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Samenvatting 

Tijdens de jaarlijkse migratiegolven van schieralen richting de Sargasso zee sterven 
velen voortijdig. Vissen raken dodelijke schroeven van gemalen en worden verwond 
of zelfs gedood. Eén van de uittreklocaties is IJmuiden. Hier kunnen vissen de 
Noordzee bereiken door:  

• De scheepssluizen,  
• het spuicomplex of  
• het gemaal.  

Om meer inzicht te krijgen in migratie van schieraal bij deze locatie, en mogelijke 
schadelijke passage door het gemaal, is in 2007 en 2008 getracht een inschatting te 
maken van: (1) de hoeveelheid schieraal die het complex passeert, (2) de verdeling 
over het gemaal en de spui- en scheepssluizen, en (3) het sterftepercentage van alen 
bij passage van het gemaal. In december 2009 heeft VisAdvies akoestische merken 
ingezet om vlak voor het gemaal het migratiegedrag van schieraal in beeld te bren-
gen. Voor dit onderzoek zijn 65 schieralen gemerkt en uitgezet tijdens 3 verschillende 
pompscenario’s. De vissen werden in verschillende partijen in december 2009, 250-
300 m stroomopwaarts van het gemaal uitgezet.  
 

• Tijdens scenario 1 (pomp 5 en 6 op 100% vermogen), passeerden 5 schier-
alen het gemaal (7,7% van alle uitgezette vissen).  

• Tijdens scenario 2 (pomp 5 en 6 op 50% vermogen) waren dit er 4 (6%). 
• Het beoogde scenario 3 (pomp 2, 4, 5 en 6 op half vermogen) werd niet gerea-

liseerd.  
 
In de gehele onderzoeksperiode passeerden 9 gemerkte schieralen (14%) het ge-
maal, 15 (23%) het spuicomplex en 41 (63%) zwommen stroomopwaarts het Noord-
zeekanaal in.  
Tijdens het malen door de pompen 5 en 6, werd vlak voor de pompen meer vis waar-
genomen dan op andere momenten. Dit leidde echter niet tot het passeren van meer 
vis. Aan de hand van de akoestisch gemerkte vissen werd duidelijk dat veel vissen 
tijdens het malen, het krooshek passeren maar elders bij het gemaal weer terugkeren 
richting kanaal.  
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Sinds 1980 heeft zich een snel dalende trend voorgedaan in de hoeveelheid intrek-
kende glasaal, het totale aalbestand, én de aalvangsten (Dekker, 2004a,b). De oor-
zaken van deze achteruitgang zijn vaak onduidelijk en er ontbreken veelal concrete 
getallen. Een serie van mogelijke verklaringen zijn: overbevissing, watervervuiling, 
afdamming, WKC’ s, gemalen, geen goede (inter-) nationale regelgeving voor aalbe-
scherming, vervuiling van de wateren met dioxine’ s en dioxine-achtige PCB’ s, etc. 
Er zijn al vergevorderde Europese aalherstel verordeningen in ontwikkeling om de 
veroorzakers van de achteruitgang van de aalstand aan te pakken (Europese Ge-
meenschappen, 2007; Min. LNV, 2008, 2009; Vriese et al., 2008). In de Nederlandse 
wateren speelt het probleem van de vele kunstwerken (gemalen, stuwen, WKC’ s 
etc., zie figuur 1.1) een grote rol.  
In het najaar trekt een deel van de volwassen aalpopulatie naar open zee om zich in 
de Sargasso zee voort te planten. Deze schieralen leggen daarbij afstanden af van 
meer dan 5500 km. Tijdens de stroomafwaartse migratie door het zoete water moe-
ten vele kunstwerken worden gepasseerd. Bij de passage van gemalen en water-
krachtcentrales vallen veel slachtoffers door contact met de sneldraaiende schoepen 
(Spierts et al., 2008). Daarnaast kunnen sterke drukwisselingen een kapotte zwem-
blaas veroorzaken, waardoor vissen na verloop van tijd sterven. 
Een van de weinig mogelijkheden voor de schieralen om in Nederland de Noordzee 
te bereiken is via het spui- gemaal- en schutsluizencomplex in IJmuiden. Het com-
plex bestaat uit vier schutsluizen, een spuisluis en een gemaal (zie figuur 1.2). Uit 
onderzoek naar de migratie van vis bij gemaal IJmuiden (Kruitwagen & Klinge, 2008, 
2009) werd geconcludeerd dat de uittrek van vis via de spuisluizen hoger is dan via 
het gemaal, ondanks de waterverdeling tussen de diverse delen van het zeesluizen-
complex. In de periode 11/1/2007 t/m 13/12/2007 was de waterverdeling: spuicom-
plex 27%, gemaalcomplex 42% en Noordersluis 31%, terwijl de verdeling van de aal-
passage was geschat als resp. 66%, 3% en 31%. Het gedrag van uittrekkende 
schieraal vlak voor de inzuigopening van de gemaalpompen zou hier mogelijk een rol 
kunnen spelen. Onderzoek naar de wijze waarop vissen deze kunstwerken benade-
ren, het gedrag dat ze bij de inlaten vertonen en de manier waarop ze de kunstwer-
ken vervolgens passeren is daarom dan ook van belang. 
Rijkswaterstaat Noord-Holland, heeft VisAdvies verzocht onderzoek te doen naar het 
gedrag van schieralen wanneer ze het gemaal in IJmuiden naderen.  

1.2 Proefgebied 

Het proefgebied omvat het spuisluizen- en gemaalcomplex bij IJmuiden die de afwa-
tering regelt van het Noordzeekanaal naar zee (zie figuur 1.4). Het gemaal IJmuiden 
is essentieel voor de waterhuishouding in West-Nederland, samen met de spuisluis, 
die zeven grote spuikokers telt, zorgt het gemaal jaarlijks voor de afvoer van drie mil-
jard m3 water. Afvoer van water naar zee kan op twee manieren, waarbij het getij een 
belangrijke rol speelt.  
De waterstand op zee is lager dan die op het Noordzeekanaal (laagwater). In dit ge-
val wordt het water onder vrij verval via de spuisluizen naar zee afgevoerd.  
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De waterstand op zee echter hoger dan die op het Noordzeekanaal. In dit geval 
wordt het water actief via het 
gemaal naar zee gepompt. Bij 
laagwater loost de spuisluis 
(maximale capaciteit 700 m3/s) 
tweederde van het water, het 
gemaal zorgt voor het restant. 
 
Het huidige gemaal stamt uit 
1975 en bestond tot dusver uit 
vier grote bulkpompen van 
Flowserve (voorheen Stork 
Pompen) met een gezamenlijke 
maalcapaciteit van 160 m3/s. In 
2004 is het gemaal uitgebreid 
met twee extra pompen, elk 
met een maalcapaciteit van 50 
m3/s. 
 
De pompen hebben een be-
perkte opvoerhoogte tot circa 
1,5 m. De diameter van de 
waaier is 4 m en het toerental is 
ca. 60 – 50 omwentelingen per 
min. Wanneer alle pompen op 

maximaal vermogen draaien wordt er in totaal 260 m3/s water naar zee gepompt. 
 

 
De totale breedte van het inlaatkanaal van gemaal en spuisluizen samen is 200m. 
Het inlaatkanaal van het gemaal, waar het gedrag van de schieralen wordt vastge-
legd, is 65x50 (LxB), met een diepte van ongeveer 12 meter, oplopend naar ca. 8 
meter nabij het gemaal. 
 

 

figuur 1.1 Overzicht van de voornaamste knelpunten voor 
vismigratie (Waternet, 2006). 

 

figuur 1.2 Noordzeekanaal zijde van het gemaal bij IJmuiden. 
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De stroomsnelheid in het in-
laatgebied verschilt per locatie 
(vóór het kanaal, of vóór het 
spuisluizencomplex) en is af-
hankelijk van o.a. het aantal 
werkende pompen in het ge-
maal, het afvoerdebiet, het getij, 
etc. Gemerkte schieralen die 
ongeveer 200m vóór het inlaat-
gebied worden uitgezet, kunnen 
voor wat betreft de stroomsnel-
heid zonder meer in stroomop-
waartse richting het kanaal 
opzwemmen.  
 
 

1.3 Vraagstelling 

Het onderzoek naar de stroomafwaartse migratie van schieraal uit het Noordzeeka-
naal naar zee bij IJmuiden maakt deel uit van een breder onderzoek dat als doel 
heeft om de intrek en uittrek van trekvissen bij het gemaal- spui- en scheeps-
sluizencomplex in IJmuiden te verbeteren. Vanaf 2007 is het project vooral gericht op 
het voorkomen van schade aan uittrekkende schieraal door het gemaal. 
Centraal in het onderzoek staan de volgende vragen: 

1. Wat is het exacte zwemgedrag van migrerende schieralen wanneer ze het 
gemaal- en spuisluizencomplex in het Noordzeekanaal in IJmuiden nade-
ren?  

figuur 1.3 Schroefpomp van gemaal IJmuiden. De oude 
pompen hebben 4 schoepbladen en de nieuwe 
hebben er vijf. 

 

figuur 1.4 Proefterrein IJmuiden.  
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2. Hebben de vissen, bij drie verschillende pompscenario’ s, een voorkeur voor 
één van de passagemogelijkheden (spui of gemaal)?  

3. Welk zwemgedrag vertonen de schieralen vlák voor de werkende pompen 
van het gemaal? 

 
In het onderzoek zijn metingen verricht tijdens een tweetal pompscenario's. Het 
voorgenomen derde scenario is niet uitgevoerd. Tijdens elk scenario werd het zwem-
gedrag van de schieralen voor het inlaatkanaal van het gemaal in kaart gebracht. 
Hierin is onderscheid gemaakt tussen  
 

• Gemerkte vissen die het gemaal passeren,  
• Gemerkte vissen die via de spuisluizen de Noordzee bereiken en  
• Gemerkte vissen die stroomopwaarts zwemmen en mogelijk via de 

schutsluizen de zee bereiken.  
 
De resultaten van de metingen leiden tot inzichten in het gedrag van schieraal voor 
het spui- en maalcomplex, die in de toekomst kunnen worden gebruikt voor: (1) het 
evalueren van aalvriendelijk beheer van het complex, en (2) het mogelijk construeren 
en evalueren van een visgeleidingssysteem. 
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2 Materiaal & Methode 

2.1 Hydro akoestische telemetrie 

2.1.1 Techniek 

Het hydroacoustic Technology systeem bestaat uit: 
 

• een akoestische ontvanger (ATR, Acoustic Tag Receiver, HTI model 291 
system, 0) en computer; 

• vier hydrofoons (onderwater microfoons); 
• kleine akoestische tags die operatief bij vissen worden ingebracht. 
 

 
De gebruikte tags hebben een afmeting 
van 30x10 mm (LxB), wegen 4 g en heb-
ben een levensduur van 3-4 maanden 
(figuur 2.1). 
 
De tags worden vlak vóór de implantatie 
bij de vissen geprogrammeerd. Aan de 
hand van een vaste pulsbreedte en een 
variërende pulsinterval (tijd tussen indivi-
duele pulsen) wordt elke vis individueel 

herkend. Detectie is mogelijk tot op een afstand van 500 meter. Echter, voor een 
plaatsbepaling geldt een maximum van 150 meter. 
 

 

figuur 2.1 Links: opname van een vis (rode lijn) in een rivier. De 4 gekleurde bollen geven de 
posities van de hydrofoons aan. Rechts: akoestische tags met diverse afmetingen. 

 
De vier hydrofoons worden onder water in het onderzoeksgebied in een vierkant ge-
plaatst. Een vis, uitgerust met een akoestisch merk, kan op elke locatie binnen het 

 
Acoustic Tag Receiver (ATR) met op de 
voorgrond één hydrofoon. 
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vierkant worden waargenomen aan de hand van het geluidssignaal dat het akoesti-
sche merk uitzendt. 

2.1.2 Dataverwerking 

Vanaf de uitzetting op 7 december zijn tot 21 december 2009 alle signalen opgeno-
men. Na bewerking van de ruwe data wordt een bestand verkregen met de coördina-
ten en een tijdsaanduiding. Met behulp van Excel zijn van deze coördinaat bestanden 
2 dimensionale beelden van zwemmende schieralen in het inlaatgebied van het ge-
maal gecreëerd.  

2.2 Opstelling apparatuur 

2.2.1 Montage en meetbereik 

Het proefgebied bevond zich bij het maal- en spuicomplex in IJmuiden (figuur 1.4).  
In figuur 2.3 zijn de vier exacte posities van de hydrofoons als lichtgroene bollen aan-
gegeven. 
 

 
Aan de stroomopwaartse zijde van het gemaal zijn 4 hydrofoons geïnstalleerd. De 
hydrofoons werden met een frame van steigermateriaal en staalkabels op de juiste 
diepte gebracht (figuur 2.2). Twee hydrofoons werden 1 meter onder het wateropper-
vlak geplaatst (nr. 1 en 3 in figuur 2.3). Een derde hydrofoon werd bevestigd aan het 
krooshek, op 7 meter diepte (nr. 2), en de laatste hydrofoon werd met behulp van 
een gewicht afgezonken, 2 meter boven de bodem van het inlaatkanaal (nr. 4). De X, 
Y en Z coördinaten van de hydrofoons t.o.v. een fictief ‘aardvast’ nulpunt werden 
nauwkeurig opgemeten. Hydrofoons 1 en 4 stonden 160 meter uiteen, en hydrofoons 
3 en 4 115 meter. Tenslotte was de afstand tussen hydrofoons 1 en 2 45 m en tus-
sen 2 en 3 60 meter. De diepte van het proefterrein was ± 8,5 meter De meetappara-
tuur werd opgesteld in het magazijn van het gemaal. 
 
Na het plaatsen van de hydrofoons is aan de hand van een geactiveerde tag het be-
reik van de signalen bepaald. Hiervoor werd de tag op verschillende diepten door het 
proefgebied voortbewogen, om eventuele dode hoeken te achterhalen. Uit dit voor-
onderzoek bleek dat de bodem dusdanig onregelmatig was dat de signalen niet altijd 
gelijktijdig door vier hydrofoons kon worden ontvangen. Daarop is besloten om de 

            

figuur 2.2 Een steigerframe met daarop gemonteerd een hydrofoon (rode cirkel).  
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opstelling van de hydrofoons en de instelling van de software zo aan te passen dat 
de waarneming in het platte vlak werd geoptimaliseerd. Dit is ten koste gegaan van 
het diepte aspect.  
 

 
Het resultaat van dit vooronderzoek is weergegeven in figuur 2.3. 
 

• In het rode gebied kunnen de verplaatsingen van de vis volledig worden ge-
volgd. Een aantal malen verdween een vis uit het zicht om na enige tijd weer 
te verschijnen. Hiervan wordt aangenomen dat deze vissen in rust verkeerde, 
op of in de bodem, zodat er geen detectie mogelijk was. 

• In het groene gebied kon de aanwezigheid van de vissen worden afgeleid uit, 
een combinatie van de signalen, die bij de verschillende hydrofoons, werden 
opgevangen. Hiermee kon worden vastgesteld of de vis het proefgebied ver-
liet in oostelijke richting of via de spuisluizen de Noordzee bereikte. Een vis 
die via het spui verdwijnt, is te onderscheiden van de rest doordat de vis ach-
tereenvolgens uit beeld gaat bij hydrofoon 1, 2, 3 en tenslotte hydrofoon 4. 
Een vis die naar het oosten zwemt, is eerst volledig in beeld waarna hij gelijk-
tijdig verdwijnt op hydrofoon 3 en 4.  

 
De opnameapparatuur is tijdens het onderzoek 24 uur/dag en 7 dagen/week ingezet. 
Tijdens het onderzoek is een actieve akoestische tag in het gebied geplaatst, zodat 
de werking van het systeem kon worden gecontroleerd. De voortgang werd dagelijks 
via het internet gecontroleerd.  
De metingen zijn uitgevoerd vanaf 7 december 2009 (17:47 uur) tot en met 21 de-
cember 2009 (8:11 uur). In deze periode hebben geen storingen plaatsgevonden.  

 

figuur 2.3 Bovenaanzicht van het maal- en spuicomplex. In het rode gebied kan het zwemge-
drag van de vissen worden gevolg. In het groene gebied kan de aanwezigheid van de 
vissen worden afgeleid uit de detecties van één of meerdere hydrofoons. Zodoende 
kan worden nagegaan of de vissen het gebied in oostelijke richting verlaten of via de 
spuisluizen. Lichtgroene bollen: de posities van de 4 hydrofoons. 
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2.3 Proefdieren 

2.3.1 Inbrengen tags 

De akoestische tags worden operatief ingebracht waarbij de vis in een staat van chi-
rurgische verdoving wordt gebracht. Als verdovingsmiddel wordt een oplossing van 
benzocaïne (100 ppm) gebruikt. De vis wordt in een speciaal daarvoor ontwikkelde 
operatieopstelling gebracht. Bij de operatie wordt gebruik gemaakt van steriele doe-
ken, handschoenen en operatiemateriaal. Er wordt een incisie gemaakt van ca 2-2,5 
cm langs de linea alba tussen borst- en anaalvin, er voor zorg dragend dat de inwen-
dige organen niet werden beschadigd. Na inwendige controle wordt de steriele tag in 
de buikholte aangebracht en de incisie gesloten met hechtingen (Ethicon Vicryl, snij-
dende naald 3/0). Na de operatie wordt de vis bijgebracht in een bassin met stro-
mend water. Nadat de vissen zijn bijgekomen worden zij uitgezet. Voor nadere de-
tails met betrekking tot het operatieprotocol wordt verwezen naar Vriese (1995) 
 

figuur 2.4 Het meten van de oogafmetingen en het inbrengen van de akoestische tags. 

 
De totale lengte, de verticale en horizontale oogdiameter en de lengte van de pecto-
raalvin werden opgemeten (zie ook bijlage I). Pankhurst (1982) ontwikkelde een in-
dex op basis van ooggrootte en lichaamslengte om onderscheid te maken tussen ro-
de alen en schieralen. 
 
Wet Op Dierproeven (WOD) 
Het implanteren van tags in vissen valt onder de wet op dierproeven (WOD). Er is 
daarom een proefplan gemaakt dat door VisAdvies ter goedkeuring is voorgelegd 
aan de DEC (Dier Experimenten Commissie ASG-Lelystad onderdeel van WAGE-
NINGEN UR). Op 5 november 2009 is door de DEC schriftelijk toestemming verleend 
voor het uitvoeren van het onderzoek. De operaties werden uitgevoerd door officieel 
gekwalificeerde medewerkers (artikel 9 en artikel 12 functionarissen). De goedge-
keurde DEC verklaring is als bijlage IV toegevoegd. 

2.3.2 Gemerkte schieralen 

De 65 geopereerde schieralen werden verdeeld over 3 groepen uitgezet in het aan-
voerkanaal van het gemaal IJmuiden. Deze uitzettingen vonden plaats op 7, 8 en 9 
december 2009 (resp. 20, 30 en 15 exemplaren). Onderstaand volgen de visgege-
vens van de geopereerde vissen. 
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Lengte-frequentie  
In figuur 2.5 is de lengte- frequentie van alle schieralen weergegeven. De lengte van 
alle gemerkte alen bedroeg 79,8 ± 6,0 cm TL (totale lengte, gemiddelde ± stdev), 
waarbij de lengte varieerde van 70-99 cm TL. De gemiddelde lengte van de alen die 
werden uitgezet op 7, 8 en 9 december 2009 bedroegen 80,9 ±7,4 cm TL, 79,3 ±5,4 
cm TL en 79,3 ±5,3 cm TL.  
 

 
In figuur 2.6 is de gewichts-frequentie van alle schieralen weergegeven.  
 

 
Het gemiddelde gewicht van de schieralen bedroeg 922 ± 252 gram (gemiddelde ± 
stdev). De gemiddelde lengtes van de alen die werden uitgezet op 7, 8 en 9 decem-
ber 2009 bedroegen 1058 ± 330 gram, 969 ± 229 gram en 950 ± 165 gram, respec-
tievelijk. De onderlinge verschillen tussen de drie uitzetdagen zijn daarmee minimaal.  
 
Conditie 
De conditie van de schieralen varieerde van 0,72 tot 1,26 (figuur 2.7). De gemiddelde 
conditie bedroeg 1,0.± 0,1 (gemiddelde ± stdev), en de gemiddelde conditie van de 
alen uitgezet op 7,8 en 9 december was op alle drie de dagen 1,0 ±0,1. In de grafiek 
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figuur 2.5 Lengte- frequentieverdeling gemerkte schieralen 
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figuur 2.6 Gewichts- frequentieverdeling gemerkte schieralen. 
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van figuur 2.7 is te zien dat kleinere alen een betere conditie hebben dan hun grotere 
soortgenoten. 
 

 
Levensstadium 
De oogindex van de schieralen varieerde van 5,8 tot 15,6 (figuur 2.8). Nagenoeg alle 
schieralen hadden 60 vissen een oogindex van 6,5 of hoger. Pankhurst (1982) stelde 
dat een aal met een score van 6,5 of hoger als schieraal kan worden aangemerkt. De 
gemiddelde score was 9,7 ± 2,2. De gemiddelde oogindex per uitzetdatum was 8,1 ± 
1,9, 10,5 ± 2,0 en 10,0 ± 1,9 voor respectievelijk 7, 8 en 9 december. Geconcludeerd 
kan worden dat de voor het onderzoek gebruikte alen op enkele na schier waren. 
 

2.4 Pompscenario’ s en uitzetlocatie 

2.4.1 Geplande pompscenario’ s 

In het kader van het onderzoek zijn er drie pompscenario’ s opgesteld: 
 

1. 7 December 2009: pomp 5 en 6 op volle kracht (50 m³/sec per pomp), 
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figuur 2.7 Conditie gemerkte schieralen  
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figuur 2.8 Oogindex gemerkte schieralen  
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2. 8 December 2009: pomp 5 en 6 op halve kracht (25 m³/sec per pomp), 
3. 9 december 2009: pomp 2 en 4 op 28 m³/sec en pomp 5 en 6 op halve 

kracht (25 m³/sec per pomp). 
 
Bij scenario 1 en 3 is het debiet nagenoeg gelijk maar is de stroomsnelheid bij het 
krooshek sterk verschillend. Bij scenario 2 en 3 is de stroomsnelheid bij het krooshek 
nagenoeg gelijk, en verschilt het debiet. Vanaf 10 december was het reguliere maal-
regime weer van kracht. 
De uitzetting van de alen diende te geschiedden na de middag spuiperiode. Er zou 
gemalen worden gedurende een groot deel van de hoogwaterperiode. Indien door, 
nog onvoorziene, omstandigheden onvoldoende water naar zee gemalen kon wor-
den, dan zou de maalperiode in de avond en nacht benut worden. De gemerkte 
schieralen dienden in dat geval mogelijk wat later uitgezet te worden. 

2.4.2 Uitzetlocatie en weersomstandigheden 

De alen zijn na de operatie 250-300 meter stroomopwaarts van de onderzoekslocatie 
in een drijvend bassin uitgezet (figuur 2.9). Het bassin diende ervoor dat de alen op 
eigen gelegenheid weg konden zwemmen en niet direct met de stroom werden mee-
gevoerd.  
 

 

figuur 2.9 Rode vierkant: drijvend bassin waarin de gemerkte schieralen werden uitgezet. De 
vissen konden het bassin op eigen initiatief verlaten.  

 
De alen werden op 7, 8 en 9 december in groepen van respectievelijk 20, 30 en 15 
vissen uitgezet. 
 
Scenario 1 
De eerste uitzetting vond plaats op 7 december om 18:30 uur. Op het moment van 
de uitzetting draaiden pomp 5 en 6 op volle kracht en was de spuiperiode net voorbij. 
Ten tijde van de uitzetting was het bewolkt, droog, 7ºC en er stond een zuidelijke 
wind, kracht 5. 
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Scenario 2  
De tweede uitzetting vond plaats op 8 december, eveneens om 18:30 uur. Op het 
moment van de uitzetting draaiden pomp 5 en 6 op halve kracht en was de spuiperi-
ode net voorbij Ten tijde van deze uitzetting was het bewolkt, droog, 8 ºC en er stond 
een westelijke wind, kracht 4. 
 
Scenario 3 

Het beoogde derde scenario is 
niet uitgevoerd. De uitzetting op 9 
december vond plaats om 13:40 
uur. 
 
De maan was op 7,8 en 9 de-
cember respectievelijk 63, 52 en 
41% verlicht. De opkomst vond 
plaats tussen 23:04 uur op 7 de-
cember en 00:26 op 9 december. 

De ondergang vond plaats tussen 12:14 uur op 7 december en 12:46 uur op 9 de-
cember. (bron: www.hemel.waarnemen.com). 
Gedurende de eerste twee uitzetmomenten was er een situatie met opkomend water 
(tabel 2.1). De laatste uitzetting vond plaats tijdens afgaand water. 
 
In figuur 2.10 zijn de waterstanden van het hoog- en laagwater weergegeven op de 
uitzetdagen. 
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figuur 2.10 Astronomisch getij van de Noordzee bij IJmuiden (Bron: www.getij.nl) Gele cirkel: 
volle maan, open cirkel: nieuwe maan. 

tabel 2.1 Waterstanden IJmuiden op de drie uitzetdagen. 

datum tijd 
Laagwater 

t.o.v. N.A.P. tijd 
Hoogwater  
t.o.v. N.A.P. 

7-dec 4:26 -47 8:59 82 

7-dec 16:45 -77 21:35 114 

8-dec 6:20 -47 10:06 79 

8-dec 18:00 -76 22:40 109 

9-dec 7:20 -51 11:05 78 

9-dec 19:16 -75 23:46 104  
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3 Resultaten en discussie 

3.1 Scenario’s 

3.1.1 Uitgevoerde maalregime 

De afvoerdebieten bij het gemaal IJmuiden zijn weergegeven in bijlage II. Daarbij is 
onderscheid gemaakt tussen  

• de zes pompen en de  
• dag van uitzetting van de alen. 
 

In figuur 3.1 is een totaaloverzicht te zien van de maalvolumes per pomp (linker Y-as) 
en van de totale maal- (rechter Y-as, grijze lijn) en spuivolumes (rechter Y-as, zwarte 
lijn) in de onderzoeksperiode. De uitzetdagen zijn als verticale rode lijnen in de figuur 
aangegeven. De roze en groene verticale lijnen in de figuur geven respectievelijk de 
tijden aan waarop schieralen door het gemaal gingen wanneer de pompen vol maal-
den of half. 
 
Er is enigszins afgeweken van de beoogde maal scenario’s (tabel 3.1).  
 
7 december 

• Tijdens de uitzetting van de eerste groep schieralen om 18:30u, draaiden en-
kel pomp 5 en 6 op volle kracht (bijlage II: 7-12-2009).  

• Vanaf 19:10u was pomp 5 gedurende een periode van 45-60 minuten afwis-
selend in en uit bedrijf.  

• Na deze periode draaide deze pomp voluit.  
• Tussen 23:00u en de middag van de volgende dag draaiden pomp 5 en 6 op 

volle kracht.  
 
8 december 

• Om 03:00u draaiden pomp 1 t/m 3 gedurende korte tijd mee met pomp 5 en 
6 (30-45 minuten, bijlage II: 8-12-2009).  

• Van 05:00-9:30 u draaiden pomp 1 t/m 3 voluit mee. 
• Pomp 2 draaide tot 11:00u op volle kracht, pomp 5 en 6 werden (na een klei-

ne onderbreking om 11:00u) om 15:00 u uitgeschakeld.  
• Van 17:00-22:30u draaiden pomp 5 en 6 op halve kracht.  

 
9 december 
 

• Om 23:00u draaiden beide pompen wederom op halve kracht tot 3:30u.  
• Om 08:10u draaiden pomp 5 en 6 op volle kracht.  
• Vanaf 10:40u, draaiden pomp 5 en 6 met kleine onderbrekingen, op volle 

kracht (bijlage II: 9-12-2009).  
• Van 11:10-15:00u draaide pomp 5 op volle kracht en pomp 6 van 12:10-

15:00u.  
• Van 19:00-03:30u draaiden pomp 5 en 6 met tussenpozen op halve kracht 

en daarna op volle kracht. 
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figuur 3.1 Overzichtsgrafiek van de maalvolumes per pomp (linker Y-as, voor pomp: zie legenda) en van de 

totale maal- (rechter Y-as, grijze lijn) en spuivolumes (rechter Y-as, zwarte lijn) in de onderzoekspe-

riode van 7-11 december 2009. De drie verticale rode lijnen geven de uitzettijden aan. De verticale 

roze en groene lijnen geven respectievelijk de tijden aan waarop schieralen door het gemaal gingen 

wanneer de pompen vol maalden of half. 
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Scenario 1 
Op 7-12-2009 draaiden pomp 5 en 6 op volle kracht. De stroomsnelheid voor het 
krooshek van beide pompen was daarom nagenoeg 2x zo hoog als gepland. Pomp 5 
was van 19:00-19:45 uur diverse malen uitgeschakeld en opnieuw opgestart. Beide 
bovengenoemde zaken zijn waarschijnlijk van invloed geweest op het gedrag van de 
om 18:30 uur uitgezette schieralen. De totale tijdsduur waarin scenario 1 daadwerke-
lijk werd uitgevoerd was beperkt tot 5,5 uur (18:30- 0:00u). 
 
Scenario 2 
Op 8-12-2009 draaiden pomp 5 en 6 afwisselend op halve en volle kracht. Volgens 
het geplande scenario zouden beide pompen op halve kracht draaien. Tevens draai-
den op deze dag pomp 1, 2 , 3 en of 4 tijdelijk (3:00-12:00 uur). 
 
Scenario 3 
Op 9-12-2009 draaiden pomp 5 en 6 deels op volle en deel op halve kracht. Volgens 
het geplande scenario zouden pomp 5 en 6 op halve kracht draaien en pomp 2 en 4 
beide op 2/3 van het maximale vermogen (28 m³/s). Beide pompen zijn die dag niet 
in bedrijf geweest. 
 
 

tabel 3.1 Overzicht van de geplande en uitgevoerde pompscenario’s gedurende de drie uitzet-

dagen van de gemerkte schieralen. Vol: pompen draaien op vol vermogen; Half: hal-

ve vermogen, en driekwart: 2/3 van maximale vermogen. 

Datum Planning  Uitvoering  Overige infor-
matie 

Voornaamste discrepantie 
planning en uitvoering  

7-12-‘09 
Scenario 

1 

5 en 6: 2x 50  
(vol) 

5 en 6: 
16.00-23.00u en  
23.30-23.45u: 
vol. 

 1) Pomp 5 19.00-19.45u 
voortdurend aan/uit (direct 
na uitzetting 

8-12-‘09 
Scenario 

2 

5 en 6: 2x25 
(half) 

 

5 en 6: 
00.10-11.10u en  
11.30-15.15u: vol. 
17.30-22.50u en  
23.30-0.00u: half. 

Pomp 1/2/3/4 
gedurende 
enkele uren aan 
3.00-12.00u 

1) Pomp 5 en 6 draaiden 
soms half en soms vol;  
2) Pomp 1/2/3 en of 4 draai-
den tijdelijk (3.00-12.00u);  
3) pompen 5-6 beiden uit 
gedurende enkele uren 

9-12 ‘09 
Scenario 

3 

2 en 4: 2x28 
(driekwart) 
5 en 6: 2x25 
(half) 

5 en 6: 
0.00-3.50u: half 
8.10-10.40u en 
11.10-14.50u: vol 

 
 
 
 

 

1) I.t.t. scenario draaiden 
pompen 5-6 deels half en 
deels vol;  
2) pompen 5-6 waren volle-
dig uit gedurende enkele 
uren;  
3) pomp 2 en 4 hele dag uit!  
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3.1.2 Uitgevoerd spuiregime 

 
tabel 3.2 Spuiperiode 7 t/m 14 december 2009, IJmuiden (Bron: RWS Directie NH). 

datum 1e spui begin 1 e spui einde 2 e spui begin 2 e spui einde 
7-12-09 02:15 03:45 14:15 16:45 

8-12-09 geen spui geen spui 15:00 17:30 

9-12-09 3:00 7:15 15:00 18:30 

10-12-09 geen spui geen spui geen spui geen spui 

11-12-09 7:30 8:45 15:30 21:30 

12-12-09 6:45 9:45 17:30 22:15 

13-12-09 7:45 10:45 19:15 22:15 

14-12-09 8:45 - - -  
 
Voor het spuien zijn er in het kader van het onderzoek geen scenario’s afgesproken. 
Het uitgevoerde spuiregime in de periode 7-14 december 2009 is weergegeven in 
tabel 3.2. 

3.1.3 Stroomsnelheden voor krooshek pomp 5 

Op 7 en 8 december 2009 zijn stroomsnelheden gemeten bij het krooshek van pomp 
5.. 
 

 

figuur 3.2 Stroomsnelheden vóór het krooshek bij pomp 5 (volle capaciteit) van gemaal IJmui-
den, in de periode 7-12-2009, 17:00 uur, tot 7-12-09, 0:00 uur (Bron: Imares). Pomp 
5 en 6 overwegend op volle capaciteit. 

 
In figuur 3.2 is de stroomsnelheid nabij het wateroppervlak (roze) en gemeten bij de 
bodem (licht blauw) uitgezet, bij vol pompvermogen. Hieruit is op te maken dat de 
stroomsnelheid aan het oppervlak aanmerkelijk hoger ligt.  
 
De stroomsnelheid op 5 meter of dieper onder de waterspiegel (pomp 5 en 6 op volle 
capaciteit) bedroeg 0,67-0,78 m/s (figuur 3.3, metingen RWS). 
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De gemeten stroomsnelheid bij pomp 5 en 6, terwijl deze beiden op halve kracht 
draaiden, was aan het wateroppervlak 0,40-0,50 m/s (figuur 3.4). 3-5 Meter onder de 
waterspiegel bedroeg de stroomsnelheid 0,3-0,45 m/s. Om ongeveer 17:00 uur werd 
pomp 5 opgestart, 15 minuten later pomp 6. Van 23:00-23:30 uur zijn pomp 5 en 6 
tijdelijk buiten bedrijf geweest (zie ook bijlage II).  
 

 Vgem krooshek gemaal pomp 5+6: 25 m 3/s
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 Vgem krooshek gemaal pomp 5+6: 50 m 3/s
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figuur 3.3 Stroomsnelheden vlak vóór het krooshek bij pomp 6 op halve capaciteit (links) en 
volle capaciteit (rechts) zoals gemeten op 8 maart 2010 door RWS. 

 
 

 

figuur 3.4 Stroomsnelheden vlak vóór het krooshek bij pomp 5 van gemaal IJmuiden, in de 
periode 8-12-2009, 16:15 uur, tot 8-12-09, 0:00 uur (Bron: Imares). Pomp 5 en 6 
overwegend op halve capaciteit. 

3.2 Passage via gemaal 

Omdat de beoogde de pompscenario’s enigszins afwijken van de uitvoering, is bij de 
uitwerking van de resultaten zoveel mogelijk uitgegaan van de momenten dat de 
scenario’s volgens planning zijn verlopen. De totale periode waarin maalgegevens 
vergeleken werden met zwemgedrag van schieralen beperkte zich daardoor niet tot 
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de oorspronkelijke drie uitzetdagen (7 t/m 9 december 2009) maar omvatte vijf dagen 
(7 t/m 11 december 2009). 

3.2.1 Scenario 1 

Bij scenario 1 draaien pomp 5 en 6 op volle kracht. De overige pompen zijn niet in 
bedrijf. 
 
Gedurende de onderzoeksperiode passeerden in totaal 5 schieralen het gemaal ter-
wijl pomp 5 en 6 op volle kracht draaiden (7,7% van alle uitgezette schieralen, zie 
tabel 3.3). 
Op dinsdag 7 december om 20:10 en 20:55 uur (ongeveer halve maan) passeerden 
de eerste twee schieralen het gemaal, 1,5-2,5 uur na hun uitzetting (tag nr. 1050 en 
1060). 
 
 

tabel 3.3 Schieralen die het gemaal passeerden bij scenario 1 (pomp 5 en 6, volle kracht) 

Tag nr. uitzetmoment 

(uur) 

Passage moment 

(uur) 

Tijdsverschil uit-

zet- passage (uren) 

Pompen in bedrijf  

tijdens passage 

1050 7-12-09 18:30 7-12-09 20:10 1:40 5 en 6: volle kracht 

1060 7-12-09 18:30 7-12-09 20:55 2:25 5 en 6: volle kracht 

1010 7-12-09 18:30 8-12-09 02:58 8:18 1, 2, 3, 5 en 6: volle kracht 

1070 7-12-09 18:30 10-12-09 04:30 58:00 2, 5 en 6: volle kracht 

1220 9-12-09 13:40 10-12-09 21:14 31:34 5 en 6: volle kracht  
 
In de nacht van woensdag 8 december om 02:58 uur passeerde schieraal met tag nr. 
1010 het gemaal. Op het moment van die passage werden ook pomp 1 t/m 3 opge-
start. In de nacht van vrijdag 10 december om 4:30 uur passeerde schieraal met tag 
nr. 1070 het gemaal. Op dat moment waren er net twee extra pompen opgestart. De 
laatste schieraal die het gemaal passeerde tijdens scenario 1, op 10 december om 
21:14 uur, had tag nr. 1220. Schieraal 1070 zwom van het moment van uitzetting 2 
uur in het inlaatgebied rond, zwom vervolgens stroomopwaarts weg om pas weer op 
10 december om 0:200 uur, 53:30 uur later, weer in het inlaatgebied te verschijnen. 
De vis zwom toen nog ongeveer 2,5 uur rond alvorens door het gemaal te verdwij-
nen. Schieraal 1220 verbleef gedurende 31:34 uur in de buurt van het inlaatgebied 
zwemmen en werd met regelmaat waargenomen. 
 
Uit het onderzoek van Kruitwagen & Klinge (2009) kwam naar voren dat in de perio-
de oktober/december 2008, ongeveer 3% van het totaal aantal gepasseerde schier-
alen via het gemaal de Noordzee bereikte. In dezelfde onderzoeksperiode werd on-
geveer 45% van al het watervolume via het gemaal afgevoerd. In het huidige onder-
zoek werd op het moment van uitspoeling van de 5 schieralen 100-260 m3/s water 
via het gemaal afgevoerd. 
Een vergelijking tussen beide onderzoeksresultaten is moeilijk te maken, omdat in 
het onderzoek van Kruitwagen & Klinge de actuele maalregimes van vooral pomp 5 
en 6 niet per tijdseenheid zijn weergegeven. Er is in dit laatste onderzoek de aanna-
me gedaan dat bij het gemaal als eerste pomp 5 werd gebruikt en wanneer meer ca-
paciteit vereist werd ook andere pompen werden ingeschakeld. De exacte stroom-
snelheden bij het krooshek van pomp 5 in de tijd in relatie tot de hoeveelheden uitge-
spoelde schieralen in diezelfde tijd bij deze pomp zijn in dat onderzoek daarom moei-
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lijk te achterhalen. Tevens was in 2009, voorafgaand aan het onderzoek, het kroos-
hek schoongemaakt in tegenstelling tot 2008. 

3.2.2 Scenario 2 

Bij maalscenario 1 draaien pomp 5 en 6 op halve kracht. De overige pompen zijn niet 
in bedrijf. 
 
Gedurende de onderzoeksperiode passeerden in totaal 4 schieralen het gemaal (6% 
van alle uitgezette schieralen, zie tabel 3.4). 
Op woensdag 8 december passeerde drie schieralen het gemaal, 24:25 uur, 0:45 uur 
en 1:20 uur na uitzetting (tag nr. 1030, 1570 en 1480). Schieraal 1030 zwom direct 
stroomopwaarts het onderzoeksgebied uit, om pas 22:30 uur later weer in het gebied 
te verschijnen. Na ongeveer 2 uur in het inlaatgebied rondgezwommen te hebben 
verdween de vis door het gemaal. De laatste schieraal die het gemaal passeerde tij-
dens scenario 2, op 9 december om 00:48 uur ( tag nr. 1220) was 6 uur eerder uitge-
zet. 
 

tabel 3.4 Schieralen die het gemaal passeerden bij scenario 2 (pomp 5 en 6, halve kracht). 

Tag 

nr. 

uitzetmoment 

(uur) 

Passage moment 

(uur) 

Tijdsverschil 

uitzet- passage 

Pompen in bedrijf tijdens  

passage 

1030 7-12-09 18:30 8-12-09 18:55 24:25 5 en 6: halve kracht 

1570 8-12-09 18:30 8-12-09 19:15 0:45 5 en 6: halve kracht 

1480 8-12-09 18:30 8-12-09 19:50 1:20 5 en 6: halve kracht 

1420 8-12-09 18:30 9-12-09 00:48 6:18 5 en 6: halve kracht  
 

3.2.3 Scenario 3 

Bij maalscenario 3 draaien pomp 5 en 6 op halve kracht en pomp 2 en 4 op 28 m³/s. 
Pomp 1 en 3 zijn niet in bedrijf. Dit scenario is echter niet uitgevoerd gedurende de 
loop van het onderzoek.  

3.2.4 Stroomsnelheid bij krooshek i.r.t. zwemcapaciteit schieraal 

De stroomsnelheid bij het krooshek tijdens scenario 1 bedroeg ca 0,9 m/s aan het 
wateroppervlak, en 0,6-0,75 m/s op 3-5 m diepte. In de diepte neemt de stroomsnel-
heid verder af.  
 
In verband met het risico om te worden meegezogen door de pompen, moet onder-
scheid worden gemaakt tussen drie aspecten:  

• De ‘prolonged swimming speed’: de zwemsnelheid die een vis gedurende 
kortere tijd, 20s tot 200 min, kan volhouden (Videler, 1993). 

• De ‘critical speed’: de maximum snelheid die een vis gedurende een bepaal-
de tijdsduur (10, 20 of 60 minuten) kan volhouden, en  

• De ‘burst speed’: de zwemsnelheid die een vis slechts een zeer korte periode 
(< 20s) kan volhouden. Vooral dit aspect is van groot belang voor het vangen 
van prooi, ontsnappen aan predatoren en het overwinnen van hoge stroom-
snelheden (gevaar voor inzuiging). 

Alen zijn ‘slechte zwemmers’ vergeleken met andere vissoorten, vooral als het gaat 
om de “burst swimming” (Porcher, 2002). Uit onderzoek van Blaxter & Dickson 
(1959) bleek dat 60 cm grote alen een “burst speed” van 1,14 m/s hebben in water 
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van 10-15 ˚C gedurende een korte tijd (2-5 s). Uit een recenter onderzoek blijkt dat 
70 cm lange alen een snelheid van 1,38 m/s kunnen ontwikkelen bij 12,5 ˚C, gedu-
rende minimaal 20 s (Klein Breteler, 2005). Voor de watertemperatuur van 8-9 ˚C, 
zoals deze tijdens het onderzoek in het Noordzeekanaal is gemeten mag worden 
aangenomen dat deze veel lager is. Er is een sterk negatieve correlatie tussen Vmax 
en de watertemperatuur. Vissen ‘sprinten’ met hun witte spieren (anaëroob), welke 
extreem gevoelig zijn voor temperatuur, in tegenstelling tot aërobe rode spieren. De 
minimum tijd die tussen twee contracties aanwezig moet zijn neemt toe bij afnemen-
de temperatuur, dus bij lagere temperatuur neemt Vmax af. (Larinier, 2002). 
Uit een studie van Beach (1984) kwam naar voren dat de maximale zwemsnelheid 
van salmoniden (70 cm TL) 6 m/s is bij 18˚C, 5,2 m/s bij 15˚C, 4 m/s bij 10˚C, 2,8 m/s 
bij 5˚C en zelfs maar 2,1 m/s bij 2˚C. Hierbij moet worden aangemerkt dat deze 
maximale snelheden gebaseerd zijn op experimenten met vissen die een goede fy-
sieke conditie hebben (geen wonden etc.). De maximale zwemsnelheid van salmo-
niden halveert bijna van 15˚C naar 5˚C! Aangezien salmoniden behoorlijk veel harder 
zwemmen (zowel cruising als burst speed) dan alen liggen deze getallen 
voor alen nog veel lager. 
 
Als er van wordt uitgaan dat, de in dit onderzoek uitgezette schieralen (79,8 ± 6 cm 
TL), ongeveer een maximale snelheid van 1,5 m/s kunnen halen bij 15˚C, dan zal die 
bij 5˚C ongeveer 0,7-0,8 m/s bedragen. Dit is een ruime schatting, want het is in 
praktijksituaties aan te raden uit te gaan van waarden die behoorlijk binnen de maxi-
male marges liggen van zwemsnelheden uit experimenten, zoals hierboven vermeld. 
Bij een watertemperatuur van 8-9 ºC (zoals in dit onderzoek) zullen de schieralen een 
zwemsnelheid van 1 m/s makkelijk kunnen halen en volhouden (dit correspondeert 
met 1,25 BL/s, Bodylength per seconde).  
 
Tijdens scenario’ s 2 en 3 zijn de stroomsnelheden bij het krooshek beduidend lager 
dan tijdens scenario 1, waardoor het voor de schieralen onder die omstandigheden 
geen moeite zal kosten om weer stroomopwaarts van het krooshek weg te zwem-
men. 

3.3 Passage via spuicomplex 

De spuimomenten tijdens het onderzoek zijn vermeld in bijlage III. De selectie van de 
vissen die via het spuicomplex de Noordzee bereikten is gebaseerd op de vissen die 
als laatste en alleen op hydrofoon 4 worden waargenomen.  
 
Van de 20 schieralen die als eerste uitgezet werden op 7 december 2009, 18:30 uur, 
passeerden er 2 (10%) het spuicomplex. Tijdens en na de eerste uitzetting werd 
nauwelijks gespuid (zie bijlage III). 
Van de 30 uitgezette schieralen op 8 december 2009, 18:30 uur, passeerden er 9 het 
spuicomplex naar de Noordzee (30%). Tijdens en na de tweede uitzetting werd nau-
welijks gespuid (zie bijlage III). Opvallend is dat er desondanks toch 9 vissen via het 
spuicomplex de Noordzee bereikten. Dit vond plaats tijdens de lange spuiperiode in 
de vroege ochtend van 9 december, van 3:30 uur tot 7:00 uur. 
Van de 15 schieralen die als laatste werden uitgezet op 9 december 2009, om 13:40 
uur, bereikten 4 vissen (26,7%) de Noordzee via het spuicomplex (26,7%) Direct na 
de derde uitzetting was er een vrij lange spuiperiode, van 15:00 uur tot 19:00 uur (zie 
bijlage III).  
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In totaal zijn er van de 65 gemerkte en uitgezette vissen 15 (23%, zie ook Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. ) die via het spuicomplex de Noordzee bereikten. 
Het kan zijn dat er van de 41 vissen die stroomopwaarts zijn gezwommen (63%), na 
de onderzoeksperiode alsnog vissen via het gemaal- spuicomplex de Noordzee be-
reikten. Deze data ontbreken echter in deze studie. 

3.4 Totaal overzicht migratieroutes 

Alle 65 schieralen die zijn uitgezet werden direct door het systeem waargenomen 
(tabel 3.5). Onderstaande resultaten zijn dan ook gebaseerd op alle detecties en 
waarnemingen van gemerkte schieralen die in die gehele periode zijn geanalyseerd. 
Op 7 december 2009 werd de eerste groep van 20 schieralen uitgezet, om 18:30 uur. 
Van deze 20 vissen passeerden er 5 het gemaal (25%); en 2 gingen via het spui-
complex naar de Noordzee (10%). 13 Vissen zwommen stroomopwaarts en spoel-
den in de onderzoeksperiode niet uit via het gemaal- of spuicomplex. Dit is 65% van 
alle uitgezette vissen van de eerst groep.  
 

tabel 3.5 Overzicht routes individuele gemerkte alen na uitzetting (N=65): (1) via gemaal; (2) 
vis spuicomplex; (3) stroomopwaarts. In de gekleurde cellen staan de tag nummers 
van de individuele schieralen. 

7-dec-09 8-dec-09 9-dec-09
1000 Spuicomplex 1200 Spuicomplex 1220 Gemaal
1010 Gemaal 1210 Weg gezwommen 1290 Spuicomplex
1020 Weg gezwommen 1230 Weg gezwommen 1300 Weg gezwommen
1030 Gemaal 1240 Spuicomplex 1320 Weg gezwommen
1040 Weg gezwommen 1250 Weg gezwommen 1350 Spuicomplex
1050 Gemaal 1260 Weg gezwommen 1360 Weg gezwommen
1060 Gemaal 1270 Weg gezwommen 1380 Weg gezwommen
1070 Gemaal 1280 Weg gezwommen 1390 Weg gezwommen
1080 Weg gezwommen 1310 Spuicomplex 1400 Weg gezwommen
1090 Weg gezwommen 1330 Spuicomplex 1410 Weg gezwommen
1100 Weg gezwommen 1340 Weg gezwommen 1440 Weg gezwommen
1110 Weg gezwommen 1370 Weg gezwommen 1450 Spuicomplex
1120 Weg gezwommen 1420 Gemaal 1530 Weg gezwommen
1130 Weg gezwommen 1430 Spuicomplex 1580 Weg gezwommen
1140 Weg gezwommen 1460 Weg gezwommen 1600 Spuicomplex
1150 Weg gezwommen 1470 Weg gezwommen
1160 Weg gezwommen 1480 Gemaal Totaal: 15x
1170 Spuicomplex 1490 Weg gezwommen Gemaal: 1x
1180 Weg gezwommen 1500 Spuicomplex Spui: 4x
1190 Weg gezwommen 1510 Weg gezwommen Weg: 10x

1520 Weg gezwommen
Totaal: 20x 1540 Spuicomplex
Gemaal: 5x 1550 Spuicomplex
Spui: 2x 1560 Weg gezwommen
Weg: 13x 1570 Gemaal

1590 Weg gezwommen
1610 Weg gezwommen
1620 Weg gezwommen
1630 Spuicomplex
1640 Weg gezwommen

Totaal: 30x
Gemaal: 3x
Spui: 9x
Weg: 18x  
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Op 8 december 2009 werd een tweede groep van 30 schieralen uitgezet, om 18:30 
uur. Van deze 30 vissen passeerden er 3 het gemaal (10%); en 9 gingen via het 
spuicomplex naar de Noordzee (30%). 18 Vissen zwommen stroomopwaarts en 
spoelden in de onderzoeksperiode niet uit via het gemaal- of spuicomplex. Dit is 60% 
van alle uitgezette vissen van de tweede groep. Tijdens en na de tweede uitzetting 
werd nauwelijks of niet gespuid (zie bijlage III). 
Op 9 december werd een laatste groep van 15 schieralen uitgezet, om 13:40 uur. 
Van deze groep vissen passeerden er slechts 1 het gemaal (6,7%). 4 Vissen bereik-
ten de Noordzee via het spuicomplex (26,7%) en 10 vissen zwommen stroomop-
waarts en spoelden in de onderzoeksperiode niet uit via het gemaal- of spuicomplex 
(66,7%).  
Wanneer alle data van 65 gemerkte vissen bijeen genomen worden blijkt dat 14% via 
het gemaal uitspoelde, 23% via het spuicomplex, en 63 % zwom stroomopwaarts  
 
Met de verkregen dataset is niet te bepalen of de vissen die stroomopwaarts het on-
derzoeksgebied verlieten inderdaad stroomopwaarts bleven zwemmen, of dat zij via 
de schutsluizen de Noordzee bereikten. Ook is het theoretisch mogelijk dat enkele 
van deze schieralen na 21 december 2009 alsnog via het gemaal- of spuicomplex de 
Noordzee bereikten. 

3.5 Totaaloverzicht zwemgedrag schieralen  

In figuur 3.5 is een overzicht gegeven van het totale aantal detecties bij een bepaald 
maal- of spui regime. Hierbij gaat het om de geografische verspreiding van de detec-
ties. De dichtheid van de waarnemingen (waarnemingen/opp) is van minder (geen) 
belang. De dichtheid wordt immers mede bepaald door de duur van een spuiregime, 
die niet gelijk is voor de verschillende regimes.  
Opmerkelijk is dat tijdens het spuien de vissen zich nauwelijks voor het gemaal ver-
tonen en zich wellicht direct via de spuikokers mee laten voeren. Op de momenten 
dat er met half vermogen wordt gemalen vertonen zich relatief de meeste vissen vlak 
bij het gemaal, zonder dat al te veel vissen passeren. Bij vol vermogen zijn relatief 
weinig vissen aanwezig en passeren ook weinig vissen door het gemaal.  
 
Gemaal 
Uit de resultaten bleek dat vele schieralen initieel een heel eind door het krooshek 
heen zwommen (eveneens met werkende pompen) richting het gemaal, om vervol-
gens enige tijd later via dezelfde route, of via de inlaatkoker van een andere pomp, 
weer stroomopwaarts te verdwijnen.  
 
Spui 
Een mogelijke relatie tussen spuien enerzijds en het aantal migrerende schieralen 
die via het spuicomplex de Noordzee bereiken anderzijds kwam uit de resultaten dui-
delijk minder naar voren dan mogelijk verwacht werd. Er valt uit dit onderzoek niet 
eenduidig te concluderen dat lange spuiperiodes gepaard gaan met veel schieralen 
die via die route de Noordzee bereiken. 
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figuur 3.5 Overzicht van het totale aantal detecties bij een bepaald regime. Boven: Afvoer via 
het spuicomplex. Midden: Bemaling met half vermogen. Het betreft hier in hoofdzaak 
de pompen 5 en 6 (noordelijke pompen). Onder: Bemaling met heel vermogen. Het 
betreft hier in hoofdzaak de pompen 5 en 6 (noordelijke pompen). 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Onderzoeksvraag 1 
Wat is het zwemgedrag van migrerende schieralen bij het naderen van gemaal- en 
spuisluizencomplex in het Noordzeekanaal in IJmuiden?  
 

• Uit de bevindingen van dit onderzoek is geen verband kunnen leggen tussen het 
pompscenario (vol vermogen versus half vermogen), en het percentage vissen dat 
via het gemaal is gepasseerd. 

• Opmerkelijk is dat het merendeel van de gemerkte vissen het proefgebied vrijwel di-
rect na de uitzetting verlaat in stroomopwaartse richting. Onduidelijk is of deze vis-
sen alsnog de Noordzee bereiken via de schutsluizen.  
 
Onderzoeksvraag 2 
Hebben de vissen, afhankelijk van het pompscenario, een voorkeur voor één van de 
passagemogelijkheden (spui of gemaal)? 
 

• Gebleken is dat tijdens het malen met vol vermogen, minder vissen bij het gemaal 
worden waargenomen dan tijdens het malen met half vermogen. Naar verwachting 
speelt de geluidsproductie (afschrikking) van het gemaal hierbij een belangrijke rol. 

 
Onderzoeksvraag 3 
Welk zwemgedrag vertonen de schieralen vlák voor de werkende pompen van het 
gemaal? 

 
• Wanneer pomp 5 en 6 van het gemaal op volle kracht draaiden was de stroomsnel-

heid op > 5 m diepte, bij een watertemperatuur van 8-9 ºC, 0,94 BL/s. Onder deze 
omstandigheden zijn schieralen fysiek in staat om een snelheid van 1,25 BL/s te ha-
len én vol te houden. Het kost schieralen geen moeite om, onder welk maalregime 
dan ook, door het krooshek richting het gemaal te zwemmen en vervolgens weer 
stroomopwaarts van het krooshek weg te zwemmen, richting het Noordzeekanaal. 

 

4.1 Aanbevelingen 

• Bij een vervolgonderzoek is het aan te bevelen om 8 in plaats van 4 hydrofoons in te 
zetten, zodat ook het gedrag van de migrerende schieralen in het hele inlaatgebied 
van het spuikanaal 3D goed te volgens is. 
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Bijlage I Overzicht gegevens gemerkte schieralen 

NR Tag period TL Totaal Gewicht 

gram

Oog 

diameter 

horiz. 

(mm)

Oog 

diameter 

vert. 

(mm)

pect. vin 

(mm)

uitzetdatum uitzettijd

1 1000 93 1578 13 11 50 7-12-2009 18:30
2 1010 83 1022 12 8 40 7-12-2009 18:30
3 1020 76 921 9 6 38 7-12-2009 18:30
4 1030 72 778 12 8 40 7-12-2009 18:30
5 1040 76 801 9 8 39 7-12-2009 18:30
6 1050 95 1755 13 8 48 7-12-2009 18:30
7 1060 83 957 9 7 42 7-12-2009 18:30
8 1070 76 891 8 7 34 7-12-2009 18:30
9 1080 73 812 11 8 37 7-12-2009 18:30
10 1090 82 953 10 9 41 7-12-2009 18:30
11 1100 77 980 10 8 40 7-12-2009 18:30
12 1110 71 735 8 7 34 7-12-2009 18:30
13 1120 82 993 10 8 33 7-12-2009 18:30
14 1130 83 1197 9 8 44 7-12-2009 18:30
15 1140 77 857 11 9 40 7-12-2009 18:30
16 1150 99 1941 10 8 51 7-12-2009 18:30
17 1160 81 971 9 8 39 7-12-2009 18:30
18 1170 83 1161 9 8 42 7-12-2009 18:30
19 1180 77 803 9 8 36 7-12-2009 18:30
20 1190 78 1048 11 9 38 7-12-2009 18:30
21 1200 81 1134 8 9 39 8-12-2009 18:30
22 1210 80 975 10,5 9 43 8-12-2009 18:30
23 1220 91 1352 8 9 41 9-12-2009 13:40
24 1230 78 912 11,5 10 40 8-12-2009 18:30
25 1240 85 1216 12 10 41 8-12-2009 18:30
26 1250 75 957 8,5 9 36 8-12-2009 18:30
27 1260 71 653 8 9 37 8-12-2009 18:30
28 1270 76 880 9,5 8,5 40 8-12-2009 18:30
29 1280 91 1601 12 11 49 8-12-2009 18:30
30 1290 74 812 12 10 41 9-12-2009 13:40
31 1300 72 885 10 9 39 9-12-2009 13:40
32 1310 70 694 12 11 45 8-12-2009 18:30
33 1320 75 916 11,5 10,5 47 9-12-2009 13:40
34 1330 82 1120 11,5 10 40 8-12-2009 18:30
35 1340 78 975 12 11 41 8-12-2009 18:30
36 1350 79 894 11 9,5 43,5 9-12-2009 13:40
37 1360 78 916 11 9,5 46,5 9-12-2009 13:40
38 1370 86 882 10 11 45 8-12-2009 18:30
39 1380 76 860 10 9 40 9-12-2009 13:40
40 1390 76 699 9 9,5 32 9-12-2009 13:40
41 1400 79 848 12 11 45 9-12-2009 13:40
42 1410 80 1007 9,5 8,5 47 9-12-2009 13:40
43 1420 91 1574 10 10,5 42,5 8-12-2009 18:30
44 1430 76 748 10 10,5 39 8-12-2009 18:30
45 1440 83 1025 10,5 11 43 9-12-2009 13:40
46 1450 78 984 10 10,5 40 9-12-2009 13:40
47 1460 78 1048 10 11 43 8-12-2009 18:30
48 1470 77 853 10 8 43 8-12-2009 18:30
49 1480 78 830 9 10 36 8-12-2009 18:30
50 1490 88 1157 10 10,5 39 8-12-2009 18:30
51 1500 85 1197 10,5 10 42 8-12-2009 18:30
52 1510 79 746 10,5 11 42 8-12-2009 18:30
53 1520 72 773 9,5 10 38 8-12-2009 18:30
54 1530 88 1157 10,5 10 46 9-12-2009 13:40
55 1540 75 794 9,5 9,5 41 8-12-2009 18:30
56 1550 78 1007 9,5 9,5 42 8-12-2009 18:30
57 1560 82 1080 12,5 13 39 8-12-2009 18:30
58 1570 75 828 11 10,5 39 8-12-2009 18:30
59 1580 85 1116 9 9,5 45 9-12-2009 13:40
60 1590 79 907 11 11,5 38 8-12-2009 18:30
61 1600 76 785 10 10 41 9-12-2009 13:40
62 1610 79 850 9,5 10 36 8-12-2009 18:30
63 1620 72 787 10 9,5 34 8-12-2009 18:30
64 1630 83 1098 10,5 11 40 8-12-2009 18:30
65 1640 78 782 10 11 41 8-12-2009 18:30
GEM 79,8 992 10,2 9,4 40,8  
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Bijlage II Gevoerde maalregime 7-11 december 2009 

(Bron: RWS Directie Noord Holland). 
 
De kleuren in de grafieken in bijlage II die corresponderen met de debieten van de 6 
verschillende pompen en het totaaldebiet zijnhier onder weergegeven. De blauwe 
schaalverdeling op de Y-as van de grafieken geeft het individuele debiet per pomp 
weer, de paarse schaalverdeling geeft het totaaldebiet van gemaal IJmuiden weer 
(m3/s). 

Kleur Pomp nr. Max. Debiet 
(m3/s) 

Zwart 1 40 

Rood 2 40 

Donker Blauw 3 40 

Groen 4 40 

Geel 5 50 
Licht blauw 6 50 

Paars totaal 260  
 
 

 
 
Uitgevoerde maalregime gemaal IJmuiden in de periode 7-12-2009, 9:33 uur, tot 8-
12-09, 9:33 uur (Bron: RWS Directie Noord Holland). De uitzettijd van de eerste 
groep gemerkte schieralen is in het rood boven in de figuur aangegeven. De licht-
groene balk op de tijdsas (X) geeft het moment weer waarop gespuid werd. De drie 
blauwe vierkanten op de X-as geven de exacte tijden weer waarop 3 schieralen door 
het gemaal gingen. De ‘v’ in elk vierkant betekent dat, ten tijde dat de alen door het 
gemaal gingen, de pompen op volle kracht maalden. 
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Uitgevoerde maalregime in de periode 8-12-2009, 9:33 uur, tot 9-12-09, 9:33 uur 
(Bron: RWS Directie Noord Holland). De uitzettijd van de tweede groep gemerkte 
schieralen is in het rood boven in de figuur aangegeven. De lichtgroene balken op de 
tijdsas (X) geeft de momenten weer waarop gespuid werd. De vier blauwe vierkanten 
op de X-as geven de exacte tijden weer waarop 4 schieralen door het gemaal gin-
gen. De ‘h’ in elk vierkant betekent dat, ten tijde dat de alen door het gemaal gingen, 
de pompen op halve kracht maalden. 
 
 
 

 
 
Uitgevoerde maalregime in de periode 9-12-2009, 9:33 uur, tot 10-12-09, 9:33 uur 
(Bron: RWS Directie Noord Holland). De uitzettijd van de derde groep gemerkte 
schieralen is in het rood boven in de figuur aangegeven. De lichtgroene balk op de 
tijdsas (X) geeft het moment weer waarop gespuid werd. Het blauwe vierkant op de 
X-as geeft de exacte tijd weer waarop 1 schieraal door het gemaal ging. De ‘v’ in het 
vierkant betekent dat, ten tijde dat de aal door het gemaal ging, de pompen op volle 
kracht maalden. 
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Uitgevoerde maalregime in de periode 10-12-2009, 9:33 uur, tot 11-12-09, 9:33 uur 
(Bron: RWS Directie Noord Holland). De lichtgroene balk op de tijdsas (X) geeft het 
moment weer waarop gespuid werd. Het blauwe vierkant op de X-as geeft de exacte 
tijd weer waarop 1 schieraal door het gemaal ging. De ‘v’ in het vierkant betekent dat, 
ten tijde dat de aal door het gemaal ging, de pompen op volle kracht maalden. 
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Bijlage III Gevoerde spuiregime 7-14 december 2009 

(Bron: RWS Directie Noord Holland). 
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Bijlage IV Goedgekeurd proefplan WOD 

Proefplan VisAdvies 

Algemene gegevens 
Proefnummer:  Project VA2009_36 
Titel proef: Onderzoek naar het gedrag van schieraal bij het spuicomplex IJmuiden met 

behulp van 3D telemetrie. 
 
Onderzoeksafdeling: VisAdvies BV 
Projectleider:  Dr. Ir. I.L.Y. Spierts (bevoegdheid ex artikel 9 WOD) 
Onderzoekers:  Dr. Ir. I.L.Y. Spierts (bevoegdheid ex artikel 9 WOD) 
    Ir. F.T. Vriese (bevoegdheid ex artikel 9 WOD) 
    Drs. J.H. Kemper (bevoegdheid ex artikel 9 WOD) 
    R. Blokhuizen (ontheffing ex artikel 12 WOD) 
Financiering:  Rijkswaterstaat Waterdienst, Directie Noord-Holland 
 
1. Specifieke proefgegevens 
Begindatum:  10 oktober 2009; 
Einddatum:  15 december 2009; 
PG-indeling; klasse: nvt.; 
Locatie proefdieren: Dieren uit de wilde fauna; het Noordzeekanaal; 
Contactpersoon:  Dr. Ir. I.L.Y. Spierts (tel. nr.: 030-2805433; Spierts@visadvies.nl). 

 
2. Gegevens t.b.v. de registratie dierproeven en proef dieren  

a. Ja, er is sprake van een wettelijke dierproef.  
b. Dierproefcodering 

 

Bijzonderheid dier 3 Toxologisch onderzoek 01 

Diersoort 89 Bijzondere technieken 01 

Herkomst dieren 5 Anesthesie 4 

Aantal dieren 65 Pijnbestrijding 1 

Doel proef 37 mate van ongerief 3 

Belang proef 1 Toestand dier na proef 3 

Wettelijke bepalingen 1   

 
c. Matig ongerief is te verwachten op grond van de implantatie (onder anesthesie) van een akoestische 
tag (radiozender: 11x25 mm, BxL; 3 g) in de buikholte van de vis.  
d. In verband met de vraagstelling van het onderzoek zijn er geen alternatieven voorhanden. 
e. Aanmelding COGEM nvt. 

 
3. Inleiding 
Ondermeer in het kader van de EU Aalverordening, waarin doelen worden gesteld met betrekking tot de 
omvang van de uittrek van schieraal, krijgt dit levenstadium van deze soort (adulte migrerende alen) de 
laatste jaren, en vooral in 2009, veel aandacht. Al verschillende jaren wordt er onderzoek verricht naar de 
stroomafwaartse migratie van de soort op de Rijn, de Maas en het Noordzeekanaal (Bruijs et al., 2003; 
Spierts et al., 2009; Spierts & Vriese, 2009 en Vriese et al., 2006; 2007; 2008, 2009). Kunstwerken, zoals 
waterkrachtcentrales, spuiwerken en gemalen, die de migratiemogelijkheden voor vissen in het algemeen 
negatief beïnvloeden, zijn daarbij ook veelvuldig onderwerp van onderzoek (De Lange & Merkx, 2005; 
Kroes et al., 2006; Bruijs, 2004 en Spierts et al., 2008). Ook bij het uittrekpunt van schieralen van het 
Noordzeekanaal te IJmuiden naar de Noordzee is al het nodige onderzoek gedaan naar: (1) mogelijke mi-
gratieroutes en barrières, en (2) optredende visschade tijdens passage van deze barrières (Van Bakel, 
2006; Kemper, 2007; Kruitwagen, 2008 en Spierts & Vriese, 2009). 
 
Om een goed driedimensionaal beeld te krijgen van het exacte gedrag dat stroomafwaarts migrerende 
schieralen vertonen bij benadering en passage van het gemaal in IJmuiden heeft RWS Waterdienst, Direc-
tie Noord-Holland, VisAdvies verzocht om hiernaar een onderzoek te verrichten. Voor het uitvoeren van dit 
onderzoek zal VisAdvies hoogwaardige akoestische tags (zendertjes) inzetten waarmee het zwemgedrag 
van de schieralen vlak voor het inlaatkanaal van het gemaal tot < 1 m nauwkeurig in beeld kan worden ge-
bracht. Tevens zal het onderzoek opheldering verschaffen over de exacte stroomafwaartse migratieroutes 
die schieralen in het Noordzeekanaal afleggen tijdens hun tocht naar zee: (1) via het gemaal; (2) via het 
spuisluizencomplex, of (3) via het scheepssluizencomplex (in % passage). 
 
Om aan de vraagstellingen te kunnen voldoen, zal bij het praktijkonderzoek gebruik worden gemaakt van 
hydroakoestische technologie. Vismonitoring met behulp van hydroakoestische merken (tags) is geba-
seerd op enkele relatief eenvoudige basisprincipes. Akoestische tags zijn kleine geluidsproducenten die 
het mogelijk maken om zwemmende vissen op afstand te traceren en hun bewegingen realtime in kaart te 
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brengen. De technologie wordt gebruikt om op kleine schaal visgedrag te monitoren. Studies die deze 
technologie gebruiken vinden meestal plaats in rivieren, meren, estuaria bij WKC’ s en dammen, en op 
zee. Een tag wordt operatief in de buikholte van een vis ingebracht en zendt onder water een geluidssig-
naal met een eigen unieke code. In een driedimensionale ruimte (het inlaatkanaal van het gemaal) worden 
vier aparte hydrofoons (geluid ontvangers) opgesteld die elk het geluidssignaal opvangen. Door het ver-
schil in tijd waarop de hydrofoons elk het betreffende signaal ontvangen kan de positie van de vis binnen 
deze onderzoeksruimte berekend worden en kunnen vervolgens plaatjes en animaties gemaakt worden 
van het afgelegde traject van een vis. Voor het gebruik van het hierboven beschreven systeem is het im-
planteren van inwendige (akoestische) merken noodzakelijk. 
 
Ondermeer in 1995 en 2006 is vastgesteld, middels een dierproef met respectievelijk salmoniden en 
snoekbaars in het Viskweekcentrum Valkenswaard, dat het implanteren van akoestische tags zonder 
noemenswaardig merkverlies kan plaatsvinden en dat de genezing en de merkretentie goed zijn te noe-
men (Vriese, 1995; Caldenhoven & Vriese, 2006). Op basis van deze conclusies is het verantwoord het 
veldonderzoek uit te voeren. 
 
4. Doel van de proef 
 
Algemeen 
Het hier beschreven onderzoek naar de uittrek van schieraal uit het Noordzeekanaal naar zee bij IJmuiden 
maakt deel uit van een breder onderzoek waarbij de doelstelling is: “Het verbeteren van de intrek en uittrek 
van trekvis bij het zeesluizen-, spui- en maalcomplex in IJmuiden”. 

 

Vanaf 2007 is het project vooral gericht op het voorkomen van schade aan uittrekkende schieraal door het 
gemaal. Het is de bedoeling dat de komende jaren ook aandacht besteedt wordt aan de verbetering van 
de intrek van glasaal in IJmuiden. In 2007 en 2008 is getracht door middel van het vangen van schieraal 
met netten stroomafwaarts van het gemaal en de spuisluizen een inschatting te maken van de hoeveelhe-
den schieraal die het complex passeert en van de verdeling van de schieralen over respectievelijk het ge-
maal en de spuisluizen (Kruitwagen, 2008) Ook zijn in 2008 d.m.v. 2D telemetrie onderzoek (het zoge-
naamde NEDAP Trail system®) 200 schieralen voorzien van een akoestische tag en is hun route, tijdens 
passage van het complex in IJmuiden, gevolgd (Spierts & Vriese, 2009). In 2009 zal dit onderzoek worden 
herhaald. Door de resultaten van bovengenoemde onderzoeken te combineren met het hier voorgestelde 
3D telemetrie onderzoek kunnen de resultaten elkaar aanvullen (in het hier voorgestelde onderzoek kan 
namelijk het echte migratiegedrag vlak vóór het gemaal worden vastgelegd) en versterken. 
In het hier beschreven onderzoek zullen 65 schieralen worden voorzien van een akoestische tag  
 
Doelstellingen 
1. Een goed beeld krijgen van het exacte zwemgedrag dat stroomafwaarts migrerende schieralen verto-
nen bij benadering en passage van het gemaal in IJmuiden (ruimtelijk zwemgedrag vlak voor het inlaatka-
naal van het gemaal tot < 1 m nauwkeurig). 
 
2. Opheldering verschaffen over de exacte stroomafwaartse passage van het gemaal- spuisluizen- en 
scheepssluizencomplex in het Noordzeekanaal bij IJmuiden door schieralen tijdens hun tocht naar zee: (1) 
via het gemaal; (2) via het spuisluizencomplex, of (3) het scheepssluizencomplex (in % passage). 
 
5. Proefdieren  

De proefdieren in dit onderzoek zijn wildgevangen schieralen uit het Noordzeekanaal (Anguilla anguilla L.). 
De schieralen voor het project zullen in het najaar van 2009 worden betrokken bij beroepsvisser Bram van 
Wijk. Deze beroepsvisser (overigens ook de beroepsvisser die door VisAdvies het meest wordt ingezet bij 
eigen visserijprojecten) heeft een omvangrijke schieraalvisserij op het Noordzeekanaal, wat tevens de lo-
catie van het hier beschreven onderzoek is. De vangst van schieralen bedraagt naar verwachting enkele 
honderden per week. De voor dit onderzoek benodigde alen kunnen dus worden verkregen binnen één 
week. De vangst van schieraal is sterk afhankelijk van een aantal (niet beïnvloedbare) condities, zoals het 
getij, regenval, het afvoerdebiet, etc. De ervaring van de laatste jaren leert dat er zelfs nog tot in december 
schieralen worden gevangen, waarmee de periode waarin het onderzoek mogelijk kan plaatsvinden relatief 
lang is, mochten vangsten onverhoopt tegenvallen.  
 
De te merken schieralen moeten op het oog voldoen aan de volgende specifieke kenmerken voor schier-
aal:  
• zilverachtige buikzijde; 
• een rode gloed over de zijden; 
• in verhouding grote ogen. 
• De dieren worden tevens geselecteerd op hun uiterlijke conditie en zullen een minimale lengte van 70 
cm hebben.  
 
Voor het 3D telemetrisch onderzoek wordt uitgegaan van 65 schieralen, een hoeveelheid die voldoende is 
om de hier beschreven onderzoeksvragen goed te beantwoorden. 
 
7. Huisvesting 
 
De gevangen schieralen zullen in een ruime vistank (1600 liter) langs de oever van het Noordzeekanaal bij 
het gemaal in IJmuiden (de locatie waar het merken met akoestische tags en het feitelijke 3D telemetrie 
onderzoek zal plaatsvinden) worden geacclimatiseerd en in opslag genomen, om stress zo veel mogelijk te 
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vermijden. De vistank wordt door middel van een pomp en een slang continu voorzien van vers water uit 
het Noordzeekanaal. De kwaliteit van dit water (qua zuurstof en temperatuur) is dus gelijk aan het water 
van het Noordzeekanaal ter plaatse. De vistank is afgesloten zodat lichtcondities op grotere diepte worden 
gesimuleerd, waardoor de dieren rustig blijven. De schieralen zullen op twee verschillende dagen worden 
geopereerd en uitgezet (1x32 alen en 1x33 alen). Wanneer er voldoende vissen gevangen en opgeslagen 
zijn (32 of 33 per keer dus) zal dit telefonisch aan VisAdvies worden gemeld en zullen ze zo spoedig mo-
gelijk worden voorzien van akoestische tags. De maximale duur van opslag is 3 werkdagen. De alen gaan 
na de operatie in een drijvend bassin welk in het inlaatkanaal ligt. Het bassin zal ongeveer 200 meter vóór 
de proeflocatie verankerd liggen en is dusdanig ontwikkeld dat de alen uit eigen vrije wil de tank kunnen 
verlaten. Zodoende is het gedrag van de schieralen zo natuurlijk mogelijk, zonder enige vorm van dwang 
van buitenaf. De werking van de opslagfaciliteit zal wekelijks gecontroleerd worden (voldoende doorstro-
ming, zuurstofgehalte, mate van vervuiling). Hiervan zal een logboek worden bijgehouden. 
 
8. Implanteren akoestische merken 
 
Voor het implanteren van de akoestische merken wordt gebruik gemaakt van het operatieprotocol (Vriese, 
1995), dat voor salmoniden is ontwikkeld. De vis wordt in het stadium van chirurgische verdoving gebracht 
door toepassing van een oplossing van benzocaïne 100 ppm. Gedurende dit proces van verdoven wordt 
vastgesteld of de vis geschikt is om gemerkt te worden (algehele conditie, gewichtscriterium; de vis wordt 
gemeten en gewogen). Vervolgens wordt de vis in de daarvoor ontwikkelde operatieopstelling gebracht. 
De kieuwen worden tijdens de operatie continu doorstroomd met belucht water met een lichte benzocaïne 
verdoving (30 mg/l). De zuurstofconcentratie wordt steeds boven 8 mg/l gehouden. Semi-steriel werkend 
(steriele doeken, handschoenen en operatiemateriaal) wordt vervolgens een incisie (lengte 2-3 cm) langs 
de linea alba gemaakt tussen borst- en anaalvin, er voor zorg dragend dat de inwendige organen niet wor-
den beschadigd (gebruik maken van een sonde). Na een inwendige controle wordt vervolgens de steriele 
akoestische tag in de buikholte aangebracht. De incisie wordt daarna gesloten met 2 hechtingen (Ethicon 
Vicryl, snijdende naald 3/0). Na de operatie wordt de vis bijgebracht in een continu doorstroomd bassin. De 
vis wordt hierbij continu geobserveerd. Naar verwachting komen de vissen na enkele minuten weer bij. 
Wanneer de vis goed in staat is te zwemmen en zijn normale gedrag weer vertoont, wordt deze vervolgens 
tijdelijk weer terug gezet in de vistank langs de oever van het Noordzeekanaal bij IJmuiden, waarna ze 
naar het drijvend bassin in het inlaatkanaal van het gemaal .vervoerd worden. 
 
Van alle 65 alen zullen de voor het onderzoek belangrijke kenmerken (vangstdatum en locatie, totaalleng-
te, gewicht, oogdiameter in tienden van millimeters, zowel horizontaal als verticaal, lengte van de borstvin, 
unieke code van de akoestische tag, uitzetdatum en locatie en eventuele bijzonderheden) door het onder-
zoeksteam worden geregistreerd. De resultaten van het onderzoek zullen in het voorjaar van 2010 in een 
rapport worden gepresenteerd. 
 
De aard van het onderzoek (min of meer het volgen van het natuurlijke gedrag van de vis) brengt met zich 
mee dat de proefdieren aan het eind van de proef in leven blijven. Zij zwemmen immers rond in hun na-
tuurlijke omgeving, waarbij er hooguit een klein aantal zal worden teruggevangen door sport- of beroeps-
visserij. 
 
9. Voorgeschreven desinfectiemiddel en –methode voo r en na afloop van de proef 
 
Niet van toepassing. 
 
10. Extra maatregelen en/of specifieke risico’s 
 
Niet van toepassing. 
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Bijlage V Doorsnede gemaal 

 
 
 
 
 
 

 

figuur 4.1 Zijaanzicht/dwarsdoorsnede gemaal IJmuiden. 
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Aansprakelijkheid: 

VisAdvies BV, noch haar aandeelhouders, vertegenwoordigers of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige di-

recte, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade en kosten die het 

gevolg zijn van of voortvloeien uit het gebruik van het advies van VisAdvies BV door opdrachtgever of voortvloei-

en uit toepassingen door opdrachtgever of derden van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens 

verkregen van VisAdvies BV. Opdrachtgever vrijwaart VisAdvies BV voor alle aanspraken van derden en de door 

VisAdvies BV daarmee te maken kosten (inclusief juridische bijstand) indien de aanspraken op enigerlei wijze 

verband houden met de voor de opdrachtgever door VisAdvies BV verrichtte werkzaamheden. 

 

Niettegenstaande het voorgaande is elke aansprakelijkheid van VisAdvies BV uit hoofde van de overeenkomst 

van opdracht tussen VisAdvies BV en opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VisAdvies BV wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het 

eigen risico dat volgens de verzekering ten laste komt van VisAdvies BV. Indien geen uitkering mocht plaatsvin-

den krachtens genoemde verzekering, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van VisAdvies BV beperkt tot 

[twee keer] het bedrag dat door VisAdvies BV in verband met de betreffende opdracht in rekening is gebracht [en 

tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot de aanspra-

kelijkheid aanleiding gaf plaatsvond,] met een maximumaansprakelijkheid van [€50.000]. 


