geschikte habitatomstandigheden en habitatdifferentiatie in beken zijn belangrijk voor
vissen. Luwe plaatsen in stromende beken zijn noodzakelijk om te kunnen schuilen
en rusten tijdens migratie, bijvoorbeeld achter eilandjes, grote stenen, in poelen en
gaten en uitgeholde oevers. Daarnaast zijn geschikte omstandigheden vereist om te
kunnen paaien en opgroei van het broed mogelijk te maken.
Daarom is het van essentieel belang het beekbiotoop met meanders, ondieptes zoals
zand- en grindbanken, nevengeulen, watervegetatie en overhangende oevers (vgl.
afb. 2.6) te herstellen.
De habitatomstandigheden en -differentiatie, waterkwaliteit en afwezigheid van
barrières zijn tevens van belang voor ongewervelde beekfauna, zoals gammariden
(vlokreeften), die door veel vissoorten alsvoedsel benut worden.
Kunstwerken in beken, aangelegd ter beheersing van het waterpeil en de waterafvoer,
vormen veelal een belemmering voor migratie van waterdieren. De onderhavige
studie richt zich met name op het opheffen van deze belemmeringen voor
vismigratie, waarbij de waterkwaliteit en de biotoopomstandigheden in de betreffende
beken of beektrajecten als randvoorwaarden worden meegenomen (zie hoofdstuk 5).
In het kader van het waterkwaliteitsbeheer zijn in een groot aantal beken
kunstwerken aangebracht ter verbetering van de waterbeheersing. Deze kunstwerken
vormen bijna in alle gevallen een belemmering voor de stroomopwaartse migratie van
vissen (enandere organismen) inde beken, om de volgende redenen:
bi* hst'kunstwerk isdoorgaans eenzodani" verticss' hoooteverschi! 'verschil in
waterniveau boven- en benedenstrooms van het kunstwerk) aanwezig dat dit
voor vissen niet iste overbruggen;
in en nabij het kunstwerk kan de stroomsnelheid zodanig hoog zijn, dat vissen
hier niet tegen in kunnen zwemmen.
Om de in het huidige Limburgse bekenstelsel aanwezige belemmeringen voor
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vismigratie te inventariseren, is gebruik gemaakt van gegevens die door de vier
waterkwantiteitsbeherende waterschappen zijn verstrekt. Het betreft hier de
waterschappen Roer en Overmaas, Het Maasterras, Midden-Limburg en
Noord-Umburg. Van elk vandeze waterschappen zijn gegevens gevraagd omtrent de
plaats en de aard van de kunstwerken, die voorkomen in het door hen beheerde
bekenstelsel. Daarbij zijn de volgende soorten kunstwerken onderscheiden:
bodemval;
vaste stuw (evt. in combinatie met bodemval);
regelbare stuw (evt. in combinatie met bodemval);
verdeelwerk;
watermolen;
gemaal;
duiker met een lengte van meerdan 50 meter, sifon of overkluizing;
terugslagklep;
hoogegelegen beekbodem nabij de uitmonding inde Maas.
Tevens zijn bestaande vistrappen geïnventariseerd.
Om de situering van de kunstwerken aan te geven is gebruik gemaakt van de
overzichtskaart van het bekenstelsel in Limburg, zoals die door het WZL wordt
gehanteerd. Deze kaart is als bijlage A bijgevoegd. De beken zijn hierop aangeduid
met een nummer. De bij de nummers behorende namen van de beken zijn vermeld
in bijlage 4.
Aan de hand van de verstrekte gegevens is voor de genummerde beken
de ligging van de kunstwerken op
bijlage A aangegeven met vermelding
van een codeletter waaruit de aard
van het kunstwerk blijkt.
In figuur 3.3 t/m 3.7 is van een aantal
types kunstwerken een principeschets
ter illustratie gegeven.

^

^

Vb
^

^

^

->--

^

Afbeelding3.3.Regelbarestuw.

Omtrent de aard van de kunstwerken
in relatie tot de mate waarin zij een knelpunt voor vismigratie vormen, kan het
volgende worden opgemerkt:

'SSSSSSSSJSSSSS^^

Afbeelding 3.4. Vaste stuw.

bodemvallen vormen niet inalle gevallen een belemmering voor vismigratie Bij
sommige bodemvallen is slechts sprake van een gering peilverschil. Verder
ontbreekt bij hogere waterafvoeren de barriërewerking van bodemvallen.
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Afbeelding 3.5. Bodemval.

vaste stuwen en regelbare stuwen vormen over het algemeen permanent een
belemmering voor vismigratie ten gevolge van het aanwezige
waterniveauverschil.
bij een verdeelwerk is doorgaans sprake van meerdere naast elkaar staande
stuwen.

ƒ —

^

^

5
TO

Afbeelding 3.6. V i j z e l - en schroefgemaal.

een watermolen vormt altijd een belemmering voor vismigratie. Het verschil in
waterniveau is immers essentieel voor de benodigde energie-opwekking. Een
vaak voorkomende situatie is die waarbij de watermolen in een aftakking (de
zgn. molentak) van de beek ligt. De afvoerverdeiing over hoofdstroom en
molentak wordt daarbij geregeld met een verdeelwerk. In dergelijke situaties
kan met één visoptrekvoorziening wordenvolstaan.
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bij stfons en duikers is soms sprake van niveauverschillen. Daarnaast kunnen
licht/donker verschillen wellicht problematisch zijn. Hieromtrent bestaat bij
deskundigen geen eensluidende mening. Schaduw kan vissen ook aantrekken.
Het geeft ze een gevoel van bescherming, ze worden minder makkelijk gezien.
Dit kan een rol spelen bij vissen die 's nachts migreren, bijvoorbeeld de forel.
Uit door het RIVO verricht onderzoek blijkt dat duikers met een diameter van
meer dan 0,25 m geen belemmering vormen voor de passage van blankvoorn
en graskarpers (6).
Duikers korter dan 50 m zijn in het onderzoek buiten beschouwing gelaten.
Afhankelijk van de diameter en de stroomsnelheden ter plaatse vormen ze
mogelijk wel een barrièrevoor vissen.

\>\\>\v> N
Afbeelding 3.7. Sifon.

op een aantal plaatsen (met name langs de Maas en de Roer) zijn
terugslagkleppen aangebracht bij de uitmonding van (zij)beken om te
voorkomen dat bij hoge rivierstanden water vanuit de rivier de (zij)beken
instroomt.
Bij lage rivierstanden (klep niet dicht) zullen de geringe doorstroomopening of
verhoogde stroomsnelheid belemmerend zijn voor vismigratie.
Ter plaatse van de uitmonding van een aantal beken in de Maas is er sprake
van een hoogteverschil tussen de beekbodem en de gemiddelde waterstand in
de Maas daar ter plaatse. Een dergelijke situatie is te vergelijken met een
bodemval.
Bij een drietal uitmondingen in de Maas is sprake van een bijzondere situatie.
Dit betreft
*
de Kleefse beek (221) alwaar uitstroming in de Maas plaats vindt via een
onder een weg gelegen duiker waarvan de onderkant ca. 2 meter boven
de gemiddelde stand van de Maas ligt
*
het afwateringskanaal (282) dat in de Maas uitmondt middels een 4800
meter lange betonnen gootconstructie met een hoogteverschil van 8
meter
*
de Kingbeek (132) alwaar de lossing op de Maas plaatsvindt via een ca.
30 meter lange buis op een hoogte van ongeveer 3 meter boven de
gemiddelde stand van de Maas,vanwege de eroderende werking van de
rivier in de buitenbocht ter plaatse.
*
de Zeep (67) die uitstroomt via een pijp waarvan de onderkant op enige
hoogte bovende waterstand inde Maas ligt.
Onduidelijk is in hoeverre bestaande vistrappen in de praktijk funktioneren dan
wel voor bepaalde vissoorten onoverbrugbaar zijn. De ideale vispassage
bestaat niet, omdat de fysieke capaciteiten van soort tot soort verschillen. Met
namevan kleinevissoortenzijn nauwelijks fysieke gegevens bekend.
Voor de bemonsterde beektrajecten is in bijlage B een overzicht gegeven van het
aantal knelpunten,dat zich bevindt tussen het bemonsteringspunt ende Maas.
In een aantal beken zijn c.q. worden door waterschap Roer en Overmaas meetgoten
-27-

aangelegd in het kader van de realisatie van een meetnet voor het
waterkwaliteitsbeheer. Ter plaatse van zo'n meetgoot wordt het doorstroomprofiel
vande beekaanzienlijk versmald. Debodemhoogtevandebeekwijzigt niet. Hoewel
zo'n knelpunt qua hoogteligging geen belemmering voor vismigratievormt, mag de
stroomsnelheid indegoot nietzodanig hoogzijndatvisoptrek permanent onmogelijk
is. Tijdelijk te hoge stroomsnelheden in perioden met hoge afvoeren is acceptabel,
omdat erdan nauwelijks sprake isvaneenstructurele belemmeringvoorvismigratie.

KLEINE MODDERKRUIPER
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OPLOSSINGSRICHTINGEN

4.1

Algemeen

Uit de veldinventarisatie blijkt dat soorten die zich verplaatsen in de Maas en naar de
hiermee in contact staande beken, zoals Alver, Serpeling, Barbeel, Sneep, Winde,
slechts in enkele benedenstroomse trajecten zijn waargenomen. Bovendien toont de
Index Biotische Integriteit aan dat de huidige geschiktheid van de benedenlopen van
beken relatief beter is dan die van de bovenlopen (30). Deze constateringen wijzen
op migratieproblemen of het niet (meer) geschikt zijn van beken als leefmilieu voor
vissen als gevolg van het ontbreken van geschikte habitatomstandigheden of een
slechte waterkwaliteit. De onderhavige studie heeft als doel oplossingen te zoeken
teneinde vrije migratie van vissen in beeksystemen en tussen beeksystemen en de
Maas mogelijk te maken.Vrije vismigratie vereist de aanleg van vispassages, parallel
aan kunstwerken die een belemmering vormen voor migrerende vissen c.q.
aanpassing van deze kunstwerken om visoptrek mogelijk te maken. Het ecologisch
rendement van dergelijke maatregelen is des te groter naarmate waterkwaliteit en
habitatomstandigheden beter zijn. Laatstgenoemde aspecten vormen dan ook de
randvoorwaarden bij de prioriteitstelling. Anderzijds betekent het voorgaande
natuurlijk ook dat de aanleg van visoptrekvoorzieningen alléén niet voldoende is. In
veel gevallen zullen ook waterkwaliteit en habitatcondities moeten worden verbeterd
om van beken een geschikt biotoop voor vissen te maken. Een meer-sporen aanpak
isdan ook vereist.

4.2

Ecologische randvoorwaarden bijde aanleg van vispassages

In beken in Zuid-Limburg en ten oosten van de Maas in Noord- en Midden-Limburg
zijn boven- en benedenloop ten aanzien van de soortensamenstelling van de
karakteristieke visfauna niet gelijk. Eerder is uiteengezet dat vissoorten verschillen in
hun maximale zwemsnelheden, sprongcapaciteit, uithoudingsvermogen engedrag.
Het gevolg is dat elke soort of groep van soorten specifieke eisen stelt aan een
vispassage.
Bij het voor vissen weer toegankelijk maken van boven- en benedenlopen van beken
zou in de bovenloop gestreefd kunnen worden naar herkolonisatie van deze
beektrajecten. Vispassages zouden dan in ieder geval passeerbaar moeten zijn voor
rheofiele soorten die geen gerichte paaimigratie kennen, zoals Bermpje en Beekprik,
maar waarvoor wel populatie-uitwisseling en (her-)kolonisatie van belang is (zie
hoofdstuk 3). In de benedenlopen zouden vooral voorzieningen getroffen moeten
worden om kunstwerken passeerbaar te maken voor Salmoniden en andere
riviervissen die zich over korte of lange afstand verplaatsen.
Mede naar aanleiding van een onderzoek dat uitgevoerd is in de Neerbeek (6) zijn
door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Directie
Openluchtrecreatie) randvoorwaarden opgesteld waar een vispassage aan moet
voldoen (zie bijlage 5, beknopte weergave randvoorwaarden visoptrekvoorzieningen). Deze randvoorwaarden kunnen beschouwd worden als "de grootste
gemene deler". Voor bepaalde soortenvereist de dimensionering zoals voorgesteld in
bijlage 5 echter bijstelling. Zo is de gehanteerde maximale stroomsnelheid (1 m/s) te
hoog voor bijvoorbeeld rfviergrondei en bermpje. De maximale zwemsnelheid van
deze soorten ligt beduidend lager (0,5 resp. 0,6 m/s; zie paragraaf 3.1). Meerdere
treden in devistrap met minder verval zijn dan ook noodzakelijk.
Van de springcapaciteit van rheofiele soorten als Bermpje en Beekprik isvrijwel niets
bekend, doch deze kan verondersteld worden als zijnde gering. Het is dan ook aan
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te bevelen om in vistrappen in de bovenlopen van beken de overgang tussen de
treden geleidelijker te latenverlopen.
Een dergelijke vistrap kan dan ook door genoemde soorten zwemmend worden
gepasseerd.
Naast de juiste dimensionering van een vistrap is het ook noodzakelijk om
maatregelen in de beek te nemen teneinde de passage zo gemakkelijk mogelijk te
maken. Beschutte rustplekken in de beek voor en na een vistrap, zoals bijvoorbeeld
holle oevers, zijn voor vissen noodzakelijk om de vistrap te kunnen passeren en na
passageweer voldoende uit te kunnen rusten om verder te migreren.

4.3

Oplossingen per categorievan kunstwerken

Op basis van de kenmerken van de verschillende soorten kunstwerken die in het
voorgaande hoofdstuk als knelpunt voor vismigratie zijn beschouwd, is een indeling
in categorieën knelpunten gemaakt. De categorieën zijn zodanig gekozen, dat
knelpunten die tot één categorie behoren op een vergelijkbare manier kunnen
worden opgelost. Devolgende categorieën knelpunten worden aldus onderscheiden:
a
bodemvallen
b
uitmondingen inde Maas;
c
gemalen;
d
terugslagkleppen;
e
stuwen; hiertoe behoren vaste en regelbare stuwen, verdeelwerken en
watermolens.
Ad a Bodemvallen. Bij bodemvallen kan de ter plaatse aanwezige sprong in de
hoogteligging van de beekbodem een belemmerende factor vormen voor
vismigratie. Oplossing is op relatief eenvoudige wijze mogelijk door in plaats
van het abrupte hoogteverschil een geleidelijk verlopende overgang in
bodemhoogte aan te brengen. In afbeelding 4.1 is dit principe schematisch
aangegeven. Realisatie van een dergelijke geleidelijke overgang is in de
praktijk relatief eenvoudig mogelijk door toepassing van draadkorven, die
worden volgestort met stortsteen en/of grind. De kosten van dergelijke
draadkorven met grind worden globaal geschat op circaf 100,- per m 2 .
Voor kleine bodemvallen (hoogteverschil minder dan 0,30 m) komt dit grofweg
neer op circa f 500,- per meter beekbreedte. In bepaalde gevallen kan losse
steenstort effektiever en goedkoper zijn.
Bodemvallen kunnen over het algemeen vrij eenvoudig en tegen geringe
kosten voor vis passeerbaar gemaakt worden. Om deze reden is het gewenst
hieraan een hoge prioriteit toe te kennen. Realisatie dient bij voorkeur te
geschieden in onderling overleg tussen de waterbeheerders en
visstandsbeheerders.
Ad b Op plaatsen waar een hoogteverschil aanwezig is bij de uitmonding van een
beek in de Maas, kan in principe dezelfde oplossing als bij een bodemval
worden toegepast. Extra aandacht is nodig in verband met bescherming van
bodem en oevers tegen golfwerking van de rivier. Tevens dient de uitmonding
in de stroomrichting van de Maas te worden gesitueerd om te voorkomen dat
aanzanding optreedt. Indien ruimte beschikbaar is, kan gestreefd worden naar
een meer natuurlijke uitstroming van beken in de Maas in de vorm van een
delta.
De Kleefse Beek, Afwateringskanaal en Kingbeek vragen specifieke
voorzieningen bij de uitmonding in de Maas vanwege de hoogteligging van de
uitstroomkunstwerken boven het Maaspeil. Men denke bijvoorbeeld aan de
aanleg van een bekkentrap ter plaatse.
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Afbeelding 4 . 1 . Aanpassing van een bodemval door gebruik van
draadkorven met grind, stenen of betonmortel met stenen.

Ad c Gemalen. Deze vereisen een specifieke visoptrekvoorziening. Immers,
stapsgewijze reductie (zoals bij een vistrap) van het verticale hoogteverschil is
bij een gemaal niet als basisprincipe toepasbaar. Een vismigratievoorziening
zal in dit geval moeten bestaan uit een mechanische voorziening door middel
waarvan de vis wordt geholpen de barrière te nemen. Een geschikte oplossing
lijkt de aanleg van een vissluis naast het gemaal. Speciale aandacht moet
worden besteed aan de lokstroom, waarmee de vis naar de vissluis wordt
geleid. In het Limburgse bekenstelsel komen slechts een paar gemalen voor,
zodat zeverder buiten beschouwing worden gelaten.
Ad d Terugslagklep. Zolang waterafvoer mogelijk is, dus bij een niet te hoge
waterstand benedenstrooms, is passage van vis in principe mogelijk. Wel
vormt de beperkte doorlaatopening bij een gedeeltelijk geopende klep en de
verhoogde stroomsnelheid een probleem. Verder geldt dat trapsgewijze
reductie van het te overbruggen hoogteverschil zinvol kan zijn.
Opheffing van deze migratiebelemmering is mogelijk door de (mechanisch
werkende) terugslagklep te vervangen door een elektrisch bediende
schuifafsluiter. De kosten zijn sterk afhankelijk van de benodigde diameter van
de afsluiter en de nabijheid van elektrische aansluiting voor zover geen
zonnepanelen toegepast kunnenworden.
Ad e Stuwen. Een goede mogelijkheid om visoptrek mogelijk te maken bij stuwen
(en daaraan verwante barrières als verdeelwerken en watermolens) wordt
gevormd door de aanleg van een bekkentrap. Uitgaande van de in bijlage 5
vermelde randvoorwaarden waaraan een bekkentrap moet voldoen, zijn de
aanlegkosten van een dergelijke bekkentrap globaal geraamd. De
aanlegkosten blijken ongeveer evenredig toe te nemen met het te overbruggen
hoogteverschil. Voor een 2 à 3 m brede vistrap worden de aanlegkosten
geschat op:
minder dan circa f 100.000,-als het hoogteverschil kleiner isdan0,60 m;
tussen circa f 100.000,- en circa f200.000,-als het hoogteverschil tussen
0,60 m en 1,60m bedraagt;
boven circaf 200.000,-als het hoogteverschil meer dan 1,60 mis.
Bij de kostenraming is uitgegaan van aanleg van een vistrap in omlegging. De
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geraamde aanlegkosten zijn inclusief kosten voor directievoering, toezicht en
B.T.W.,maarexclusief deeventuelestortkostenvanteontgravengrond.

RIVIERGRONDEL
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Een vistrap inde Neerbeek.

Detail van de vistrap

ACTIEPLAN

5.1

Inleiding

Doel van het actieplan is het realiseren van migratie in en naar beeksystemen in de
ruimste zin des woords. Niet alleen paaimigratie, maar ook andere verplaatsingen
zoals herkolonisatie en verspreiding moeten kunnen plaatsvinden in de permanent
watervoerende watergangen in Limburg. In de onderhavige studie worden alleen de
beken in ogenschouw genomen en komen rivier, kanalen en andere typen
watergangen niet aande orde.
In het aktieplan zijn een aantal beeksystemen geselecteerd, die als eerste in
aanmerking komen voor opheffing van knelpunten voor vismigratie. Het aktieplan kan
dan ook gezien worden als een eerste fase in een aanpak voor het opheffen van
knelpunten inalle beken.
Ten aanzien van nieuw aan te leggen kunstwerken, die als zodanig een belemmering
vormen voor vismigratie, wordt voorgesteld om reeds bij de aanleg een
visoptrekvoorziening aan te brengen. Dit is overeenkomstig het beleid zoals
geformuleerd in de 3 e Nota Waterhuishouding. De toe te passen principes kunnen
analoog zijn aan hetgeen is vermeld in hoofdstuk 4 "Oplossingsrichtingen". De
benodigde kosten zullen ongeveer gelijk aan of iets lager zijn dan wat is aangegeven
voor de opheffing van bestaande knelpunten.

5.2

Afweging en prioriteitenstelling

Gezien de hoge kosten die de aanleg van visoptrekvoorzieningen bij de kunstwerken
met zich meebrengt, is het nodig om prioriteiten te stellen. Het ecologisch rendement
van de investering speelt hierbij een grote rol. Gekozen is voor een benadering
waarin de actuele en potentiële betekenis van de waterlopen voor vissen centraal
staat. Bestuurlijke, juridische enfinanciële aspekten en het werk met werk maken zijn
niet op voorhand betrokken bij de afweging, maar zijn bij de uitvoering van het
actieplan wel van belang. De aspekten, die bij de afweging en prioriteitstelling
belangrijk zijn, zijn:
1

2

3

4

De omvang van het beeksysteem vanwege het te ontsluiten oppervlak en de
variatie in lengterichting (zonering). In eerste instantie is de lengte van het
beeksysteem of -traject met geschikte habitats dat door opheffing van de
betreffende vismigratiebelemmering wordt ontsloten, als maat gehanteerd.
De geomorfologische gesteldheid van de beek, met name de aanwezigheid
van natuurlijke meandering alsafgeleide van de habitatomstandigheden en
-differentiatie die van belang zijnvoor vissen.
Het vóórkomen van voor vissen ongunstige omstandigheden zoals periodiek
droogvallen, betegeling of overkluizing. Van de bemonsterde beektrajecten zijn
gedetailleerde habitatgegevens beschikbaar, zie hiervoor bijlage3.
Dewaterkwaliteit. Dewaterloop voldoet aan:
I. de basiskwaliteit5 (het betreft alle gemeten parameters met uitzondering van
totaal-fosfaat).
II. de basiskwaliteit ten aanzien van zuurstof, ammoniak en organische
microverontreinigingen, maar niet aan één of meerdere van de overige
gemeten parameters.
III. een watersamenstelling waarbij zuurstof, ammoniak en/of organische

5,
Aangezien voor de meeste vandeonderzochte beken parameters als koperenzink niet zijn gemeten,
isgekozen voor toetsing aan debasiskwaliteit en niet aan deviswaternorm.
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5
6

microverontreinigingen niet beantwoorden aan de normen voor de
basiskwaliteit.
Zoveel mogelijk zijndewaterkwaliteitsgegevensgebruikt uit 1989.Indien indat
jaar in de betreffende beek niet is gemeten, zijn waterkwaliteitsgegevens
gebruikt uit 1988,1987of1986;
De kosten die noodzakelijk zijn om het betreffende kunstwerk voor vissen
passeerbaartemaken.
De specifiek ecologische doelstelling op korte en lange termijn6, zoals
weergegeven in hetwaterkwaliteitsbeheersplan 1985-1991van het Waterschap
Zuiveringschap Limburg (beleid tot/met 1991) en de specifiek ecologische
funktie die in aanvulling op het beleid tot/met 1991 aan beken wordt
toegekend (voorgenomen beleid zoals dat geformuleerd is in het ontwerp
provinciaalwaterhuishoudingsplan 1991-1995).

In bijlage 6 zijn deze aspecten aangegeven voor elk van de in een beekstelsel
voorkomend knelpunt metuitzonderingvanbodemvallen.
Voor de eerste selectie is op basis van een aantal van de hiervoor genoemde
aspekteneenindelinggemaakt incategorieën:
Categorie
Î
II
III

Ontsloten beektraject
> 1 km
ën
< 1 km
en/of
overkluisd

Spec. ecol. Waterkwaliteit
doelstelling
Hof M
-

en
en/of

Ï7TÏ
III

Met behulp van de gepresenteerde gegevens in bijlage 6 kunnen de individuele
kunstwerkenworden ingedeeldindezecategorieën.
Bij de prioriteitstelling per individueel kunstwerk spelen de kosten niet mee. Deze
komenaande orde,wanneer eenkeuzegedaan moetwordenvoor combinatiesvan
kunstwerken.
Debodemvallen spelengeen rol bij de selectievanbekenvoor hetaktieplan enzijn
bijde kostenraming buitenbeschouwing gelatenevenalseventueleaanpassingenvan
uitstromingen van beken in de Maas. Bodemvallen kunnen over het algemeen vrij
eenvoudig entegen geringe kostenvoorvis passeerbaar gemaakt worden.Omdeze
reden is het gewenst hieraan een hoge prioriteit toe te kennen. De totale kosten
wordengeraamdopƒ 150 000,—
Aangenomenwordt dat reedsgerealiseerdevistrappen,zoalsdie indeGeul,deGulp
ende Neerbeekgoedkunnenfunktioneren,mitsgoedbeheerd.
Kunstwerken, die overkluisde beektrajecten ontsluiten, krijgen de laagste prioriteit.
Knelpunten, die kunnen worden ingedeeld in categorie I, hebben de hoogste
prioriteit. Ineerste instantie dient menzichte richten op hetvoor vissen passeerbaar
makenvandeze,laatstgenoemdecategoriekunstwerken.
Na de eerste selectie op basisvande categorieën It/m III heeft nog een afweging
plaatsgevonden,waarbij deaspekten 1 en2nadrukkelijk zijn beschouwd.Hetgaatin
het bijzonder om beeksystemenwaarinwaterenvanverschillende orde (1e t/m 3eof
4e orde) vertegenwoordigd zijn en die als gevolg van variatie in reliëf en in vorm
fmpanHpsrinn^ ppn nntpntippj Hgn wpj actueel T o t e betekenis hebben voor visfauna.

Zolevertde eersteselectieeenaantal bovenlopenop.Vooropname inhetaktieplan
is gekeken naar de aanwezigheid enaardvande knelpunten in het overigedeelvan
het betreffende beeksysteem. Het opheffen van knelpunten in bijvoorbeeld
bovenlopen in het beeksysteem van de Geleenbeek envan de Roode Beek tussen
6De specifiek ecologische doelstelling kent eenmiddelste (M)enhoogsteniveau(H).
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Brunssum en Susteren heeft pas zin als maatregelen worden genomen ten aanzien
van overkluizing, betegeling en andere barrières in midden- en/of benedenloop. Men
denke aan hermeandering of vergelijkbare vormen van beekherstel.
Voor beken als Swalm, Rode Beek bij Vlodrop, Voer en Jeker is opname in het
aktieplan gerechtvaardigd gezien hun karakter. Het niet voldoen aan de gestelde
eisen ten aanzien van de waterkwaliteit is oorzaak van hun ontbreken na de eerste
selectie. Navraag heeft geleerd dat de waterkwaliteit inmiddels verbeterd is of binnen
afzienbare termijn zal verbeteren, of dat van een waarneembare invloed op het
visbestand geen sprake is7.
De beken die uit de hier beschreven selectie en afweging resulteren, worden
vermeld intabel 5.1 en zijn aangeduid op afbeelding 5.1. Inde tabel zijntevens de in
de beek aanwezige kunstwerken vermeld en de kosten nodig voor het passeerbaar
maken van deze barrières voor vissen middels een bekkentrap. De kosten zijn
globaal geschat op basisvan het te overbruggen hoogteverschil per kunstwerk. Waar
geen gegevens omtrent dit hoogteverschil voorhanden waren, is een gemiddeld
bedrag van ƒ 150 000,-- per kunstwerk aangehouden. Uitzondering hierop vormen
watermolens. Vanwege het doorgaans grotere niveauverschil wat overbrugd moet
worden, is per watermolen een gemiddeld bedrag vanƒ 250 000,- aangehouden. De
kosten voor de uitstroomvoorzieningen van Kleefse Beek en Kingbeek worden
geraamd op resp. ƒ 250 000,- en ƒ 350 000,-. De aanlegkosten zijn geraamd
uitgaande van vistrappen met een breedte op de waterlijn van 3 meter, een
niveauverschil van 0,20 mtussentweetreden en een lengte pertrede van 4 meter.
Er is een regio-indeling aangehouden en per regio zijn de beken gerangschikt in
afnemende grootte van het systeem waarvan ze een onderdeel vormen. De aanpak
van de grotere beeksystemen (in de tabel vetgedrukt) vraagt voor elke regio een
bedrag van vergelijkbaar niveau (vijf miljoen gulden). De opheffing van knelpunten in
alle in tabel 5.1 opgenomen beken varieert van zes miljoen in regio zuid tot elf
miljoen in regio west.
De totale kosten van het op de hiervoor omschreven wijze tot stand gekomen
actieplan worden geraamd op ca zestien miljoen gulden voor de in tabel 5.1
vetgedrukte beeksystemen en zesentwintig miljoen gulden voor alle in tabel 5.1
opgenomen beken. Voor de aanpak van het totaal aan limburgse beken is naar
schatting ruim 50 miljoen gulden noodzakelijk. Het ecologisch rendement van een
dergelijke investering is naar verwachting hoog met name voor de grotere systemen
(in tabel 5.1 vetgedrukt). Niet alleen is de waterkwaliteit in de geselecteerde beken
redelijk tot acceptabel, ook betreft het hier beken of trajecten die geomorfologisch
nog redelijk gaaf tot weinig veranderd zijn. De ecologische potentie van deze beken
of trajekten ten aanzien van de visfauna is dan ook relatief hoog, zoals ook blijkt uit
de inde tabel vermelde I.B.I. (voor zover bekend).

Zo kunnen ondermeer beekforellen zich handhaven indeVoer (mond.med.J.Quak (O.V.B.).
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Tabel 5.1. Lijst van beken met de kostenraming voor opheffing van migratieknelpunten (W
= watermolen, V - vaste stuw, R = regelbare stuw, D - verdeelwerk, U =
uitstroomkunstwerk, K=terugslagklep, B= bodemval).
nr.

Kunstwerken

Kosten (in f l . ) u

I.B.I.

15
43
7
5

6W,IV,
IR,1W
2D
1W

1.800.000
400.000
300.000
250.000

18-20
5
0-15

Voer

70

5W

1.250.000

-

Jeker

68

IV,3W, 2R

1.200.000

-

Kingbeek

132

1W,IR,

750.000

0

Beek
Reaio zuid
Geul
Gulp
Selzerfaeek
Zieversbeek

IR

1U

subtotaal

5.200.000-5.950.000

Reaio oost
Roer

151
152
154

ID,IR
3W.2R
IK,4R,2D,

Swain

167

IR

Vlootbeek
Pepinusbeek
Putbeek

143
141
142

2R,ID
3R
9R

Aalsbeek

180

Niers

Rode Beek
Bosbeek

IV

300.000
1.050.000
1.200.000
200.000

> 10

13-18

450.000
450.000
1.350.000

8-13
8
8-18

IV

500.000

5-18

226
231
232
235

2R
1VK,IR
1KB,IR ,2V

200.000
200.000
500.000

Middelsgraaf

117

IK,6R

Eckelsebeek

217

4R

400.000

8

Kleefse Beek

221

1U,2K

400.000

-

Lingsf.beek

197

1W

300.000

5-8

Eppenbeek

166

IV

50.000

-

Schelkensbeek

173

R+B

200.000

-

Kroonbeek
Tielebeek
Nolenbeek

subtotaal
Reaio west
Tungelroyse Beek
Leukerbeek
RoggelseBeel c

3-5

6.400.000-8.750.000

8R.IV
3R
3R

1.350.000
450.000
450.000

0-18

6R
6R
10R

900.000
900.000
1.500.000

8-18

Oostrumsche Beek
365
idem voorbij Venray

5R
8R

750.000
1.200.000

13

Loobeek

375

10R

1.500.000

3-13

Kwistbeek

308

10R

1.500.000

3-11

Everlosebeek

312

3R

Gr.Nolenbeek
idem voorbij
Lollebeek

263
268
275

1.000.000

8
5-13

316
Lollebeek
337

subtotaal
totaal

450.000

3-8

4.650.000- 10.950.000
16.250.000 - 25.650.000

Bij de kostenraming zijn voor Lollebeek, Roggelse beek en Everlose beek alleen visoptrekvoorzieningen geraamd voor het trajekt waarvoor een specifiekecologische funktiegeldt oftoegekend wordt.
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MAAS f 4 I & ***&*_„*

Jeher

MAAS,

Zieversbeek

Afbeelding 5.1.OverzichtskaartvanLimburgmetdeinhetaktieplan (tabel 5.1)opgenomenbeken.
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5.3

Financiering

Het definitieve uitvoeringsschema zal mede door diverse andere factoren bepaald
worden. Een en ander zal in een breed kader gewogen moeten worden. Belangrijke
bepalende factoren zijn de bestuurlijk/juridische mogelijkheden, de
financieringsmogelijkheden en de specifiek ecologische functies zoals die
geformuleerd zuilenworden in het kader van het Provinciaal Waterhuishoudingsplan.
Ten aanzien van financierings- en subsidiemogelijkheden zijn de volgende opties
mogelijk:
1.
De Regeling Bijdrage Sportvisserij (R.B.S.) voor hettreffen van maatregelen die
de mogelijkheden voor de uitoefening van de sportvisserij verbeteren naar het
oordeel van de minister van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij.
2.

Planningsprocedure Openluchtrecreatie (P.P.O.) die planvorming,
grondaankoop en uitvoering ten behoeve van de realisatie van
openluchtrecreatievoorzieningen waaronder die van de sportvisserij subsidieert,
onder voorbehoud van een aanvullende provinciale bijdrage van10%.

3.

Via de Landinrichting voor voorzieningen voor de openluchtrecreatie en natuur.

4.

In het kader van het landelijk Natuurbeleidsplan kunnen projectvoorstellen voor
natuurbouw en -ontwikkeling worden ingediend.

5.

Provinciale subsidieregeling ontwikkeling natuur en landschap 1989 -1993.

6.

De Provincie Limburg heeft in het kader van de 3e Nota Waterhuishouding
reeds een projectvoorstel ingediend om concreet een aantal kunstwerken aan
te passen ente voorzien van visoptrekvoorzieningen.

5.4

Evaluatie

In de onderhavige studie is voor wat betreft het veldonderzoek uitsluitend gekeken
naar de soortensamenstelling van de visfauna door een éénmalige bemonstering
van een aantal korte trajekten. Vanuit deze informatie is een vereenvoudigde Index
Biotische Integriteit opgesteld. De indexering van de actuele situatie is uitsluitend van
toepassing op bemonsterde beken en kan niet worden geëxtrapoleerd naar nietbemonsterde beken. Beken die op grond van andere informatie een hoge prioriteit
hebben gekregen, dienen daarom te worden geïnventariseerd c.q. geïndexeerd ten
einde een juiste inschatting van de potenties voor vissen te kunnen maken. Van
daaruit kan worden aangegeven of hun prioriteitsstelling al dan niet ecologisch wordt
ondersteund.
Frequentere bemonstering in de tijd op zorgvuldig uitgekozen lokaties kan meer
informatie verschaffen over de betekenis van het betreffende beeksysteem en wat
betreft de mate van migratie van subpopulaties van beek- en riviervissen. Uitbreiding
en continuering van het onderzoek aan vissen middels monitoring maakt een betere
onderbouwing mogelijk van beheer-, inrichtings- en beleidskeuzes. Met name
effectrelaties zijn nog onvoldoende bekend.
Een regionale aanpak van het aktieplan middels één totaalprojekt inclusief financieel
budget vergroot de haalbaarheid van het plan en maakt het mogelijk om per beek(systeem) doelstelling en aard van de vispassages vast te stellen. In plaats van een ad
hoc-beleid waarbij één of enkele barrières passeerbaar worden gemaakt, biedt één
projectmatige aanpak meer mogelijkheden om de voor vis kansrijke systemen tot aan
de Maas te ontsluiten. Tevens kunnen de financiële mogelijkheden dan beter worden
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benut. Een breed bestuurlijk platform waarin rijk, provincie, waterschappen,
visstandsbeheerders ennatuurbeschermingsinstanties vertegenwoordigd zijn, danwel
eengoedfunktionerende overlegsituatie ishiervoor noodzakelijk.
Het sukses van het opheffen van migratiebelemmeringen is medeafhankelijk vande
habitatverbetering door hermeandering en andere vormen van beekherstel en de
verbetering van de waterkwaliteit. Bij aanleg of vervanging van kunstwerken dient
rekeninggehoudentewordenmeteventuelemigratieknelpuntenvoorfauna.
Voor grensoverschrijdende beken of stroomgebieden is overleg met het buitenland
gewenst teneinde het rendement van maatregelen en investeringen zo optimaal
mogelijktedoenzijn.
Nader onderzoek naar de fysieke capaciteiten van vissen, met name van de kleine
soorten, isnodigomdeconstructievanvispassagesteoptimaliseren.
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SAMENVATTING

In het kader van het op te stellen Waterhuishoudingsplan van de provincie Limburg is
een studie verricht naar de knelpunten en de mogelijkheden voor herstel en
optimalisatie van vismigratie in beken. Onder meer de aanleg van
migratiebelemmerende kunstwerken zowel in beken als in de Maas heeft geleid tot
een achteruitgang in soortenrijkdom en populatie-omvang van de visfauna. In het
kader van de Derde Nota Waterhuishouding wordt in 1995 een voor vissen
passeerbare Maas tot en met Borgharen ten doel gesteld. In onderhavige studie is
een actieplan voor beken in Limburg die afwateren op de Maas opgenomen ter
herstel van devisfauna door het opheffen van migratiebarriëres.
Een eenmalig veldonderzoek dat is verricht in samenwerking met de O.V.B, en de
Katholieke Universiteit Nijmegen heeft uitgewezen dat een dertigtal vissoorten in de
beken voorkomen, waaronder karakteristieke soorten als Beekforel, Beekprik,
Rivierdonderpad en Elrits. Voor beken of rivieren kenmerkende vissoorten komen
echter, met uitzondering van het Bermpje, maar weinig voor. Vooral in bovenlopen
van beken isde visfauna soortenarm. Vanenkele soorten (Vlagzalm, Zalm, Beekforel,
Gestippelde Alver) zijn de natuurlijke populaties in Limburgse beekstelsels
uitgestorven.
De meeste voor beek en rivier kenmerkende soorten behoeven niet- of weinig
vervuild, helder, (snel-) stromend water met eenvariatie in substraat en aanwezigheid
van beddingen met grind, kiezels of stenen. Met name de meanderende beken met
een goede waterkwaliteit zijn potentieel kansrijk voor de betreffende vissoorten.
Zowel de actuele als de potentiële betekenis van de onderzochte beken zijn
uitgedrukt met behulp van de Index Biologische Integriteit (IBI).
Alle barrières voor vismigratie in beken, zoals stuwen en andere kunstwerken zijn in
kaart gebracht. De meest voorkomende zijn bodemvallen en stuwen. Bodemvallen
kunnen over het algemeen vrij eenvoudig en tegen geringe kosten voor vissen
passeerbaar gemaakt worden. Het passeerbaar maken van kunstwerken zoals
stuwen vergt de aanleg van zgn.vistrappen.
Op basis van een aantal criteria heeft een afweging en prioriteitenstelling
plaatsgevonden aan de hand waarvan een aktieplan is opgesteld. Belangrijk
onderdeel van het aktieplan is het opheffen van knelpunten in grote beeksystemen
die geheel of ten dele geomorfologisch gaaf zijn en voldoen aan een bepaalde
waterkwaliteit. Het betreft systemen als de Geul met de zijbeken Gulp en Selzerbeek,
de Voer en de Jeker in het Zuidlimburgse heuvelland, de Roer met Rode Beek en
Bosbeek, de Swalm, het systeem van V1oot-/Putbeek en de Aalsbeek in het gebied
ten oosten van de Maas waar de steilrand van het hoogterras bijdraagt aan de
habitatdifferentiatie in deze beken, en de Tungeiroyse Beek en de Groote Molenbeek
in het relatief vlakke gebied ten westen van de Maas. Verder zijn een aantal kleinere
beken opgenomen. De kosten voor het gehele aktieplan bedragen 26 miljoen. Het
passeerbaar maken van alle knelpunten in de Limburgse beken kost ruim vijftig
miljoen gulden.
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