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Visvriendelijk
sluisbeheerlandelijk
inzetbaar
WaterschapHunzeenAas heeftfangsdekustervaringopgedaanmetvisvriendelijksluisbeheer.
Doorspuisluizenopgezettetijdenopeenkiertezetten,isdewegvrijgemaakt voortrekvissen. Dit
gebeurtophetmomentdathetwaterpeilaandebinnen-enbuitenzijdevandesluisgelijk is. Het
sluisbeheerblijktsimpel,effectiefengoedkooptezijn.Problemenmetindringingvanzoutwaternadennietop.Deresultatenuithetbegeleidendonderzoekgevenaanleidingomdezevisvriendelijke
methodelandelijktoetepassen.
DeNederlandsekust-en binnenwateren
zijn volgebouwd metsluizen,stuwenen
gemalen.Hiermeezorgende waterbeheerdersvoorveiligeenbevaarbarewaterenen
garanderenzedewaterafvoer. DeNederlandseeconomieheeft veeltedankenaande
ingrepen indewaterhuishouding. Dekunstwerkenhebbenechtereenkeerzijde.Zevormeneenonneembarevestingvoorallerlei
soorten trekvissen,zoalszalm,zeeforel,
rivierprik,spieringenpaling.Dezesoorten
komenuitzeeentrekkennaarzoetewateren
omtepaaienofoptegroeien.Veelvande
rivierenenbekeninNederlandzijn door
kunstwerken versnipperdgeraakt, waardoor
paai-enopgroeigebieden vanvissen niet

meerbereikbaarzijn.Deaquatischeecosystemenstaan hierdoor onderdruk.De
palingstandgaatinmiddels richtingde
gevarenhoek.Naast waterhuishoudkundige
obstakelsendeinrichting vande leefgebiedenspeeltbijdepalingookdebevissing
doordeberoepsvisserij eenrol.
Devismigratieproblematiek wordt landelijk breedonderkendenopdiverseplaatsenworden vispassagesaangelegdomtrekvissenweerdevrijeruimte tebieden.
Landelijk isechternogonvoldoende beleid
voorvismigratievoorhanden.Dewaterbeheerders,maarookdenatuurbeheerders,
zijn vooralopeigeninitiatiefaandeslag.Ze
kunnen daarbij gebruik makenvandiverse

HetsluizencomplexNieuweStatenzylaandegrensmetDuitsland.

subsidiemogelijkheden omdeaanlegvan
voorzieningen te financieren.

Wat isvisvriendelijk sluisbeheer?
Eenveelbelovendemaatregelvoorhet
verbeteren vande vismigratiemogelijkheden
aandeku^tisvisvriendelijk sluisbeheer.Een
techniekdierelatiefsimpeluittevoerenis
endaarnaast financieel aantrekkelijk.Het
principeisdatdespuisluisbijopkomend
water 10tot15minuten openstaat, rondom
hetmoment dathetwaterpeilaandebuiten-enbinnenzijde gelijk is.Innavolging
oporiënterendeproevenin2003 heefthet
WaterschapHunzeenAa'svorigjaarbijde
spuisluisvanNieuweStatenzijl onderzoek
naardeeffectiviteit uitgevoerd.Dezespuisluisvormt alshetwaredepoortnaarde
beeksystemen vandeWesterwoldseAa(BinnenAa,RuitenAa,Runde).

Onderzoek naar effectiviteit
Voordeproefzijn aande binnenzijde
vandespuisluisnettengeplaatst.Allevissen
dienaarhetzoetewaterzwemmen, worden
zodoendeopgevangen.Devissen worden
vervolgensopnaamgebracht,geteldenweer
vrijgelaten. Deuitvoeringvandeproefwas
inhanden vaneenstagiairendemedewerkersvar.hetsluiscomplex.Hetonderzoekis
gemiddeld driekeerperweek uitgevoerd.
Omeenbeeldtekrijgen vandeintrekvan
glasaalendeverschillendesoorten vislarven
isaanvullend vijfmaal gebruikgemaakt van
eenlarvennet.Inverband metde landbouwfunctie vanhetachterliggendegebied dient
deinstroom vanbrakwaterbeperktteblijven.Middels tweedataloggersaandezoetwaterzijdezijn dezoutgehaltesinhetwater
nauwkeuriggevolgd.
Hetonderzoek vondplaats tussen23
februari en10mei.Doorextremeslibvo..mingindeDollard ishetonderzoek gestopt
opdielaatstedag.Ditomtevoorkomendat
teveelslibnaar binnen komtenindemondingvandeWesterwoldseAabezinkt.

Resultaten
Intotaalzijn 21 \issoortenmeteen
totaalvancirca35.000exemplaren gevangen.
Vanhettotaalaantalvissenbehoort89procenttotdesoortendietussenzoeteenzoute
wateren trekken(spiering,driedoornigestekelbaars,glasaal,bot),tienprocentzijn zoetwatervissen(brasem,blankvoorn)ende
mariene/estuariene vissen (haringlarven,
brakwatergrondel) maaktenéénprocentuit.
Hetonderzoekmethetlarvennet leverde
flinkehoeveelhedenjongevisop.Tijdens
eenbemonsteringop27aprilzijn maar li.'s:
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135-000botlarvengevangen. Omgerekend
naardetotaleoppervlaktevandespuikoker
zijn meerdan 14.000glasaleneneen miljoen
botlarven binnengelaten.DoordathetIarvennet maarvijfmaal isgebruikt, ontstond
echtergeenvolledigbeeldvanhet larvenaanbod.
Opdelocatiesisgeensprakevaneen
wezenlijkzoutbezwaar.Hetzoutgehalte in
hetbinnenwater blijft tijdens het onderzoek
constant.Dit heeft waarschijnlijk temaken
met het feitdateengedeeltevanhetgespuidezoetewater terugstroomt gedurendede
periodedatdespuisluisbijgelijk water
openstaat.

Conclusies
Opbasisvandeuitkomsten lijkt het
aangepastespuibeheervandesluizengoede
potenties tebiedenvoordevismigratie.
Hiermeekrijgt hetwaterschapeenmogelijkheid omdetrekroutenaardeWesterwoldseAaweergedeeltelijk teherstellen.
Daarnaast biedtdezevormvanbeheerook
eenrouteterugvoorzoetwatervissen die tijdenshetspuien indeDollardterecht zijn
gekomen.
Eenbelangrijk punt vanaandacht isde
slibvorming indeDollard,waardoor het
aangepastebeheerinmeiisgestaakt. Hierdoor washetnietmogelijkdevolledige trek-

HetwatervandeDollardstroomtmaximaaltientot15minutenbijNieuweStatenzijlnaarbinnen.Vissenkunnen
indietijdhetbeeksysteemvandeWestcrwoldseAainzwemmen.

periodeteondetzoeken.Ditvormt met
namevoorglasaaleenprobleem,omdat in
meinogeengroordeelvandeinrrekplaatsvindt.Deaanlegvaneenzogenaamdeaalgoot kanhiervooreenuitkomst bieden.
Hetondetzoekisniet inhetnajaar uitgevoerd,waardoordenajaarsintrek vanvissenalsderivierprikenzeeforel nietisondetzocht.Aangeziendenajaarsrrek ookvan
belangis,wordendekomendejarendevismigratievoorzieningen langsdekustdaarop
aangepast.Hietbij wordtbegeleidend onderzoeknaardeeffectiviteit uitgevoerd.

Landelijk belang
Deuirkomsten uit hetonderzoek zijn
voorhetwaterschap aanleidingomdebedieningvandespuisluis inhetvervolgvisvriendelijk uittevoeren.Inmiddels isdeautomatiseringvandespuisluishierop aangepast.
Hettoepassen vanvisvriendelijk sluisbeheer
iseffectief engoedkoop.Ditbeheer draagt
bijaanecologischherstelvan watersystemen
ensluit daaromprima aanbijdedoelstellingenvandeEuropeseKaderrichtlijn Watet.
Landelijkgezienlijkt dezemethode
goedepotenties tebieden,zoalsbijde
Afsluitdijk, hetsluizencomplex vanhet
Lauwersmeer,deVolkeraksluizen,deNoordzeesluizenvanhetGrevelingenmeer ende
Haringvlietsluizen. Elkelocatieheeft een
specifiek karakter (lozingscapaciteit, type
spuideuren),wat randvootwaarden steltaan
hetvisvriendelijke beheer.Maatwerk ishierbijgeboden.
Opbasisvandebevind; ngenbijNieuwe
Statenzijl zouvisvriendelijk sluisbeheer vanafditjaarlandelijk verplichtmoeten worden
gesteld,menen ondetgetekenden. f
Herman Wanningen en
PeterPaul Schollema
(Waterschap Hunze enAa's)
George Wintermans
(Wintermans Ecologenburo)
Melchior Leutche
(Dosco Baggerwerken]

%

Foto's:Herman Wanningen

Verschijningsdata
Devetschijningsdataendedatawaarop
kopijvoorhetbetreffende nummeraangeleverdmoetzijn,staanopeenovetzichtdat
ukuntaanvtagenbijdetedactie:
(010)4274165.Daarisookeenhandleiding
optevragenvoordeartikelenin
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