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1 Inleiding
De VBC Geul heeft Sportvisserij Nederland gevraagd voor sponsoring van het monitoren van de
eventuele optrek van salmoniden in de Geul. Aanleiding is de jaarlijkse uitzet van zalm in de Geul
sinds 2017. Het doel van dit onder onderzoek is om na te gaan of de uitgezette zalmen weer
terugkeren naar de Geul. KBTS heeft dit onderzoek in het najaar van 2020 in opdracht van
Sportvisserij Nederland uitgevoerd, in samenwerking met Waterschap Limburg en VBC Geul.

2 Werkwijze
De onderwatercameraopstelling was nabij de monding van de Geul in de Maas, benedenstrooms van
de sifon onder het Julianakanaal geplaatst. De locatie is toegankelijk via verhard pad naar
Woonwerkgemeenschap Hartelstein. Op 9-9-2020 is de cameraopstelling geplaatst. Plaatsing is
uitgevoerd in nauwe samenwerking met de vrijwilligers van de Hengelsportvereniging Meerssen. Het
schonen werd gedaan dor de vrijwilligers van HSV Meerssen en HSV Bunde. Voor het onderzoek is
vergunning verleend door het waterschap Limburg. De cameraopstelling is verwijderd op 11-122020.

Locatie van de cameraopstelling in de Geul
Voor de monitoring is een camerabox toegepast. Deze is in het midden van de beek geplaatst.
Grotere vis wordt met schuingeplaatste spijlenroosters (3 cm spijlafstand) geleid naar de tunnel
waar de passerende vissen in beeld worden gebracht (kleinere vis kan tussen de spijlen door
migreren). Het concept van een schuingeplaatst rooster over de volledige breedte van een rivier om
migrerende vissen te tellen, is gebaseerd op de ervaringen hiermee in de Verenigde Staten en
Canada, zogenaamde Alaskan weirs of Rigid fish counting weirs. Het rooster is gemaakt van RVS en
heeft verticale uitneembare spijlen, wat als voordeel heeft dat het bodemverloop goed werd
gevolgd en daar geen vissen kunnen ontsnappen. Bovendien kunnen spijlen eruit bij hoge afvoeren
of sterke vervuiling en is het geheel beter hanteerbaar en te plaatsen.

4

- Camera monitoring Geul-

Schuingeplaatst rooster met zogenaamde A-frames in opbouw, in loods KBTS

Het rooster staat bij normale afvoeren net boven water. Door de schuine hoek zal bij toenemende
afvoeren vuil er overheen stromen. De schuine hoek van het zogenaamde A-frame zal bij
toenemende druk steeds vaster in de bodem fixeren. Voor grotere vissen zoals terugkerende
salmoniden is de enige doorgang de tunnel van de camerabox. Naarmate de waterstand stijgt zijn er
ook mogelijkheden om over het rooster te zwemmen, maar de verwachting is dat vissen juist dan
liever de bodem prefereren omdat het hier minder hard stroomt.
In januari 2020 is een test gedaan met deze cameraopstelling. De ervaringen zijn gebruikt voor het
onderzoek in het najaar van 2020, waarbij er een paar aanpassingen zijn doorgevoerd:
•

•
•

Het vaak/vaker schoonmaken van het rooster was noodzakelijk, ca. 2 tot 3 keer per week
gedurende normale afvoeren (tijdens hoog water het erg lastig/niet mogelijk is om het
rooster schoon te maken).
De stellage (de A-frames) is iets lager gemaakt. Het geheel is dan wat lager en vuil spoelt er
wat makkelijker overheen.
Op advies van een Amerikaans bedrijf, dat veel ervaring heeft met het plaatsen van
vergelijkbare opstellingen, zijn speciale ankers toegepast om de stellage goed beter te
verankeren.

Cameraopstelling in de Geul (september 2020). De stroomkabel is via het stroompunt nabij de weg
doorgetrokken tot de waterkant. In een kast op een hoge paal is de randapparatuur als NAS
(Network Attached Storage), router etc. geplaatst.
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Het onderzoek is nagenoeg probleemloos verlopen. Op 16 september was er sprake van een
extreme vervuiling van het rooster. Het betrof hier een illegale lozing van huishoudelijk afval.
Gedurende het onderzoek ontstond erosie aan de overzijde. Vanaf december werd de oever aan de
overzijde steeds verder uitgesleten. Hierdoor ontstond er een natuurlijke bypass voor vissen langs
de oever. Dit is zoveel mogelijk voorkomen door een dam van grote stenen vanaf rooster tot aan de
oever.

Links: extreme vervuiling als gevolg van een lozing. Rechts: oevererosie aan de overzijde.

Het rooster heeft zich gedurende de onderzoeksperiode goed staande gehouden tijdens de
afvoerpieken. Wel raakte het rooster snel vervuild met blad, waardoor regelmatig onderhoud door
de vrijwilligers noodzakelijk was om de doorstroming te kunnen waarborgen.
Gegevens worden op basis van bewegingsdetectie opgeslagen op een NAS en kunnen dagelijks
worden uitgelezen. Alle visbeweging in de tunnel van de camerabox is vastgelegd in korte
videofragmenten. KBTS beschikt over speciale software om de videobeelden geautomatiseerd te
analyseren. Het model is daarvoor getraind met de data van vissoorten in de Geul. Door de grote
hoeveelheid aan valse detecties door blad is besloten om de videobeelden manueel te controleren
op de aanwezigheid van salmoniden.

3 Resultaten
Met de cameraopstelling is het mogelijk gebleken om onder de soms extreme omstandigheden van
stroming, turbulentie, vervuiling en troebelheid toch vissen vast te leggen. Een veelheid aan soorten
is waargenomen, in uiteenlopende lengteklassen. Het doel van het onderzoek was om terugkerende
volwassen zalm te filmen. Er zijn geen volwassen zalmen waargenomen. Wel zijn er meerdere
Atlantische forellen (beek- of zeeforellen) gezien die de Geul vanuit de Maas optrekken.
Onderstaand zijn de waarnemingen weergegeven.
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8-10-2020
11-12-2020
14-11-2020
15-11-2020
4-12-2020
7-12-2020
7-12-2020
7-12-2020

Tijdstip
1:05
19:33
4:44
8:07
15:22
9:11
20:21
22:18

Soort
Beek-/zeeforel
Beek-/zeeforel
Beek-/zeeforel
Beek-/zeeforel
Beek-/zeeforel
Beek-/zeeforel
Beek-/zeeforel
Beek-/zeeforel

Waargenomen beek-/zeeforellen

Migratierichting
Onbekend (afwaartse poging)
Afwaarts
Opwaarts
Opwaarts
Opwaarts
Opwaarts
Opwaarts
Opwaarts

Lengteklasse
40-45
55-60
55-60
60-65
60-65
60-65
65-70
65-70

De forellen hebben allen een groot formaat en vertonen kenmerken van volwassen individuen (o.a.
gebogen bekvorm). Het lijkt duidelijk te gaan om paaimigratie.

Een van de vele volwassen beek-/zeeforellen die er optrok (65-70 cm)

Opmerkelijke waarneming was verder de optrek van sneep, hetgeen ook leek te duiden op een
paaimigratie vanuit de Maas. Bijna dagelijks werden jonge zalmen waargenomen (in theorie zouden
er soms ook jonge beek- of zeeforellen tussen kunnen zitten). Omdat dit buiten de scope van de
opdracht viel, is dit niet verder gedetermineerd. (naar schatting ging het om ca. 90-100 exemplaren
die er zijn waargenomen. Ook werden er regelmatig optrekkende scholen serpelingen en individuele
beek- of rivierdonderpadden gezien.
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Compilatie van waargenomen trekvissen, van links naar rechts, boven: snepen, jonge zalm. Beneden:
beek-/rivierdonderpad, serpelingen.

4 Doorkijk
Op basis van deze resultaten van waargenomen beek-/zeeforellen moet het met de toegepaste
opstelling zeker mogelijk zijn om in de toekomst de optrekkende volwassen zalmen vast te leggen.
Dat de zalm niet werd waargenomen is waarschijnlijk een gevolg van de lage terugkeerkans.
Momenteel komt slechts 1 op de 10.000 zalmen terug naar de plek van uitzet binnen het
Maasbekken. In de natuur keert normaal gesproken 1 op de 1.000 zalmen na 3 jaar terug naar zijn
geboortegrond. Aangezien er vanaf 2017 jaarlijks 25000 zalmpjes uitgezet worden door VBC Geul,
zouden er in 2020 voor het eerst 2 tot 3 zalmen de Geul kunnen opzwemmen. De kans dat die
worden waargenomen is natuurlijk heel klein. Statistisch gezien is het ook zeer goed mogelijk dat, bij
dit lage aantal terugkeerders , van de eerste uitzet geen enkele meer over is. Mogelijk zijn ook
salmoniden gemist door “bypassing” en stroming over de opstelling heen bij hoge waterstand.
Voor toekomstige voortzetting van de camera monitoring zijn er een aantal aanbevelingen.
•

•

•

Het onderzoek duurde van september tot en met november. Er is ca 2 weken in december
doorgegaan, waarbij er nog een optrek werd gezien van beek-/zeeforel. December lijkt
daarmee ook een belangrijke maand voor de optrek van salmoniden. In plaats van de
periode september tot en met november zou de monitoring beter in de periode van oktober
tot en met januari kunnen worden uitgevoerd.
Het najaar kenmerkt zich door veel blad afvoer. Blad zorgt voor een versnelde dichtslibbing
van het rooster. Geadviseerd wordt om het blad (en ander drijfvuil) zoveel mogelijk
bovenstrooms af te vangen. Bijvoorbeeld met een drijfbalk.
Het schoonmaken van de cameratunnel en het glas werd soms bemoeilijkt doordat het
water een hoger peil had. Voor het vervolg zal KBTS nagaan hoe het schonen van de tunnel
makkelijker kan, bijvoorbeeld door de bovenkant demontabel te maken.
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Dankwoord
Het camera onderzoek in de Geul was alleen maar mogelijk door de inzet van vrijwilligers van de VBC
Geul. Wekelijks, soms meerdere keren per week hebben zij het rooster schoongemaakt, om de
vuilophoping te verminderen.

uitgevoerd in soms extreme afvoer omstandigheden.

Veel dank gaat uit naar de heren: E. Hul, D.Janssen, E.Neuhaus, L. Quaden, L. Piette, J. Kouters en D.
Lemmens (coördinatie).
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