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Samenvatting 

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden voor een op 
vismigratie gericht stuwbeheer met als doel de efficiëntie van vistrappen voor migrerende 
vissen te verhogen. Het is het eindproduct van het project “efficiëntere vismigratie bij 
vistrappen en kunstwerken”. Het beschrijft de in het kader van dit project opgestelde 
innovatieve onderzoeksmethodiek en de resultaten van een experimenteel onderzoek in de 
Maas bij de stuw en vistrap van Sambeek waarbij deze methodiek werd toegepast. Het 
onderzoek werd uitgevoerd in het voorjaar (april-juni) van 2006. Er werd een methodiek 
ontwikkeld om:  
 
1. Stuwbeheerders een op vismigratie gericht stuwbeheer uit te laten voeren. 
2. Zwemmanoeuvres van individuele vissen in het gebied beneden de stuw en vistrap te 

kunnen volgen. 
3. Het stromingspatroon benedenstrooms van de stuw en de stroomsnelheid ter hoogte van 

de vistrap in kaart te brengen. 
 
De methodiek werd succesvol toegepast. De stuwbeheerders bleken zonder problemen in 
staat om binnen korte tijd het op vismigratie gerichte beheer uit te voeren. Met de tijdens het 
onderzoeken verzamelde gegevens bleek het mogelijk om tabellen op te stellen voor de 
stuwinstellingen bij een op vismigratie gericht beheer.  
Ook de zwemmanoeuvres, van de met hydro-akoestische zendertjes uitgeruste vissen, 
beneden de stuw konden goed in beeld gebracht worden. Er kon worden vastgesteld in welk 
gebied beneden de stuw de vissen zich bevonden, hoe lang zij zich hier bevonden en of de 
vistrap gepasseerd werd. 
 
De oorspronkelijke opzet was om het effect van het stuwbeheer op de vismigratie (tijd die 
het vissen kost om vistrap te vinden) te bepalen aan de hand van het zwempatroon van 
rheofiele soorten (trekvissen). De onderzoekssoorten werden in 2006 middels een fuik in de 
vistrap van Grave gevangen. Gedurende het onderzoek bleek echter dat er zeer weinig 
exemplaren van de rheofiele doelsoorten (zalm, zeeforel, zeeprik, rivierprik, barbeel, 
kopvoorn, serpeling, sneep en winde) gevangen konden worden (slechts drie zeeprikken). 
Hierbij hebben de volgende factoren waarschijnlijk een rol gespeeld: 
• De drempel van de vistrap stond verkeerd ingesteld waardoor de vistrap niet optimaal 

functioneerde; 
• Het onderzoek ging later van start dan oorspronkelijk bedoeld waardoor de trekperiode 

van een aantal van de doelsoorten (winde, serpeling, sneep, rivierprik, zeeprik) al 
voorbij was; 

• De beperkte populatieomvang van de doelsoorten in het onderzoeksgebied.  
 
Om toch enige resultaten te verkrijgen zijn ook eurytope soorten (o.a. blankvoorn, brasem, 
kolblei, baars) gemerkt. Deze soorten zijn in tegenstelling tot rheofiele soorten niet 
afhankelijk van snelstromende habitats met grof substraat voor de voortplanting en trekken 
doorgaans over geringe afstanden. Uiteindelijk zijn er 52 vissen gemerkt (het 
oorspronkelijke doel was minimaal 100 vissen). Het aantal gemerkte vissen dat gemotiveerd 
was om de stuw van Sambeek stroomopwaarts te passeren bleek zeer beperkt (slechts twee 
vissen passeerden de vistrap). Hierdoor konden geen duidelijke aanwijzingen verkregen 
worden over de invloed van het stuwbeheer op de vismigratie door de vistrap.  
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Bij herhaling van het onderzoek wordt het volgende aanbevolen: 
 
• Het onderzoek over twee perioden uitsmeren. Een periode in het voorjaar (maart-juni) 

gericht op potamodrome rheofiele soorten en een periode in het najaar (oktober-
december) gericht op anadrome rheofiele soorten. 

• Een onderzoekslocatie kiezen waar het aanbod van de rheofiele doelsoorten hoger is.  
• De onderzoekssoorten niet stroomopwaarts te verplaatsen maar vissen direct 

stroomafwaarts van de onderzoekslocatie te vangen en hier ook weer uit te zetten.  
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1  Inleiding 

1.1 Kader 

De grote Nederlandse rivieren hebben door hun benedenstroomse positie in het 
watersysteem een belangrijke functie als trekroute voor veel vissoorten. Deze soorten zijn 
de afgelopen honderd jaar in toenemende mate geconfronteerd met kunstwerken in de 
hoofdstroom en zijstromen die de doorgang tijdens de stroomop- en stroomafwaartse 
migratie belemmeren. De vismigratiefunctie staat hoog op de nationale en internationale 
agenda voor het rivierbeleid van Rijn en Maas. Er wordt veel geïnvesteerd om de vrije 
migratie van trekvissen te bewerkstelligen (zo is alleen al met de aanleg van vistrappen in 
Rijn en Maas 86 miljoen euro gemoeid, waarvan in Nederland ruim 27 miljoen).  
 
Waterstromingen spelen een belangrijke rol bij de oriëntatie en zwemrichting van vissen 
(Harden Jones, 1968; Pavlov, 1989; Marmulla, 2002; Larinier, 2002; Riemersma, 1994). 
Verschillende onderzoeken geven aan dat de stromingscondities rond de monding van de 
vistrap essentieel zijn voor het goed leiden van de vis naar de vistrap (Karpinnen et al., 
2002; Bunt et al., 1999; Bunt, 2001; Linnik et al., 1998; Marmulla, 2001). Aan de hand van 
de gegevens uit het project “onderzoek vistrap stuwcomplex Sambeek door zalm en 
zeeforel” (Breukelaar & Bij de Vaate, 2001) is voor de vistrap van Sambeek voor het najaar 
van 2001 onderzocht hoe lang zalmen en zeeforellen die benedenstrooms van de stuw 
aankwamen erover deden om de vistrap op te trekken (Kranenbarg et al., 2004). Hier bleken 
grote verschillen in te zitten. Tien van de zestien vissen (62,5%) zwom binnen 24 uur na 
aankomst de vistrap in. Bij vier vissen (25%) duurde dit 24-62 uur. Twee vissen (12,5%)  
maakten na geruime tijd rechtsomkeer en zwommen stroomafwaarts. Tijdens een onderzoek 
bij een vistrap in de Vecht was duidelijk te zien dat bepaalde vissen meer tijd nodig hadden 
om de vistrap te vinden dan andere. Dit leek gecorreleerd te zijn met het debiet over de 
naastliggende stuw (mondelinge mededeling E. Winter, RIVO). 
 
In de grote rivieren is de afvoer door de vistrappen doorgaans gering (vistrappen Maas circa 
4 m3/s) ten opzichte van de afvoer via de naastgelegen stuw of waterkrachtcentrale. De 
stromingscondities benedenstrooms van een barrière zijn hierdoor van grote invloed op de 
werking van de lokstroom vanuit de nabijgelegen vistrap. Enerzijds kan dit gebeuren 
doordat migrerende vissen de doorgang om verder stroomopwaarts te komen (in eerste 
instantie) zoeken bij de uitstroom van de stuw of waterkrachtcentrale. Anderzijds kan de 
waterstroom van de stuw of waterkrachtcentrale hoge stroomsnelheden en turbulentie in het 
gebied waar de lokstroom zich bevindt veroorzaken hetgeen het lokaliseren en de 
optrekbaarheid van de vistrap voor vissen bemoeilijkt.  
 
De stuwen in de Rijn en Maas bestaan uit meerdere delen waarvan de hoogte afzonderlijk 
ingesteld kan worden. Momenteel wordt er bij het instellen van deze stuwdelen geen 
rekeningen gehouden met stroomopwaarts migrerende vissen en de lokstroom vanuit de 
nabijgelegen vistrap. Hierdoor kunnen stromingsomstandigheden voor komen die de 
werking van de vistrap negatief beïnvloeden.  
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Door de stuwinstellingen aan te passen is het mogelijk de waterverdeling over de stuw te 
wijzigen waardoor een stromingspatroon verkregen kan worden dat beter aansluit bij de 
lokstroom vanuit de vistrap.  
 
Doordat veel trekvissen meerdere vistrappen moeten passeren op weg naar hun paaigebied 
kan een verminderde efficiëntie over een reeks van vistrappen een groot cumulatief effect 
hebben (figuur 1.1). Uitgaand van zeven vistrappen in het Nederlandse deel van de Maas en 
een efficiëntieverlies van 5% per trap bedraagt het totale efficiëntieverlies bijvoorbeeld al 
30%. Bij een efficiëntieverlies van 10% per trap is dit zelfs ruim 50%. Een op vismigratie 
gericht stuwbeheer kan de efficiëntie van een vistrap vergroten. Het toepassen van een 
dergelijk beheer op een reeks van opeenvolgende stuwen geeft de mogelijkheid de 
vismigratiefunctie op stroomgebiedsniveau aanzienlijk te verbeteren. Aanpassing van het 
huidige stuwbeheer binnen de randvoorwaarden van scheepvaart, veiligheid en 
watervoorziening is praktisch goed haalbaar en de kosten zijn laag (Kranenbarg et al., 
2004). Het effect op de waterhuishouding is verwaarloosbaar aangezien het te verstuwen 
debiet gelijk blijft. Deze beheerstoepassing lijkt dus een kansrijke maatregel om de 
efficiëntie van vistrappen te vergroten en hiermee de vismigratiefunctie van rivieren te 
verbeteren.  
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Figuur 1.1 (Kranenbarg et al., 2004). Percentage van een paaipopulatie (y-as) die op de paaigronden 

aankomt in relatie tot de efficiëntie van de vistrap (50%, 80%, 90% en 95%) en het aantal 
vistrappen op de trekroute (y-as). 

Het RIZA stuurboord project “efficiëntere vismigratie bij vistrappen en kunstwerken” 
beoogt kennis aan te leveren om de efficiëntie van vistrappen en kunstwerken voor 
trekvissen te vergroten door aanpassingen in het waterbeheer en de bediening van sluizen en 
kunstwerken zonder daarbij de hoofdfuncties van het waterbeheer negatief te beïnvloeden. 
Gedurende 2005 en 2006 richt dit project zich op het vergroten van de efficiëntie van de 
vismigratie door vistrappen bij kunstwerken in de grote Nederlandse rivieren. Aan het WL | 
Delft Hydraulics is in eerste instantie gevraagd een plan van aanpak te schrijven voor een 
onderzoek naar de efficiëntie van de vismigratie door vistrappen in relatie tot het 
stromingspatroon bij verschillende stuwinstellingen (Kranenbarg, 2005).  
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Dit rapport is het eindproduct van het project “efficiëntere vismigratie bij vistrappen en 
kunstwerken”. Het beschrijft de in het kader van dit project opgestelde innovatieve 
onderzoeksmethodiek en de resultaten van een experimenteel onderzoek in de Maas bij de 
stuw en vistrap van Sambeek waarbij deze methodiek werd toegepast. Kemper & 
Kranenbarg (2005) en Kranenbarg & Kemper (2006) geven een beschrijving van de 
testresultaten die tot de toegepaste methodiek geleid hebben. 

1.2 Doel- en vraagstelling 

Het onderzoek kent de volgende doelstelling: 
 
Het ontwikkelen van een methodiek voor een op vismigratie gericht stuwbeheer en het testen 
van deze methodiek middels een experimenteel onderzoek. 
 
Om het effect van aanpassingen in het stuwbeheer ten behoeve van vismigratie te kunnen 
bepalen dienen de zwemmanoeuvres van trekvissoorten bij verschillende stuwinstellingen 
gevolgd te worden. Hiernaast is het nodig het stromingspatroon benedenstrooms van de 
stuw en de stroomsnelheid ter hoogte van de vistrap in kaart te brengen. Door het 
combineren van deze informatie wordt inzicht verkregen in het effect van het op vismigratie 
gerichte stuwbeheer (wanneer en hoe snel benaderen vissen de vistrap en doen ze dit bij 
bepaalde stuwinstellingen en/of een bepaalde stroomsnelheid ter hoogte van de vistrap).  
 
Middels de verkregen inzichten kunnen stuwbeheerders geadviseerd worden ten aanzien van 
het, binnen de randvoorwaarden van scheepvaart en veiligheid, gewenste stuwbeheer voor 
migrerende vissen. Hiermee kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het verhogen 
van de efficiëntie van vistrappen in de grote Nederlandse rivieren. De verkregen kennis zal 
hiernaast ook toepasbaar zijn in andere watertypen en bij andere typen kunstwerken.  
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2 Stuwbeheer in de Maas 

2.1 Huidig beheer 

Er bevinden zich verschillende typen stuwen in het Nederlandse deel de Maas. Er zijn 
stuwen bestaand uit een Poirree- en een Stoneygedeelte (Linne, Roermond, Belfeld, 
Sambeek, Lith), stuwen die bediend worden middels kleppen (Borgharen) en stuwen met 
schotten (Grave). Bij twee stuwcomplexen (Linne en Lith) vindt een groot deel van de 
afvoer via een waterkrachtcentrale plaats. Bijlage A geeft een overzicht van het type stuwen 
in de Maas en de wijze waarop het waterkwantiteitsbeheer over de verschillende 
stuwonderdelen plaatsvindt.  
Bij de stuw van Sambeek waar het onderzoek is uitgevoerd, vindt de afvoer plaats over een 
Stoneygedeelte en een Poirreegedeelte (figuur 2.1). Met behulp van de Stoneyschuiven kan 
men het stuwpeil fijnmazig regelen. Er zijn twee Stoneydelen, ieder met een breedte van 17 
meter.  

Figuur 2.1 Stuw bij Sambeek. De twee Stoneyschuiven bevinden zich op de linker oever naast de vistrap op de 
voorgrond. De Poirreedelen zijn gelegen aan de rechter oever. 

Een Stoneygedeelte bestaat uit twee onderschuiven en twee regelschuiven (figuur 2.2). De 
afvoer vindt plaats over de bovenzijde van de Stoney’s, het is ook mogelijk de afvoer langs 
de onderzijde van de schuiven te laten plaatsvinden (in de praktijk vindt afvoer langs de 
onderzijde alleen plaats bij hoge afvoeren op het moment voorafgaand aan het heffen van de 
Stoney’s). De instelling van de schuiven gebeurt vanuit de centrale bediening. Bij hoge 
afvoeren worden de schuiven boven water getrokken worden. De regelschuiven bij stuw 
Sambeek hebben een actieradius van 8.05 meter + N.A.P. tot en met 10.75 meter + N.A.P. 
Het Poirreegedeelte bestaat uit drie rijen van dertien schuiven (figuur 2.2). Een schuif is 4.4 
meter breed. Het verwijderen van de schuiven gebeurt met een kraanwagen die over een 
rails boven de stuw rijdt (figuur 2.2 rechts).  

Poirreedelen Stoneyschuiven 
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Figuur 2.2 Dwarsaanzicht van het Stoneydeel en (afbeeldingen links) en vooraanzicht van het Poirreedeel 

(afbeelding rechts) van een stuw. 

Het stuwbeheer is gericht op het handhaven van een bepaald peil bovenstrooms van de stuw 
(bij Sambeek 10.85 m +NAP). De stuwbeheerders gebruiken de waterstanden bij Borgharen 
dorp en gegevens over het uitgevoerde beheer van de stroomopwaarts gelegen stuw(en) om 
te bepalen wat de gewenste stuwinstelling is om het streefpeil bovenstrooms van de stuw te 
handhaven. Bij een toenemende rivierafvoer wordt de stand van de stuwdelen verlaagd 
zodat meer water afgevoerd kan worden. Bij een afnemende afvoer worden de stuwdelen 
hoger ingesteld. Tot een bepaalde afvoer (circa 200 m3/s) wordt hoofdzakelijk gebruik 
gemaakt van het Stoneygedeelte, bij hogere afvoeren wordt ook het Poirreegedeelte 
ingeschakeld. Bij het huidige beheer worden de beide Stoney delen altijd in dezelfde stand 
gezet. De Poirreedelen worden per rij verwijderd, beginnend in het midden waarna men naar 
buiten toe de rij afwerkt. Bij afnemende afvoeren worden de Poirreedelen weer teruggezet. 
De stand van het Stoneygedeelte wordt vaak meerdere malen op een dag gewijzigd 
afhankelijk van de waterstandveranderingen bij Borgharen en de bovenstrooms gelegen 
stuw(en).  

2.2 Theorie op vismigratie gericht beheer 

Waterstromingen spelen een belangrijke rol bij de oriëntatie en zwemrichting van vissen 
(Harden Jones, 1968; Pavlov, 1989; Marmulla, 2002; Larinier, 2002; Riemersma, 1994) en 
verschillende onderzoeken geven aan dat de stromingscondities rond de monding van de 
vistrap essentieel zijn voor het vinden van de vistrap door vissen (Karpinnen et al., 2002; 
Bunt et al., 1999; Bunt, 2001; Linnik et al, 1998; Marmulla, 2001). Stroomopwaart 
migrerende vissen richting zich in eerste instantie op de grootste waterstroom, volgen deze 
waterstroom en zoeken vervolgens langs het gebied waar de stroomsnelheden hun 
zwemcapaciteit overtreft naar een mogelijkheid om verder stroomopwaarts te komen. Dit 
gebied, waarvan de begrenzing afhankelijk is van de zwemcapaciteit van een vissoort, 
noemt men de migratielimiet (figuur 2.3). De optimale situatie voor een vissoort treedt op 
als de stroomsnelheid ter hoogte van de vistrap overeenkomstig de migratielimiet is. Zowel 
de loop van de waterstroom vanaf de stuw als de stroomsnelheid ter hoogte van de vistrap is 
middels het stuwbeheer te beïnvloeden. Stroomsnelheidsmetingen bij de stuw van Sambeek 
hebben aangetoond dat het mogelijk is bij het stuwbeheer de stroomsnelheden ter hoogte 
van de vistrap te beïnvloeden zodat rekening gehouden kan worden met de migratielimiet 
van vissen (Jacobsen & Breukelaar, 2004 en waarnemingen Kranenbarg, 2005).  
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Dit kan door de stand van de Stoneyschuiven in te stellen op een niveau waarbij de 
migratielimiet zich ter hoogte van de vistrap bevindt. De verwachting is dat vissen hierdoor 
beter in staat zijn de vistrap te vinden.  
 
Hierbij is het zaak dat de stroomsnelheden bij de monding van de vistrap niet te laag maar 
ook niet te hoog zijn (Jacobsen & Breukelaar, 2004) maten stroomsnelheden van 2 m/s bij 
een volledig geopend Stoneydeel).  
 

 
Figuur 2.3 (Kroes en Monden, 2005). Weergave migratielimietlijn benedenstrooms van een stuw. 

 
Figuur 2.4 schetst hoe het stuwbeheer rekening kan houden met vismigratie. Kort gezegd 
komt dit erop neer dat de afvoerhoeveelheid over het naast de vistrap gelegen Stoneydeel zo 
geregeld wordt dat de migratielimietlijn aansluit bij de monding van de vistrap. Het 
uitgangspunt hierbij is dat de totaal afgevoerde waterhoeveelheid over de Stoney’s gelijk 
blijft aan de uitgangssituatie bij het normale beheer. Bij geringe afvoeren kan het merendeel 
van de afvoer over het naast de vistrap gelegen Stoneydeel gestuurd worden. Hierdoor zal de 
stroomsnelheid aan de zijde van de vistrap een piek vertonen (figuur 2.5B) en is de 
verwachting dat vissen langs de stromingspiek een weg stroomopwaarts zoeken en 
vervolgens bij de vistrap belanden. Als de afvoer over de Stoney’s toeneemt, zal er meer 
water over de rechter Stoney gelost moeten worden. Meer afvoer over de linker Stoney zou 
immers beteken dat de stroomsnelheden voor de monding van de vistrap te hoog worden en 
de migratielimiet overschrijden. Bij matige afvoeren (circa 200-300 m3/s) zal een deel van 
de Poirreedelen op de eerste rij weggehaald worden. Ook in deze situatie kunnen de 
Stoney’s zo ingesteld worden dat de migratielimietlijn zich ter hoogte van de vistrap 
bevindt. Bij hogere afvoeren (>400 m m3/s) wordt de invloed van het water dat via de 
Poirreedelen wordt afgevoerd steeds hoger doordat steeds meer Poirreedelen verwijderd 
worden. Ook zal de monding van de vistrap tengevolge van de waterstandstijging 
overstromen. Bij dergelijke hoge afvoeren zijn de mogelijkheden voor op vismigratie 
gericht beheer beperkt.  
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Figuur 2.4 Theoretisch voorbeeld van hoe middels het stuwbeheer rekening kan worden gehouden met de 
lokstroom vanuit de vistrap. A: Piorreegedeelte, B: Stoneygedeelte, C: instroomopening vistrap, 
D,E,F: sluizen, G: vistrap, H: Lokstroom, I: brug over vistrap. Roze lijn: Migratielimietlijn. 

Figuur 2.5. 
Stroombeeld 
benedenstrooms van 
stuw Sambeek tijdens 
proefmeting met 
ADCP 
stroomsnelheidsmeter 
op 10-08-05. In de 
foto’s wordt de 
gemiddelde 
stroomsnelheid over 
het dwarsprofiel in 
twee situaties 
weergegeven. In 
situatie A is de afvoer 
over de Stoneydelen 
gelijk, in situatie B 
vindt alle afvoer over 
de linker Stoney 
plaats. De metingen 
zijn uitgevoerd op 
ongeveer 150 m 
benedenstrooms van 
de stuw. Het debiet 
bedroeg ongeveer 60 
m3/s en de maximale 
stroomsnelheid in de 
verticaal bedroeg 0,8 
m/s.  

 Geringe afvoer, Matige afvoer,  Hogere afvoer, Hoge afvoer,
afvoer over Stoneydeel nabij vistrap afvoer over Stoneydeel naast vistrap tot afvoer over Stoneydeel naast vistrap tot afvoer over Stoneydeel naast vistrap tot

migratielimietlijn zich ter hoogte van migratielimietlijn zich ter hoogte van migratielimietlijn zich ter hoogte van
de vistrap bevindt, overige afvoer over de vistrap bevindt, overige afvoer over de vistrap bevindt, overige afvoer over 
naastgelegen Stoneydeel naastgelegen Stoneydeel en Poireedelen naastgelegen Stoneydeel en Poireedelen
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3 Onderzoeksopzet 

De onderzoeksmethodiek die in dit hoofdstuk beschreven wordt is speciaal voor dit project 
ontwikkeld. Kemper & Kranenbarg (2005) en Kranenbarg & Kemper (2006) geven een 
beschrijving van de testresultaten die tot de toegepaste methodiek geleid hebben. 

3.1 Zwempatroon vissen  

3.1.1 Positie van de hydrofoons 

Het zwempatroon van vissen is in beeld gebracht met een systeem dat bestaat uit een 
akoestische ontvanger, een set hydrofoons en kleine akoestische merken die bij vissen 
worden ingebracht. In de rapportage van fase 1 (Kemper & Kranenbarg, 2005) wordt deze 
methodiek uitgebreid beschreven. De akoestische merken zenden een uniek signaal uit dat 
wordt ontvangen door de hydrofoons. Hiermee kan bepaald worden waar een vis zich 
bevindt.  
 
In februari 2006 zijn vier hydrofoons geplaatst, op de locaties zoals dat aanvankelijk was 
voorgenomen (figuur 3.1). Het ontvangstbereik van de hydrofoons werd op twee manieren 
onderzocht. Enerzijds werd een akoestisch merk middels een boot door het proefgebied 
voortbewogen. Bij de heersende omstandigheden bleek dat de twee hydrofoons op de 
zuidoever de geluidssignalen van de akoestische merken op een afstand vanaf circa 75 m 
konden opvangen. Hierbij was er een overlappend gebied waarbij de akoestische merken 
door beide hydrofoons gelijktijdig werden waargenomen (rode cirkels). Het bereik van de 
hydrofoons aan de noordzijde was beperkt tot enkele tientallen meters, zodat er geen overlap 
was tussen het bereik aan de noord en de zuidzijde. Duidelijk is dat de invloed van de stuw 
hier een belangrijke rol speelt. Enerzijds wordt het geluid van de zender op zijn weg 
gehinderd door de gesuspendeerde luchtbellen, veroorzaakt door het neerstortende water. 
Anderzijds is er het geluid van het neerstortende water dat het geluid van de zender 
overstemt, zodat het opgaat in de achtergrondruis.  
 
Hiernaast is het bereik van de hydrofoons getest door één van de hydrofoons zelf geluid te 
laten produceren. Hoewel dit geluid aanzienlijk sterker is dan dat van de akoestische zenders 
bleken de noordelijke hydrofoons onbereikbaar voor de zuidelijke. Ook de twee noordelijke 
hydrofoons bleken in dit geval onbereikbaar voor elkaar. Met name de Poirreedelen bleken 
bij hogere afvoeren verstorend te werken.  
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Figuur 3.1 Reikwijdte signaal hydrofoons tijdens oorspronkelijke bedoelde opstelling waarmee het bij goede 

ontvangst mogelijk is een driedimensionaal beeld van het zwempatroon van vissen te verkrijgen. 

Doordat het onder de turbulente omstandigheden niet mogelijk bleek om een akoestisch 
merk gelijktijdig op alle hydrofoons waar te nemen, was het niet mogelijk een twee of 
driedimensionaal beeld te verkrijgen. Daarom is er gekozen voor een andere opstelling 
waarbij de verplaatsing van de vis onder de stuw toch kan worden gevolgd, echter in minder 
detail dan aanvankelijk beoogd. De vier hydrofoons zijn uiteindelijk in een lineaire 
configuratie geplaatst (figuur 3.2). 
 

 
Figuur 3.2 Aangepaste opstelling hydrofoons. 
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Het bereik van de hydrofoons tijdens de aangepaste opstelling is als volgt: 
 
• De meest stroomafwaartse hydrofoon heeft een bereik van oever tot oever, zodat alle vis 

die het proefgebied binnenzwemt, wordt gedetecteerd.  
• De daaropvolgende hydrofoons hebben een kleiner bereik, maar niettemin wordt de 

gehele oever gedekt.  
• De vierde hydrofoon is in het eerste bekken van de vistrap opgesteld en detecteert alle 

vis die de trap betreedt. Vissen die op enige afstand langs de ingang van de vistrap 
zwemmen worden bij lage afvoeren ook gedetecteerd.  

• Vis die zich aan de noordoever bevindt kan niet worden gedetecteerd maar kan indirect 
worden afgeleid uit de detectie bij de overige hydrofoons. Als een vis bijvoorbeeld niet 
door hydrofoon 2 wordt waargenomen maar door hydrofoon drie dan betekent dit dat de 
vis langs de noordoever gezwommen is. 

 
Door de gegevens van de hydrofoons te combineren is het mogelijk om na te gaan via welke 
route een vis de vistrap nadert en hoe lang de vis zich ter hoogte van de verschillende 
hydrofoons in het gebied opgehouden heeft.  

3.1.2 Verzamelen, merken, opslag en loslaten van vissen 

Verzamelen 
Voor het verzamelen van de proefdieren is gebruik gemaakt van de vissen die in het kader 
van een visserijkundig onderzoek bij de stuw te Grave werden gevangen. Dit onderzoek 
betrof een evaluatie van de juist gereedgekomen vistrap. Hierbij werd de vis die de vistrap 
passeerde opgevangen in een fuik. Vanuit de fuik werden de vissen direct naar een bun 
geleid, zodat zij onder optimale omstandigheden in opslag konden worden gehouden. 
 

 
Figuur 3.3 Visbun voor het verzamelen van de vis bij de vistrap te Grave. De proefdieren voor het onderzoek 

werden hier verzameld. 
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Merken 
Het operatief aanbrengen van merken valt onder de “Wet op de dierproefen” (WOD). 
Hiervoor is een proefplan geschreven en ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Dierexperimenten commissie (DEC). VisAdvies is geregistreerd als onderzoeksinstituut in 
het kader van de wet op de dierproeven (WOD). De betrokken medewerkers hebben artikel 
12 en artikel 9 bevoegdheden in de zin van het Dierproevenbesluit. 
 

 
zeeprik (76 cm) op meetplank 

 
Zeeprik met ingebracht akoestisch merk 

 
Operatieopstelling met snoekbaars 

 
Figuur 3.4 Implanteren van akoestische merken. 

Voor het implanteren van de akoestische merken is gebruik gemaakt van het 
operatieprotocol (Vriese, 1995), dat voor salmoniden is ontwikkeld. In grote lijnen verloopt 
de implantatie als volgt: 
 
De vis wordt in verdovingsstadium 3 gebracht door toepassing van een oplossing van 
benzocaïne, waarvan de concentratie afhankelijk is van de grootte van de vis en de 
temperatuur van het water. Vervolgens wordt de vis in de daarvoor ontwikkelde 
operatieopstelling gebracht, waarna het life-support systeem wordt aangesloten. Semi-steriel 
werkend (steriele doeken, handschoenen en operatiemateriaal) wordt een incisie (lengte 1-2 
cm) langs de linea alba gemaakt tussen borst- en buikvinnen, er voor zorg dragend dat de 
inwendige organen niet worden beschadigd. Na een inwendige controle wordt vervolgens de 
steriele transponder in de buikholte aangebracht. De incisie wordt door het aanbrengen van 
een viertal afzonderlijke hechtingen (Vicryl® 3/0, 2/0 of 0/0 FS-1 Ethicon, afhankelijk van 
de grootte van de vis) gesloten. Hierbij worden huid en spierweefsel tegelijk gehecht. 
Belangrijk is dat de incisieranden goed aansluiten en dat de hechtingen voldoende strak 
worden gelegd. Voor details met betrekking tot onder meer de implantatie wordt verwezen 
naar Vriese (1995). 
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Opslag en uitzetting 
Na de operatie werd de vis nog enige tijd (1-2 uur) in opslag gehouden om volledig te 
herstellen van de verdoving. Bij volledig herstel werden de vissen uitgezet. De eerste vissen 
zijn uitgezet bij de stuw te Grave. Omdat deze vissen niet werden waargenomen is besloten 
de daaropvolgende vissen dichter bij Stuw Sambeek uit te zetten. De meeste vissen werden 
2 km stroomafwaarts van deze stuw uitgezet. 

3.2 Stroomsnelheidsmetingen 

Voor het in beeld brengen van de stroomsnelheid ter hoogte van de vistrap en het 
stromingspatroon beneden de vistrap is gebruik gemaakt van twee verschillende 
stroomsnelheidsmeters. Middels een ADCP-meter is het stromingsbeeld bij de stuw in beeld 
gebracht. Voor het bepalen van de stroomsnelheid ter hoogte van de vistrap is gebruik 
gemaakt van een EMS stroomsnelheidsmeter. 

3.2.1 Stromingsbeeld beneden stuw 

Het stromingsbeeld vanaf de monding van de vistrap tot circa 200 meter benedenstrooms 
van de stuw is in kaart gebracht met een ADCP-stroomsnelheidsmeter.  
De metingen dienen om een beeld te krijgen van de stroomsnelheden benedenstrooms van 
de stuw zoals die tijdens het onderzoek optreden. Dit wordt gevisualiseerd middels een kaart 
waarin de stroomsnelheidsklassen worden weergegeven. De gegevens voor een dergelijke 
kaart worden verkregen door het varen van zig-zag transecten in de breedte richting van de 
rivier (zie figuur 3.6). 
Door bij verschillende afvoerklassen ADCP-metingen uit te voeren worden 
stroomsnelheidskaarten voor verschillende afvoersituaties verkregen. Per afvoersituatie is 
het stromingsbeeld bij het huidige stuwbeheer en het stromingsbeeld bij het op vismigratie 
gerichte stuwbeheer bepaald. Door het zwempatroon van de gemerkte vissen te bekijken in 
relatie tot het stroomsnelheidsbeeld wordt inzicht verkregen in het gedrag van de 
migrerende vissen ten aanzien van het heersende stroomsnelheidsbeeld. 
De metingen worden uitgevoerd bij de volgende debietklassen:  
 
• 0-100 m3/s 
• 100-200 m3/s 
• 200-300 m3/s 
• 300-400 m3/s 
 
Bij de eerste twee klassen vindt doorgaans alleen afvoer via de Stoneydelen plaats. Bij 
afvoeren boven de 200 m3/s zijn vrijwel altijd 3 of meer Poirreedelen getrokken. Tot een 
afvoer van 300 m3/s zijn er doorgaans niet meer dan zes Poirreedelen getrokken. Bij 
afvoeren boven de 300 m3/s is de afvoer via de Poirrees veelal een factor twee of meer 
groter dan de afvoer via de Stoneydelen (figuur 3.5). Hierdoor neemt de invloed van het 
Stoneybeheer op het stromingspatroon beneden de stuw af. 



december 2006 Q4092 Efficiëntere vismigratie bij vistrappen en kunstwerken 
   

 

3 — 6   WL | Delft Hydraulics 

 

 
 
 

 

 

 

Figuur 3.5 Het totale debiet (Qtotaal) en de verdeling over het Stoneygedeelte (QStoney’s) en het 
Poirreegedeelte (QPoirrees) in de periode april-juni 2006 (debieten > 300 m3/s zijn gesorteerd van 
laag naar hoog). 

Figuur 3.6 Vaarweg tijdens 
uitvoeren ADCP-
metingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Stroomsnelheid bij monding vistrap 

Het was in eerste instantie de bedoeling om de stroomsnelheidsmeter dicht langs de oever 
ter hoogte van de monding van de vistrap te plaatsen. Het bleek echter dat de gemeten 
stroomsnelheden hier vooral een weergave zijn van de stroomsnelheid uit de vistrap en dat 
de verandering in stroomsnelheid als gevolg van een andere Stoneyinstelling niet goed 
meetbaar is. Als gevolg van de verbreding van het stortbed in de richting van de vistrap en 
door de invloed van een betonrand onder water zijn de stroomsnelheden dicht bij de oever 
even stroomopwaarts van de vistrap gering. Daarom is de stroomsnelheidsmeter zover uit de 
oever geplaatst (figuur 3.7) dat de stroomsnelheid veranderingen als gevolg van een andere 
stuwinstelling goed gemeten kunnen worden. Bijlage B geeft de resultaten van de 
uitgevoerde stroomsnelheidsmetingen ter bepaling van positie van de stroomsnelheidsmeter 
bij monding vistrap. Figuur 3.8 geeft een globale weergave van de gemeten 
stroomsnelheden tijdens deze metingen. Uit een analyse van de data van de 
stroomsnelheidsmeter, die bij de monding van de vistrap geplaatst is, bleek dat er voor 
stroomsnelheden van 0,4-1 m/s een lineair verband is met de Stoneystand (R2 = 0,99, figuur 
3.9).   
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Figuur 3.7 Vooraanzicht EMS-stroomsnelheidsmeter die ter hoogte van de vistrap bij stuw Sambeek 

gemonteerd is. Op de achtergrond is het over de linker Stoney stortende water zichtbaar. Bij een  
waterstand van 790 cm+NAP (streefwaarde waterstand), bevond de stroomsnelheid zich circa 50  
cm onder het wateroppervlak. 
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Figuur 3.8 Globale weergaven van de gemeten oppervlakte stroomsnelheden bij de metingen die werden 

uitgevoerd ter bepaling van de positie van de strooomsnelheidsmeter. De stroomsnelheden in het 
midden van de uitstroom van de vistrap bedragen 0.5-0.7 m/s (oranje peil), aan de ondiepe zijde 
van de vistrap is de stroomsnelheid 0.3-0.4 m/s (gele pijl). In het stroombed ter hoogte van de 
vistrap bedroeg de stroomsnelheid 1-1.2 m/s (rode pijl). De roze gestippelde lijn is een fictieve 
weergave van de migratielimiet. Bijlage B bevat gedetailleerde informatie over de uitgevoerde 
stroomsnelheidsmetingen en de gemeten stroomsnelheidswaarden. 
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Figuur 3.9 Relatie tussen Stoneystand en gemeten stroomsnelheid met EMS-stroomsnelheidsmeter (Vems). 

Tijdens de meetsituatie (4-3-06 t/m 8-3-06) stonden beide Stoneyschuiven steeds op gelijke 
hoogte en waren er zes Poirreedelen getrokken. 
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3.3 Uitvoering stuwbeheer 

Tijdens het onderzoek zijn twee stuwbeheersvarianten onderzocht: het huidige beheer en een 
beheer waarbij de verwachting is dat de efficiëntie van de vistrap toe zal nemen (op 
vismigratie gericht beheer). De gemerkte vissen zijn benedenstrooms van stuw Sambeek 
losgelaten. Het doorgeven van het gewenste stuwbeheer aan de medewerkers van stuw 
Sambeek gebeurde telefonisch.  
 
Het op vismigratie gerichte stuwbeheer komt er op neer dat de linker Stoney (aan de kant 
van de vistrap) ingesteld wordt op een hoogte waarbij de optredende stroomsnelheid voor de 
monding van de vistrap zich tussen de 1.0-1.1 m/s bevindt (ingeschatte migratielimiet voor 
mindere zwemmers). Deze stroomsnelheid wordt gemeten met een EMS-
stroomsnelheidsmeter die in de hoofdstroom naast de vistrap is geplaatst (figuur 3.8). De 
data van deze stroomsnelheidsmeter worden doorgestuurd naar een ontvanger die verbonden 
is met één van de computers in de controleruimte van het stuwcomplex. De stuwbeheerders 
kunnen hierdoor het verloop van de stroomsnelheid bij de vistrap aflezen in een grafiekje op 
hun computerscherm (figuur 3.11). In het grafiekje wordt middels twee lijnen de onder- en 
bovengrens aangegeven van de stroomsnelheid die ten behoeve van vismigratie 
gehandhaafd dient te worden. Bij het op vismigratie gerichte stuwbeheer worden de 
Stoneyschuiven zo ingesteld dat een stroomsnelheid van 1.0-1.1 m/s in de hoofdstroom ter 
hoogte van de vistrap bereikt wordt (figuur 3.12). Als de stroomsnelheid lager dan 1 m/s is 
laat men de linker Stoney zakken en wordt de rechter Stoney met dezelfde afstand hoger 
gezet. Als de stroomsnelheid hoger dan 1.1 m/s is wordt de linker Stoney hoger gezet en laat 
men de rechter Stoney met dezelfde afstand zakken. Dit gebeurt stapsgewijs totdat de 
gewenste stroomsnelheid bereikt is. Door de twee Stoney’s met eenzelfde afstand in 
tegengestelde richting te verzetten blijft de hoeveelheid water die over beide Stoney’s wordt 
afgevoerd bij het op vismigratie gerichte beheer gelijk aan de uitgangssituatie. Als de 
uitgangshoogte van beide Stoney’s bijvoorbeeld 930 cm+NAP is en de linker Stoney gaat 10 
cm omlaag (920 cm+ NAP) dan gaat de rechter Stoney 10 cm omhoog (940 cm+NAP). Uit 
tests is gebleken dat in een gemiddelde situatie een verandering van 10 cm op de linker 
Stoney de stroomsnelheid ongeveer met 0.1 m/s laat toenemen (verlagen Stoneystand) of 
afnemen (verhogen Stoneystand).  
Tijdens het vooronderzoek bleek dat bij hogere afvoeren een tegengestelde stroming ter 
hoogte van de vistrap ontstaat (figuur 3.13) op het moment dat de Stoney’s hoog staan, als 
de rechter Stoney op onderstroom wordt ingesteld of als de rechter Stoney boven water 
wordt gehesen. Het bleek dat dit voor vismigratie minder gunstig lijkende stromingspatroon 
niet optreedt als de volgorde van onderstroom en boven water hijsen van de Stoney’s wordt 
omgedraaid. Als de linker Stoney als eerste onderstroom krijgt blijkt de stroomsnelheid 
langs de oever van de vistrap stroomafwaarts gericht te blijven (figuur 3.13). Bij het op 
vismigratie toegespitste beheer zal daarom eerst onderstroom via de linker Stoney gestuurd 
worden en zal de linker Stoney ook als eerste geheven worden.  
 
 
 
 
 

 



december 2006 Q4092 Efficiëntere vismigratie bij vistrappen en kunstwerken 
   

 

3 — 1 0   WL | Delft Hydraulics 

 

 
Figuur 3.11 Venster met verloop stroomsnelheid beneden stuw Sambeek ter hoogte van de vistrap. Op 

verticale as van de figuur staat de stroomsnelheid in m/s. Op de horizontale as wordt het tijdstip 
aangegeven. De stroomsnelheid wordt om de 30 seconde gemeten (zwarte lijn). Van de gemeten 
stroomsnelheden wordt iedere tien minuten het gemiddelde bepaald (rode lijn). In de linker 
bovenhoek staan de gemeten stroomsnelheden in de X en in de Y richting, het getal hier achter is 
de resulterende stroomsnelheid. Het 10 minuten gemiddelde van de stroomsnelheid is het meest 
rechtse getal. Voor het voor vismigratie optimale stuwbeheer dient de rode lijn tussen de groene 
lijnen (1-1.1 m/s) gehouden te worden. In de figuur is te zien dat de stroomsnelheid (rode lijn) om 
16:20 te hoog was. Beide Stoney’s stonden op dit tijdstip op 930 cm + NAP. Vervolgens heeft de 
stuwbeheerder de linker Stoney 10 cm geheven (940 cm + NAP) en de rechter Stoney 10 cm laten 
zaken (920 cm + NAP). Hierdoor daalde de stroomsnelheid en kwam binnen de groene lijnen te 
liggen. Een vuitstregel die behulpzaam kan zijn bij het wijzigen van de Stoneystanden bij 
gemiddelde afvoeren is de volgende: Bij linker Stoney 10 cm heffen en rechter Stoney 10 cm 
zakken gaat de stroomsnelheid circa 0.1 m/s omlaag, bij linker Stoney 10 cm zakken en rechter 
Stoney 10 cm heffen gaat de stroomsnelheid circa 0.1 m/s omhoog. 
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Figuur 3.12 Bovenaanzicht mondingsgebied vistrap tijdens experiment met stuwinstellingen op 22-03-06. De 

gemeten stroomsnelheid met EMS-stroomsnelheidsmeter (figuur 3.8 & figuur 3.11) bedraagt 1.0 
m/s. De stand van het linker en rechter Stoneydeel bedroeg 935 cm + NAP respectievelijk 835 cm 
+ NAP. In het totaal waren er 6 Poirreedelen getrokken. 
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Figuur 3.13 Bovenaanzicht mondingsgebied vistrap tijdens experiment met stuwinstellingen op 03-04-06. 
Zichtbaar is het stromingsbeeld bij een hoge afvoer (960 m3/s bij Venlo) waarbij één van de 
Stoney’s onderstroom heeft. De bovenste foto is de stromingssituatie tijdens het normale beheer 
en de onderste foto de situatie bij het op vismigratie toegespitste beheer. 

 
 

Huidig beheer bij hoge afvoeren: rechter Stoney onderstroom. Hierdoor ontstaat een tegengestelde stroming 
(rode pijl) langs de oever met de vistrap.

Op vismigratie gericht beheer bij hoge afvoeren: linker Stoney onderstroom. Stroming (rode pijl) langs de oever 
van de vistrap blijft stroomafwaarts gericht.
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4 Resultaten 

4.1 Toegepaste onderzoeksmethodiek 

 
De doelstelling van het project was het ontwikkelen van een methodiek voor een op 
vismigratie gericht stuwbeheer en het testen van deze methodiek middels een experimenteel 
onderzoek. Kemper & Kranenbarg (2005) en Kranenbarg & Kemper (2006) geven een 
beschrijving van de testresultaten die tot de toegepaste methodiek geleid hebben. Hieronder 
wordt de toegepaste methodiek kort geëvalueerd en wordt ingegaan op de aangebrachte 
wijzingen tijdens het onderzoek.  
 
In beeld brengen stroomsnelheden en stromingspatroon beneden stuw en vistrap 
Voor het bepalen van de stroomsnelheid ter hoogte van de vistrap is gebruik gemaakt van 
een EMS stroomsnelheidsmeter. Middels deze meter bleek het goed mogelijk om de 
stroomsnelheid ter hoogte van de vistrap bij verschillende afvoeren te bepalen.  
Middels een ADCP-meter werd het stromingsbeeld in het gebied benedenstrooms van de 
stuw in beeld gebracht. Door problemen met de personele capaciteit en software zijn er in 
2006 twee in plaats van de vier geplande ADCP-metingen uitgevoerd. De metingen zouden 
oorspronkelijk verricht worden door de meetdienst van RWS DLB maar zijn uiteindelijk 
uitgevoerd door RWS DON. Het uitvoeren van de resterende metingen evenals het 
vervaardigen van de stroomsnelheidskaarten van het gebied beneden de stuw vindt in 2007 
plaats. Nadat de stroomsnelheidskaarten vervaardigd zijn, kan er meer gezegd worden over 
de toepasbaarheid van een ADCP-stroomsnelheidsmeter voor het in beeld brengen van het 
stromingspatroon beneden de stuw. 
 
In beeld brengen zwempatroon gemerkte vissen 
De oorspronkelijke opzet was om middels de hydro-akoestische apparatuur een drie- of 
tweedimensionaal beeld te krijgen van het zwempatroon van vissen bij de stuw van 
Sambeek. Bij hogere afvoeren bleek deze opstelling echter niet betrouwbaar doordat het 
geluidssignaal van de akoestische merken als gevolg van het neerstortende stuwwater en de 
turbulentie beneden de stuw verstoord werd. Daarom werd gekozen voor een alternatieve 
(lineaire) opstelling van de hydrofoons (Kemper & Kranenbarg, 2005). Binnen de 
beperkingen van de apparatuur bleek deze opstelling (beschreven in paragraaf 3.1.1) 
bevredigend. Er kon van elke vis worden vastgesteld wanneer, hoelang en in welk gebied 
beneden de stuw de vis aanwezig was en of de vistrap opgetrokken werd. 
 
Op vismigratie gericht stuwbeheer 
Het op vismigratie gerichte stuwbeheer werd door de medewerkers van stuw Sambeek 
uitgevoerd door de hoogte van de beide Stoneydelen zo in te stellen dat een bepaalde 
stroomsnelheid bij de monding van de vistrap gehandhaafd werd (beschreven in paragraaf 
3.3). Zij kregen hiervoor een programmaatje op een pc geïnstalleerd waarmee het 
stroomsnelheidsverloop ter hoogte van de vistrap (EMS-stroomsnelheidsmeter) kon worden 
bekeken.  
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Deze methodiek bleek goed te werken. Het handhaven van de gewenste stroomsnelheid ging 
gemakkelijk en snel. Het was tijdens het onderzoek niet nodig om hier wijzigingen in aan te 
brengen. 
 
Testen effect stuwbeheer op vismigratie door de vistrap 
De oorspronkelijke opzet was om het effect van het stuwbeheer op de vismigratie (tijd die 
het vissen kost om vistrap te vinden) te onderzoeken aan de hand van het zwempatroon van 
rheofiele soorten (trekvissen). De onderzoekssoorten werden in 2006 middels een fuik in de 
vistrap van Grave gevangen. Gedurende het onderzoek bleek echter dat er zeer weinig 
exemplaren van de rheofiele doelsoorten (zalm, zeeforel, zeeprik, rivierprik, barbeel, 
kopvoorn, serpeling, sneep en winde) gevangen konden worden (slechts drie zeeprikken). 
Hierbij hebben de volgende factoren waarschijnlijk een rol gespeeld: 
• De drempel van de vistrap stond verkeerd ingesteld waardoor de vistrap niet optimaal 

functioneerde; 
• Het onderzoek ging later van start dan oorspronkelijk bedoeld waardoor de trekperiode 

van een aantal van de doelsoorten (winde, serpeling, sneep, rivierprik, zeeprik) mogelijk 
(grotendeels) al voorbij was. 

 
Om toch enige resultaten te verkrijgen zijn ook eurytope soorten (o.a. blankvoorn, brasem, 
kolblei, baars) gemerkt. Deze soorten zijn in tegenstelling tot rheofiele soorten niet 
afhankelijk van snelstromende habitats met grof substraat voor de voortplanting en trekken 
doorgaans over geringe afstanden. Uiteindelijk zijn er 52 vissen gemerkt (het 
oorspronkelijke doel was minimaal 100 vissen). Het aantal gemerkte vissen dat gemotiveerd 
was om de stuw van Sambeek stroomopwaarts te passeren bleek zeer beperkt (slechts twee 
vissen passeerden de vistrap). Hierdoor konden geen duidelijke aanwijzingen verkregen 
worden over de invloed van het stuwbeheer op de vismigratie door de vistrap.  

4.2 Uitgevoerd stuwbeheer 

4.2.1 Wisseling stuwbeheerscenario’s 

Tijdens het onderzoek zijn twee stuwbeheerscenario’s uitgevoerd; het normale beheer en het 
op vismigratie gerichte beheer. Bij het normale beheer werden de stuwen volgens het 
gangbare beheer ingesteld (beide Stoneyschuiven op dezelfde hoogte). Bij het op 
vismigratie gerichte beheer werden de stuwen zo ingesteld dat de 
oppervlaktestroomsnelheid ter hoogte van de monding van de vistrap 1.0-1.1 m/s bedroeg 
(zie voor beschrijving methodiek paragraaf 3.3).  
Tabel 4.1 geeft een overzicht van het uitgevoerde stuwbeheer gedurende de 
onderzoeksperiode. Bij het uitvoeren van het stuwbeheer was het de opzet om het aantal 
gemerkte vissen dat bij het op vismigratie gerichte stuwbeheer en bij het normale 
stuwbeheer voor de stuw aanwezig was zoveel mogelijk gelijk te houden. Dit om het 
(positieve) effect van het op vismigratie gerichte beheer te kunnen bepalen. Op 24-04-06 
werd gestart met de uitvoering van het op vismigratie gerichte stuwbeheer. Dit beheer is 
gedurende 12 dagen uitgevoerd (tot 5-05). Vervolgens is gedurende 6 dagen het normale 
beheer uitgevoerd (tot 10-05) waarna het op vismigratie gerichte beheer weer werd ingezet. 
Vanaf 12-05 trad een afvoerpiek van meer dan 800 m3/s op. Er werd met het op vismigratie 
gerichte beheer gestopt omdat het bij dergelijke afvoeren niet mogelijk is middels de 
Stoneyschuiven een stroomsnelheid van 1,0-1,1 m/s te handhaven.  
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Bovendien stijgt de waterstand benedenstrooms van de stuw bij hoge afvoeren waardoor het 
gebied tussen de eerste bekkens van de vistrap en de rivier overstroomd. De vistrap staat 
hierdoor over een lengte van 50 meter in verbinding met de rivier. 
Op 4-06 was de afvoerpiek voorbij en werd het 
vismigratiebeheer hervat. Uit tussentijdse 
analyses bleek dat nog maar een zeer beperkt 
deel van de gemerkte vissen (twee 
exemplaren) de vistrap gepasseerd was. 
Daarom werd besloten om de 2 uur te wisselen 
tussen het op vismigratie gerichte beheer en 
het normale beheer. Dit om ervoor te zorgen 
dat de gemerkte vissen benedenstrooms van de 
stuw die nog stroomopwaarts wilden trekken 
in ieder geval met beide beheersvarianten te 
maken kregen. Tot 12-06 is dit beheer redelijk goed uitgevoerd (op 10-06 en op 11-06 werd 
om onbekende reden van dit stramien afgeweken). Op 13-06 is nog gedurende 7 uur het op 
vismigratie gerichte beheer uitgevoerd. Op 15-06 zijn de hydrofoons verwijderd en is met 
het alternatieve beheer gestopt. 
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Tabel 4.1 Overzicht uitgevoerd stuwbeheer gedurende de onderzoeksperiode 

Beheer begin Duur Omerkingen
normaal 10-04-06 0:00 15 dagen Start onderzoek
gericht op vismigratie 24-04-06 11:00 12 dagen
normaal 5-05-06 8:00 6 dagen
gericht op vismigratie 10-05-06 14:00 2 dagen In periode 10-05 21:00 t/m 11-05 1:00 en 12-05 2:00 t/m 8:00 werden geen stuwstanden opgeschreven (standen zijn achteraf ingeschat)
normaal 12-05-06 13:00 26 dagen Afvoerpiek van 22/5 t/m 4/6
gericht op vismigratie 8-06-06 9:00 2 uur In periode 8-06 12:00 t/m 9-06 11:00 werden geen stuwstanden opgeschreven (standen zijn achteraf ingeschat)
normaal 9-06-06 12:00 6 uur
gericht op vismigratie 9-06-06 18:00 2 uur
normaal 9-06-06 20:00 2 uur
gericht op vismigratie 9-06-06 22:00 3 uur
normaal 10-06-06 1:00 2 uur
gericht op vismigratie 10-06-06 3:00 2 uur
normaal 10-06-06 5:00 8 uur
gericht op vismigratie 10-06-06 13:00 2 uur
normaal 10-06-06 15:00 2 uur
gericht op vismigratie 10-06-06 17:00 2 uur
normaal 10-06-06 19:00 14 uur
gericht op vismigratie 11-06-06 9:00 2 uur
normaal 11-06-06 11:00 2 uur
gericht op vismigratie 11-06-06 13:00 2 uur
normaal 11-06-06 15:00 1 dag
gericht op vismigratie 12-06-06 14:00 2 uur
normaal 12-06-06 16:00 2 uur
gericht op vismigratie 12-06-06 18:00 2 uur
normaal 12-06-06 20:00 2 uur
gericht op vismigratie 12-06-06 22:00 1 uur
normaal 12-06-06 23:00 16 uur
gericht op vismigratie 13-06-06 15:00 7 uur In periode 13-06 15:00 t/m 13-06 21:00 werden geen stuwstanden opgeschreven (standen zijn achteraf ingeschat)
normaal 13-06-06 22:00 1 dag Op 15/06 is het experment gestopt  
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4.2.2 Op vismigratie gericht beheer 

Bij het op vismigratie gerichte stuwbeheer werden de Stoneyschuiven zo ingesteld dat de 
stroomsnelheid ter hoogte van de vistrap 1,0-1,1 m/s bedroeg (zie paragraaf 3.3). Om inzicht 
te verkrijgen in de standen (hoogte ten opzichte van NAP) van de twee Stoneydelen, bij het 
op vismigratie gerichte beheer, is de stuwbeheerders gevraagd deze standen in te vullen op 
een formulier. Dit formulier is op enkele uitzonderingen na consequent ingevuld. In de 
tweede kolom van tabel 4.1 is aangegeven voor welke perioden de stuwstanden niet werden 
ingevuld. De stuwstanden van deze perioden zijn achteraf ingeschat en ingevuld in de 
dataset. Bijlage C geeft een overzicht van de standen van de linker en de rechter Stoney, het 
aantal getrokken Poirreedelen en de totale afvoer over de stuw en de afvoer per 
stuwgedeelte.  
 
In figuur 4.1 is de frequentieverdeling van stroomsnelheden tijdens het vismigratiebeheer 
weergegeven. Uit deze figuur is af te leiden dat de stuwbeheerders goed in staat waren de 
gewenste stroomsnelheid van 1,0-1,1 m/s te handhaven. Op de momenten dat de 
stroomsnelheid sterk afweek van de nagestreefde stroomsnelheid was er meestal sprake van 

een verandering in het 
aantal Poirreedelen. Nadat 
de Poirreedelen geplaatst 
of verwijderd waren, 
bleken de stuwbeheerders 
snel in staat om de 
stroomsnelheid weer op 
het niveau van 1,0-1,1 m/s 
te krijgen. 
 

 

Figuur 4.1 Frequentieverdeling van de bij de monding van de vistrap gemeten stroomsnelheidswaarden 
tijdens het op vismigratie gerichte beheer. 

4.3 Stroomsnelheidsmetingen 

4.3.1 Stromingsbeeld beneden stuw 

Door problemen met de personele capaciteit en software zijn er in 2006 twee in plaats van 
de vier geplande ADCP-metingen verricht. Het uitvoeren van de resterende metingen 
evenals het vervaardigen van de stroomsnelheidskaarten van het gebied beneden de stuw 
vindt in 2007 plaats. 
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4.3.2 Stroomsnelheden bij monding vistrap 

De stroomsnelheid werd in de periode van 10/04/06 t/m 14/06/06 om de 10 seconde 
gemeten. In de perioden van 4/06 tot 8/06 en 13/06 tot 15/06 was de stroomsnelheidsmeter 
uitgeschakeld. De reden hiervoor is onbekend.  
 
Figuur 4.2 geeft een overzicht van het verloop van de stroomsnelheid bij de monding van de 
vistrap gedurende de onderzoeksperiode. Figuur 4.3 geeft de frequentie verdeling van de 
gemeten stroomsnelheden weer.  
 
Voor de analyses is het uurgemiddelde van de stroomsnelheid genomen. De stroomsnelheid 
varieerde van -0,2 m/s (stroming naar stuw toe) tot 1,6 m/s (stroming van stuw af). 
Gemiddeld bedroeg de stroomsnelheid 0,8 m/s. Tijdens de perioden dat het op vismigratie 
gerichte beheer werd uitgevoerd (licht blauw gemarkeerd in figuur) lag de stroomsnelheid 
doorgaans tussen de 1,0-1,1 m/s zoals bedoeld. Hoge stroomsnelheden bij de vistrap komen 
voor bij situaties waarbij de afvoer over de Stoneydelen hoog is. Deze situaties treden op bij 
afvoerpiekjes van 200-350 m3/s en op de momenten dat Poirreedelen worden terugzet bij 
een dalende afvoer. Lage stroomsnelheden treden op na het verwijderen van nieuwe 
Poirreedelen of bij zeer hoge afvoeren als er veel Poirreedelen (13-39) verwijderd zijn. Bij 
zeer hoge afvoeren is er een keerstroom langs de oever met de vistrap doordat de 
afvoerhoeveelheid via het Poirreegedeelte vele malen groter is dan de afvoer via het 
Stoneygedeelte. Dit heeft als resultaat dat de stroomsnelheid ter hoogte van de vistrap 
negatief is (stroming naar stuw toe) zoals te zien is in figuur 4.2 voor de periode eind mei-
begin juni. In bijlage E bevinden zich grafieken waar de stroomsnelheid en de afvoer over 
Stoney’s en Poirrees op een nauwkeurige tijdschaal worden weergegeven. 

Figuur 4.2 Verloop stroomsnelheid (rode lijn) bij de monding van de vistrap gedurende de 
onderzoeksperiode. De periode waarin in het op vismigratie gerichte beheer werd uitgevoerd is 
licht blauw gemarkeerd. De afvoer over de stuw wordt weergegeven door de donkerblauwe lijn. 
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Figuur 4.3. 
Frequentieverdeling van de 
bij de monding van de 
vistrap gemeten 
stroomsnelheidswaarden. 

 

 

  

4.4 Gemerkte vissen 

Figuur 4.4 geeft een overzicht van de gemerkte vissen en het tijdstip waarop ze uitgezet zijn. 
De vissen zijn op acht verschillende dagen tussen 10 april en 7 juni beneden de stuw van 
Sambeek losgelaten. Er zijn 52 individuen gemerkt; 4 baarzen (29-43 cm), 15 blankvoorns 
(26-33 cm), 11 brasems (43-53 cm), 12 kolbleien (26-35 cm), 5 snoekbaarzen (40-79 cm), 3 
zeeprikken (61-75 cm), 1 giebel (35 cm), en 1 aal (71 cm). Van de doelsoorten winde, 
serpeling, sneep, barbeel, kopvoorn, zalm en zeeforel werden tijdens de onderzoeksperiode 
geen exemplaren gevangen. Er werden wel enkele rivierprikken gevangen maar deze dieren 
waren te klein om ze met akoestische merken uit te rusten. De vissen werden gevangen in de 
vistrap van Grave. In Kroes et al. (2006) wordt de totale vangst in de vistrap van Grave 
beschreven. 
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Figuur 4.4. 
Gemerkte 
vissen die 
beneden de 
stuw van 
Sambeek zijn 
losgelaten. 
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Qstoney's Qpoirrees Qtotaal

01/05
blankvoorn, 31 cm (code 1075)
blankvoorn, 31 cm (code 1080)
blankvoorn, 27 cm (code 1085)
blankvoorn, 26 cm (code 1090)
blankvoorn, 29 cm (code 1095)

baars, 43 cm (code 1100)

10/04
baars, 34 cm (code 1005)
baars, 34 cm (code 1020)

blankvoorn, 26 cm (code 1000)

15/05
brasem, 49 cm (code 1205)
brasem, 45 cm (code 1210)
brasem, 50 cm (code 1215)
brasem, 51 cm (code 1220)
brasem, 43 cm (code 1225)
brasem, 46 cm (code 1230)
kolblei, 39 cm (code 1235)

blankvoorn, 32 cm (code 1240)
kolblei, 28 cm (code 1245)

snoekbaars, 50 cm (code 1250)
aal, 71 cm (code 1255)

zeeprik, 61 cm (code 1260)
zeeprik, 77 cm (code 1265)
zeeprik, 75 cm (code 0.127)

18/05
snoekbaars, 40 cm (code 1275)
snoekbaars, 48 cm (code 1280)
snoekbaars, 79 cm (code 1285)

12/05
kolblei, 27 cm (code 1180)

blankvoorn, 33 cm (code 1185)
snoekbaars, 50 cm (code 1190)

24/04
blankvoorn, 32 cm (code 1035)
blankvoorn, 27 cm (code 1040)
blankvoorn, 27 cm (code 1045)
blankvoorn, 27 cm (code 1050)
blankvoorn, 27 cm (code 1055)
blankvoorn, 27 cm (code 1060)
blankvoorn, 27 cm (code 1065)

baars, 29 cm (code 1070)

10/05
giebel, 35 cm (code 1125)
brasem 46 cm (code 1105)
brasem 50 cm (code 1110)
brasem, 53 cm (code 1130)
brasem, 52 cm (code 1135)
brasem, 49 cm (code 1140)
kolblei, 35 cm (code 1120)
kolblei 27 cm (code 1150)
kolblei, 33 cm (code 1145)
kolblei, 27 cm (code 1150)
kolblei, 28 cm (code 1155)
kolblei, 26 cm (code 1160)

07/06
kolblei, 32 cm (code 1295)
kolblei, 32 cm (code 1300)
kolblei, 35 cm (code 1305)
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4.5 Waarnemingen gemerkte vissen in het studiegebied 

In deze paragraaf wordt het zwempatroon van de gemerkte vissen per individu 
weergegeven. Van de 52 gemerkte vissen werden 26 vissen waargenomen benedenstrooms 
van de stuw en de vistrap. Het betreft de soorten blankvoorn, brasem, kolblei, baars, giebel 
en zeeprik. De gemerkte snoekbaarzen (5) en aal (1) werden niet waargenomen. Slechts 
twee vissen trokken daadwerkelijk de vistrap op naar het bovenstrooms gelegen stuwpand. 
De overige vissen verbleven gedurende korte of langere tijd benedenstrooms van de stuw. 
De vissen zijn op basis van hun aanwezigheid onderverdeeld in de volgende groepen:  
 
• Individuen die het gebied benedenstrooms van de stuw éénmaal bezochten en hier 

gedurende korte tijd verbleven (paragraaf 4.5.1). 
• Individuen die het gebied meerdere malen gedurende korte tijd (één dag) bezochten 

(paragraaf 4.5.2). 
• Individuen die gedurende lange tijd (meerdere dagen) in het gebied beneden de stuw 

aanwezig waren (paragraaf 4.5.3). 
• Individuen die door de vistrap trokken (paragraaf 4.5.4). 

4.5.1 Vissen éénmaal gedurende korte periode waargenomen 

Tien vissen werden éénmaal gedurende een korte periode in het gebied beneden de stuw 
waargenomen en hierna niet meer. Het betrof zes blankvoorns, twee brasems, een baars en 
een kolblei.  
 
De figuren hierna geven het zwempatroon van deze vissen weer. De meeste vissen zijn twee 
kilometer benedenstrooms van de stuw uitgezet. Deze vissen verschenen doorgaans enkele 
uren na uitzetting binnen het bereik van de eerste hydrofoon. Één brasem (1210) wordt pas 
twee dagen na het loslaten beneden de stuw waargenomen. Het merendeel van de vissen (op 
vis 1245 na) verschijnen overdag in het gebied voor de stuw. 
 
Zes vissen (1080, 1095, 1210, 1230, 1240, 1245) blijven in het gebied rondom de eerste 
hydrofoon (circa 250-350 meter benedenstrooms van de stuw) en werden hier gedurende 
een aantal uur tot een dag waargenomen, om vervolgens uit het gebied te verdwijnen. Één 
vis (1060) zwemt in korte tijd naar hydrofoon 2 en verdwijnt hierna. Een baars (1020) trekt 
na een dag door van hydrofoon 1 naar hydrofoon drie om vervolgens direct uit het gebied te 
verdwijnen. Een blankvoorn (1090) zwemt in het tijdbestek van enkele uren via de 
noordoever tot dicht onder de stuw om vervolgens via de zuidoever het gebied uit te 
zwemmen. Één blankvoorn (1000) werd uitgezet bij hydrofoon 3. Deze vis zakte af naar 
hydrofoon twee en zwom vervolgens na een aantal uur het gebied uit.  
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Tag nummer  1000 
Vissoort:  Blankvoorn 
Lengte:  26 cm 
Uitzet tijd en datum:  10 april, 12:00u 
Uitzetlocatie:  Bij hydrofoon 3 

 

1. Om 12:00u wordt de blankvoorn bij 
hydrofoon 3 uitgezet.  

2. Na ruim een uur zakt de vis af naar 
hydrofoon 2. 

3. Om 19:15u zwemt de blankvoorn 
binnen vijf minuten langs 
hydrofoon 1 en wordt daarna niet 
meer in het proefgebied 
waargenomen.  

 
Tag nummer  1020 
Vissoort:  Baars 
Lengte:  34 cm 
Uitzet tijd en datum:  10 april, 12:00u 
Uitzetlocatie:  Bij hydrofoon 1 

 

1. Om 12:00u wordt de baars bij 
hydrofoon 1 uitgezet.  

2. Na een hele dag gaat de vis even 
door naar hydrofoon 2 en ... 

3. hydrofoon 3. Passeert om 12:27u 
hydrofoon 1 en wordt daarna niet 
meer in het proefgebied 
waargenomen.  

 
Tag nummer  1060 
Vissoort:  Blankvoorn 
Lengte:  27 cm 
Uitzet tijd en datum:  24 april, 12:00u 
Uitzetlocatie:  2 km benedenstrooms van het stuwcomplex 

 

1. Ca 9 uur na de uitzetting komt de 
blankvoorn even snel het 
proefgebied in tot hydrofoon 2. 
Binnen vijf minuten passeert de vis 
hydrofoon 1 en wordt daarna niet 
meer in het proefgebied 
waargenomen.  

 
Tag nummer  1080 
Vissoort:  Blankvoorn 
Lengte:  31 cm 
Uitzet tijd en datum:  1 mei, 13:30u 
Uitzetlocatie:  2 km benedenstrooms van het stuwcomplex 

 

1. De blankvoorn zwemt vrij snel na 
uitzetting het proefgebied maar komt 
niet verder dan hydrofoon 1. Na ca 
tweeëneenhalf uur passeert de vis 
hydrofoon 1 en wordt daarna niet 
meer in het proefgebied 
waargenomen.  
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Tag nummer  1090 
Vissoort:  Blankvoorn 
Lengte:  26  
Uitzet tijd en datum:  1 mei, 13:30u 
Uitzetlocatie:  ca 300m benedenstrooms van de eerste hydrofoon 

 

1. De blankvoorn zigzagt in een 
tijdsbestek van twee uur van 
de noord naar de zuid oever 
en passeert de vis hydrofoon 1 
en wordt daarna niet meer in 
het proefgebied 
waargenomen. 

 
Tag nummer  1095 
Vissoort:  Blankvoorn 
Lengte:  29  
Uitzet tijd en datum:  1 mei, 13:30u 
Uitzetlocatie:  ca 300m benedenstrooms van de eerste hydrofoon 

 

1. De blankvoorn betreedt na 
uitzetting twee keer kort het 
gebied bij hydrofoon 1 en 
wordt daarna niet meer in het 
proefgebied waargenomen. 

 
Tag nummer  1230 
Vissoort:  Brasem 
Lengte:  46 cm 
Uitzet tijd en datum:  15 mei, 12:00u 
Uitzetlocatie:  2 km benedenstrooms van het stuwcomplex 

 

1. De brasem komt tot hydrofoon 
1 en verdwijnt gedurende een 
tijd naar de noordoever. Een 
dag na aankomst passeert de 
vis hydrofoon 1 en wordt 
daarna niet meer in het 
proefgebied waargenomen. 

 
Tag nummer  1240 
Vissoort:  Blankvoorn 
Lengte:  32 cm 
Uitzet tijd en datum:  15 mei, 12:00u 
Uitzetlocatie:  2 km benedenstrooms van het stuwcomplex 

 

1. De blankvoorn komt tot 
hydrofoon 1 en blijft daar 
lange tijd roerloos. ’s Avonds 
passeert de vis hydrofoon 1 en 
wordt daarna niet meer in het 
proefgebied waargenomen.  
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Tag nummer  1245 
Vissoort:  Kolblei 
Lengte:  28 cm 
Uitzet tijd en datum:  15 mei, 12:00u 
Uitzetlocatie:  2 km benedenstrooms van het stuwcomplex 

 

1. De kolblei bezoekt korte tijd het gebied en 
komt niet verder dan hydrofoon 1. en wordt 
daarna niet meer in het proefgebied 
waargenomen. 

 
Tag nummer  1210 
Vissoort:  Brasem 
Lengte:  45  
Uitzet tijd en datum:  15 mei, 12:00u 
Uitzetlocatie:  2 km benedenstrooms van het stuwcomplex 

 

1. De brasem komt tweemaal kort tot aan 
hydrofoon 1 en wordt daarna niet meer in 
het proefgebied waargenomen.  

4.5.2 Vissen meerdere malen korte periode waargenomen 

Zeven vissen werden meerdere malen gedurende een korte periode in het gebied beneden de 
stuw waargenomen. Het betrof een blankvoorn, een baars, drie brasems, twee kolbleien en 
een zeeprik.  
 
De figuren hierna geven het zwempatroon van deze vissen weer. De meeste vissen zijn twee 
kilometer benedenstrooms van de stuw uitgezet. Zeven vissen verschijnen binnen enkele 
uren tot een dag in het gebied beneden de stuw. Één vis (1140) verschijnt pas na een week 
beneden de stuw. De baars (1100) werd alleen overdag waargenomen. Twee vissen (1145, 
1270) een kolblei en een zeeprik werden uitsluitend gedurende de nacht beneden de stuw 
waargenomen. De overige vissen werden zowel overdag als ’s avonds/’s nachts 
waargenomen.  
Twee van de brasems (1105, 1140) werden meerdere malen in het gebied waargenomen 
maar kwamen hierbij niet verder dan het gebied rond hydrofoon 1. De andere brasem (1135) 
zwemt na kort te zijn waargenomen door hydrofoon 1 een dag later naar hydrofoon 3 en 
wordt de daaropvolgende dagen nog een aantal maal bij hydrofoon 1 waargenomen. De 
baars (1100) dringt, na met tussenpozen bij hydrofoon 1 te verschijnen, even door tot 
hydrofoon 2 en verdwijnt vervolgens uit het gebied. De kolblei (1145) zwemt éénmaal door 
tot hydrofoon 3, blijft hier een tijd stil liggen en verdwijnt vervolgens uit het gebied. De 
blankvoorn (1075) zwemt na binnenkomst in het gebied gedurende zeven uur rond waarbij 
de vis ook door hydrofoon 4 wordt waargenomen (mogelijk zwemt de vis kort de vistrap in). 
Hierna wordt de vis nog gedurende 3 dagen waargenomen maar komt hierbij niet verder dan 
hydrofoon 1. De zeeprik (1270) wordt 15 en 16 mei bij de stuw waargenomen en vervolgens 
na 3 weken opnieuw (7/8 juni). In de eerste periode wordt alleen het gebied rond hydrofoon 
1 bezocht. In de tweede periode zwemt de vis langs de noordoever (Poirreezijde) verdwijnt 
uit zicht en wordt na een dag kort door hydrofoon 4 bij de vistrap waargenomen om 
vervolgens het gebied te verlaten. 



Efficiëntere vismigratie bij vistrappen en kunstwerken Q4092   december 2006 
   

 

WL | Delft Hydraulics  4 — 1 3  
  

 
Tag nummer  1075 
Vissoort:  Blankvoorn 
Lengte:  31  
Uitzet tijd en datum:  1 mei, 13:30u 
Uitzetlocatie:  ca 300m benedenstrooms van de eerste hydrofoon 

 

1. De blankvoorn doorkruist in 
een gelijkmatig tempo 
gedurende de eerste zeven uur 
het totale gebied. De vis wordt 
wel door hydrofoon 4 
gedetecteerd, maar zwemt 
wellicht alleen op enkele 
tientallen meters afstand 
langs de ingang. 

2. In de navolgende dagen komt 
de vis alleen zo nu en dan 
binnen het bereik van 
hydrofoon 1. Op 4 mei om 
5:00u passeert de blankvoorn 
het gebied en wordt daarna 
niet meer in het proefgebied 
waargenomen. 

 
Tag nummer  1100 
Vissoort:  Baars 
Lengte:  33  
Uitzet tijd en datum:  1 mei, 13:30u 
Uitzetlocatie:  ca 300m benedenstrooms van de eerste hydrofoon 

 

1. De baars komt met 
tussenpozen driemaal in het 
bereik van hydrofoon 1. 

2. Op 5 mei dringt de vis iets 
verder door tot hydrofoon 2 
en passeert om 16:30u weer 
hydrofoon 1 en wordt daarna 
niet meer in het proefgebied 
waargenomen. 
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Tag nummer  1105 
Vissoort:  Brasem 
Lengte:  46  
Uitzet tijd en datum:  10 mei, 16:00u  
Uitzetlocatie:  2 km benedenstrooms van het stuwcomplex 

 

1. Het proefgebied wordt één 
dag na de uitzetting bezocht 
gedurende ± 8 uur. De vis 
komt niet verder dan 
hydrofoon 1. Een tweede 
bezoek volgt de volgende dag, 
maar dan slechts een half uur. 
Om 16:10u passeert de vis 
hydrofoon 1 en wordt daarna 
niet meer in het proefgebied 
waargenomen. 

 
Tag nummer  1135 
Vissoort:  Brasem 
Lengte:  52  
Uitzet tijd en datum:  10 mei, 16:00u 
Uitzetlocatie:  2 km benedenstrooms van het stuwcomplex 

 

1. De brasem komt meerdere malen tot aan 
hydrofoon 1. 

2. Eén dag na de uitzetting zwemt de vis even 
door naar hydrofoon 3 zonder bij 2 te 
worden waargenomen. De vis passeert nog 
éénmaal hydrofoon 1 en wordt daarna niet 
meer in het proefgebied waargenomen. 

 
 
Tag nummer  1140 
Vissoort:  Brasem 
Lengte:  49 cm 
Uitzet tijd en datum:  10 mei, 16:00u 
Uitzetlocatie:  2 km benedenstrooms van het stuwcomplex 

 

1. De brasem benadert de stuw viermaal 
verspreid over een periode van 3 dagen 
waarbij de vis niet verder komt dan 
hydrofoon 1. De eerste keer wordt de vis 
gedurende 13 uur waargenomen, de overige 
keren slechts gedurende enkele minuten. Op 
19 mei passeert de vis hydrofoon 1 en wordt 
daarna niet meer in het proefgebied 
waargenomen. 
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Tag nummer  1145 
Vissoort:  Kolblei 
Lengte:  33  
Uitzet tijd en datum:  10 mei, 16:00u 
Uitzetlocatie:  2 km benedenstrooms van het stuwcomplex 
 

 

1. De kolblei zwerft gedurende acht uur  rond 
tussen hydrofoon 1 en de noordoever.  

2. Binnen het tijdsbestek van één uur gaat de 
vis via de noord en de zuidoever het 
proefgebied uit.  

 

3. De kolblei komt een daglater terug. Is een 
tijd onbewegelijk ter hoogte van hydrofoon 1. 
Tussen 5:10u en 5:20u zwemt de vis snel 
door naar hydrofoon 3, ligt hier een tijd stil 
De vis zwemt om 6:30u langs hydrofoon 1 en 
wordt daarna niet meer in het proefgebied 
waargenomen. 

 
Tag nummer  1270 
Vissoort:  Zeeprik 
Lengte:  75 cm 
Uitzet tijd en datum:  15 mei, 12:00u 
 Uitzetlocatie:  2 km benedenstrooms van het stuwcomplex 
 

 

4.5.3 Vissen gedurende lange aaneengesloten periode waargenomen 

Zes vissen werden gedurende één of meerdere lange aaneengesloten periode(n) in het gebied 
waargenomen. Het betrof twee brasems, twee kolbleien, een baars en een giebel. De baars 
werd uitgezet op 10 april. Alle vissen zijn twee kilometer benedenstrooms van de stuw 
uitgezet en verschenen uiterlijk na een dag in het gebied beneden de stuw. De periode 
waarin de vissen werden waargenomen varieerde van 1 week tot 4 weken. De figuren hierna 
geven het zwempatroon van deze vissen weer. 
 

 

1. Het proefgebied bij hydrofoon 
1 wordt op 15 en 16 mei 
gedurende de nacht viermaal 
kort achtereen bezocht. De vis 
trekt niet door naar de stuw 
en verdwijnt voor enige dagen 
uit het proefgebied. 

2. De vis betreedt op 7 juni weer 
het gebied, passeert 
hydrofoon 1 en 2 en verdwijnt 
uit zicht naar de noordoever. 
Na 5 uur passeert de zeeprik 
kort de vistrap, maar passeert 
op 8 juni om 4:15 hydrofoon 1 
en wordt daarna niet meer in 
het proefgebied 
waargenomen. 
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De twee kolbleien (1120, 1160) werden beide in de periode van 11 mei t/m 9 juni in het 
gebied aangetroffen en benaderen hierbij hydrofoon drie een aantal maal. Het grootste deel 
van de tijd worden deze vissen echter alleen door hydrofoon 1 waargenomen. Vis 1160 
wordt van 24 mei t/m 9 juni voortdurend waargenomen terwijl vis 1120 van 15 mei tot 4 
juni en van 5 juni tot 9 juni niet wordt waargenomen. Beide vissen worden na 9 juni niet 
meer waargenomen.  
 
Beide Brasems (1110, 1220) worden waargenomen door hydrofoon 4. Vis 1110 wordt van 
11 t/m 17 mei regelmatig bij hydrofoon 3 gezien. Op 17 mei om 23:00 wordt deze vis door 
hydrofoon 4 waargenomen en verdwijnt de volgende ochtend uit het gebied. Vis 1220 wordt 
vier maal door hydrofoon 4 waargenomen. Meteen na de laatste waarneming door 
hydrofoon 4, op 4 juni, verdwijnt de vis uit het gebied. 
 
De giebel (1125) werd waargenomen in de periode van 11 t/m 17 mei. In deze periode werd 
deze vis een aantal maal kort waargenomen door hydrofoon 1. Op 14 mei wordt deze vis 
waargenomen door hydrofoon drie en blijft vervolgens gedurende twee dagen aan de 
noordkant van het gebied (zijde met Poirrees).  
 
Tag nummer  1005  
Vissoort:  Baars 
Lengte:  34  
Uitzet tijd en datum:  10 april, 11:00u 
Uitzetlocatie:  Direct bij hydrofoon 2 

 

1. De baars is bij hydrofoon 2 uitgezet en komt 
binnen vier uur bij de vistrap en verblijft 
daar gedurende 15 uur. 

2. Na een uitstap van drie dagen naar de 
noordzijde (11-14 april) scharrelt de vis nog 
eens gedurende 2 dagen (14-15 april) rond 
langs de zuidoever.  

 

3. De vis bezoekt nog tweemaal het gebied op 
resp. 28 april en 2 mei en passeert op 3 mei 
om 7:00u passeert de vis hydrofoon 1 en 
wordt daarna niet meer in het proefgebied 
waargenomen. 

 
Tag nummer  1110 
Vissoort:  Brasem 
Lengte:  50 cm 
Uitzet tijd en datum:  10 mei, 16:00u 
Uitzetlocatie:  2 km benedenstrooms van het stuwcomplex 

 

1. Van 11 tot 17 mei gaat de brasem vele malen 
het gebied in. Op 12 mei (21:00-22:00u), 13 
mei (4:00-5:00u), 13 mei (21:00-22:00u), 16 
mei (1:00-2:00u) en 16 mei (16:00-20:00u) 
wordt de vis steeds kort bij hydrofoon 3 
gezien.  

2. Op 17 mei (22:00-23:00u) wordt de vis tot 
bij hydrofoon 4 waargenomen. In de ochtend 
passeert de vis hydrofoon 1 en wordt daarna 
niet meer in het proefgebied waargenomen. 
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Tag nummer  1120 
Vissoort:  Kolblei 
Lengte:  35 cm 
Uitzet tijd en datum:  10 mei, 16:00u 
Uitzetlocatie:  2 km benedenstrooms van het stuwcomplex 

 

1. De kolblei bezoekt het gebied 
vier maal. De vis komt de 
eerste keer niet verder dan 
hydrofoon 2. 

2. Na drie dagen wordt de 
kolblei weer enige tijd 
waargenomen en zwemt direct 
door naar hydrofoon 3. 

3. Bijna drie weken later brengt 
de vis opnieuw een kort 
bezoek en komt tot hydrofoon 
3. 

4. Op 9 juni bezoekt de vis het 
gebied nogmaals en zwemt 
ook nu door tot hydrofoon 3. 
Om 20:00u passeert de vis 
hydrofoon 1 en wordt niet 
meer in het proefgebied 
waargenomen. 

 
Tag nummer  1125 
Vissoort:  Giebel 
Lengte:  35  
Uitzet tijd en datum:  10 mei, 16:00u 
Uitzetlocatie:  2 km benedenstrooms van het stuwcomplex 

 

1. De giebel komt in de eerste 
periode tweemaal het gebied 
in tot hydrofoon 1.  

2. Op 14 mei trekt de vis door 
tot aan de noordzijde en keert 
na twee dagen naar de 
westgrens van het 
proefgebied.  

3. Op 16 mei wordt het gebied 
nog tweemaal bezocht en op 
17 mei om 1:20u passeert de 
vis hydrofoon 1 en wordt 
daarna niet meer in het 
proefgebied waargenomen.  
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Tag nummer  1160 
Vissoort:  Kolblei 
Lengte:  26 cm 
Uitzet tijd en datum:  10 mei, 16:00u 
Uitzetlocatie:  2 km benedenstrooms van het stuwcomplex 

 

1. Van 11 mei tot 9 juni gaat de kolblei vele 
malen het gebied in. Op 11 mei (15:00u), 13 
mei (2:00-5:00u), 17mei (12:00u), 18 mei 
(8:00u-13:00u) en 24 mei (6:00u) wordt de 
vis steeds kort bij hydrofoon 3 gezien. Op 9 
juni om 15:00u passeert de vis hydrofoon 1 
en wordt daarna niet meer in het proefgebied 
waargenomen. 
 

 
Tag nummer  1220 
Vissoort:  Brasem 
Lengte:  51 cm 
Uitzet tijd en datum:  15 mei, 12:00u 
Uitzetlocatie:  2 km benedenstrooms van het stuwcomplex 

 

1. Nadat de vis is uitgezet verblijft deze 
gedurende lange tijd in het studiegebied (15-
24mei). De vis wordt gedurende het grootste 
deel van de tijd waargenomen door 
hydrofoon 1. Op 20 mei (3:00u), 21 mei 
(12:00-14:00u), 23 mei (11:00-18:00u) en 24 
mei (10:00u) wordt de vis steeds kort bij 
hydrofoon 3 gezien. Van 26 mei t/m 29 mei 
bezoekt de vis met tussenposen het gebied 
tweemaal en komt wederom tot hydrofoon 3. 

2. Bij drie afzonderlijke bezoeken zwemt de 
brasem veel rond. Op 5 juni (19:00u), 7 juni 
(1:00u),9 juni (3:00)en 10 juni (15:00u) 
wordt de vis tot bij hydrofoon 4 
waargenomen. Op 10 juni passeert de vis 
hydrofoon 1 en wordt daarna niet meer in 
het proefgebied waargenomen. 

 

4.5.4 Vissen die door vistrap optrokken 

Twee vissen, een blankvoorn en een zeeprik, trokken door de vistrap. Beide vissen trokken 
binnen een dag na uitzetting door de vistrap. De optrek van beide vissen door de vistrap 
vond ’s nachts plaats.   
 
De blankvoorn (1085) bleef gedurende zeven uur in de omgeving van hydrofoon 1 om 
vervolgens binnen een uur naar de vistrap te trekken. De vis wordt gedurende acht uur door 
hydrofoon 4 waargenomen en verdwijnt vervolgens uit beeld, dit betekent dat de vistrap 
werd opgetrokken. 
 
De zeeprik (1260) verblijft eerst een tijd aan de noordoever (Poirreezijde) en wordt af en toe 
kort door hydrofoon 2 en 3 waargenomen. Na vijf uur benadert de vis de vistrap via de 
zuidoever en trekt binnen 10 minuten de vistrap op. 
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Tag nummer  1085 
Vissoort:  Blankvoorn 
Lengte:  27  
Uitzet tijd en datum:  1 mei, 13:30u 
Uitzetlocatie:  ca 300m benedenstrooms van de eerste hydrofoon 

 

1. De blankvoorn is vlak buiten 
het bereik van de eerste 
hydrofoon uitgezet en wordt 
binnen een uur gedetecteerd. 
De vis blijft daar gedurende 7 
uren rondzwemmen tot 21:00u 

2. De blankvoorn trekt binnen 
één uur op tot de vistrap en 
verblijft daar tot de volgende 
ochtend 5:00u. 

3. De blankvoorn trekt de vistrap 
op en wordt niet meer 
waargenomen. 

 
Tag nummer  1260 
Vissoort:  Zeeprik 
Lengte:  61 cm 
Uitzet tijd en datum:  15 mei, 12:00u 
Uitzetlocatie:  2 km benedenstrooms van het stuwcomplex 

 

1. De zeeprik verblijft de eerste 
vier uur aan de noordzijde en 
wordt daarbij zo nu en dan 
kort op hydrofoon 2 en 3 
waargenomen.  

2. De volgende dag om 2:00u 
gaat de zeeprik binnen 10 
minuten langs de zuidoever en 
trekt definitief door de vistrap. 

4.6 Invloed afvoer en stroming op gedrag vissen  

In deze paragraaf wordt ingegaan op de optredende afvoeren over de stuwdelen en de 
gemeten stroomsnelheden bij de monding van de vistrap in relatie tot de door de vissen 
uitgevoerde zwemmanoeuvres. De afvoeren zijn met het model SOBEK berekend op basis 
van de waterstand benedenstrooms van Sambeek. De afvoerverdeling tussen de Stoney- en 
Poirreedelen is bepaald op basis van de verhouding in natte doorsnede van deze twee 
stuwdelen bij de heersende stuwinstelling. 
 
Bijlage E bevat grafieken waarin de waargenomen vissen worden weergegeven ten opzichte 
van het afvoerverloop over de stuw en de stroomsnelheid ter hoogte van de vistrap.  

4.6.1 Vissen éénmaal gedurende korte periode waargenomen 

Tabel 1 van bijlage D geeft een overzicht van de afvoer- en stromingsomstandigheden die 
optraden bij de vissen die éénmaal gedurende een korte periode voor de stuw werden 
waargenomen en daarna niet meer. Er waren tien vissen die dit gedrag vertoonden (zie ook 
paragraaf 4.5.1).  
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De meeste vissen werden losgelaten en waargenomen bij een afvoer van 180-250 m3/s 
waarbij de afvoer via het Stoneydeel van de stuw doorgaans hoger was dan de afvoer via het 
Poirreedeel. Twee vissen werden losgelaten bij een afvoer van 386 m3/s waarbij de afvoer 
over de Poirrees meer dan twee maal zo hoog was als de afvoer via de Stoney’s.  
 
De meeste vissen kwamen niet verder dan het gebied rond de eerste hydrofoon. Bij deze 
vissen werd er geen relatie tussen de afvoer en het zwemgedrag waargenomen. 
 
Een baars en een brasem (1020,1135) trokken kortstondig op tot hydrofoon 3 en een 
blankvoorn werd waargenomen door hydrofoon 4 (1090). De baars benaderde hydrofoon 
drie in een periode dat de stroomsnelheid ter hoogte van de vistrap toenam van 0,3 m/s naar 
1,0 m/s. De brasem benadert hydrofoon drie langs de noordoever. 

4.6.2 Vissen meerdere malen korte periode waargenomen 

Tabel 2 van bijlage D geeft een overzicht van de afvoer- en stromingsomstandigheden die 
optraden bij de vissen die meerdere malen gedurende een korte periode voor de stuw werden 
waargenomen. Er waren zeven vissen die dit gedrag vertoonden (zie ook pararaaf 4.5.2). De 
meeste vissen werden losgelaten en waargenomen bij een afvoer van 170-250 m3/s. Twee 
vissen werden losgelaten bij een afvoer rond de 340 m3/s. De afvoer via het Stoneydeel was 
in alle gevallen hoger dan de afvoer via het Poirreedeel. De stroomsnelheid ter hoogte van 
de vistrap bevond zich doorgaans rond de 1 m/s. 
 
Twee brasems werden alleen in het gebied rondom de eerste hydrofoon gesignaleerd. De 
periodes waarin deze vissen werden gesignaleerd gingen niet gepaard met een verandering 
in de afvoer- en stromingsomstandigheden. 
 
Een brasem (1135) en een kolblei (1145) werden waargenomen tot bij hydrofoon drie. De 
kolblei benaderde hydrofoon 3 in een periode waarbij de afvoer over de stuw afnam van 223 
m3/s tot 185 m3/s. Deze vis vertoonde een dag eerder een vergelijkbaar gedrag maar kwam 
hierbij niet verder dan hydrofoon 2. Bij de brasem ging het benaderen van hydrofoon 3 niet 
gepaard met een opvallende verandering in de afvoer- of stromingsomstandigheden.  
 
Een zeeprik (1270) trok op naar hydrofoon 4. Opvallend is dat deze vis drie weken eerder 
een dag lang door hydrofoon 1 gesignaleerd werd waarna de vis dus voor een lange periode 
verdween. Ook deze vis benadert de stuw in een periode van dalende afvoer (van 247 tot 
197 m3/s). De vis zwemt eerst naar de noordoever en benadert de vistrap na 5 uur om 
vervolgens uit het gebied te verdwijnen. Doordat de stroomsnelheidsmeter op het moment 
dat de zeeprik de vistrap benaderde was uitgeschakeld is de stroomsnelheid ter hoogte van 
de vistrap onbekend. 
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4.6.3 Vissen gedurende lange aaneengesloten periode waargenomen 

Tabel 3 van bijlage D geeft een overzicht van de afvoer- en stromingsomstandigheden die 
optraden bij de vissen die gedurende een lange aaneengesloten periode in het gebied voor de 
stuw werden waargenomen. Er waren zes vissen die dit gedrag vertoonden (zie ook pararaaf 
4.5.3). Doordat de vissen gedurende lange tijd voor de stuw aanwezig waren was de variatie 
in afvoer en stroomsnelheid die de vissen ondervonden groot. Er zijn waarnemingen gedaan 
bij afvoeren van 160-847 m3/s en stroomsnelheden bij de vistrap van -0,2-1,5 m/s. De hoge 
afvoeren traden op in de tweede week van april en in de periode eind mei-begin juni.  
Tijdens de hoge afvoeren was de afvoerhoeveelheid via de Poirreedelen hoger dan de afvoer 
via de Stoneydelen. 
 
De periode waarbinnen de vissen voor de stuw worden waargenomen varieert van 1 week 
tot 4 weken. Het verblijf voor de stuw varieerde van enkele uren tot negen dagen. Drie 
vissen zijn waargenomen tot aan hydrofoon 3 en drie vissen bij hydrofoon 4. Het merendeel 
van de vissen benadert deze hydrofoons meerdere malen. Ze werden hier doorgaans echter 
maar kort waargenomen (maximaal enkele uren). Het grootste deel van de tijd bevonden de 
vissen zich in het gebied rond hydrofoon 1. 
 
Door twee verschillende vissen, een kolblei (1160) en een brasem (1220) werd hydrofoon 
drie benaderd op het moment dat de stroomsnelheid bij de vistrap rond de 0,7 m/s lag terwijl 
de stroomsnelheden in de periode ervoor of erna een andere waarde hadden. Hydrofoon 3 
werd echter ook verscheidene keren door deze vissen benaderd bij andere 
stroomsnelheidswaarden (meestal rond de 1 m/s). 
 
De kolblei (1160) en een brasem (1110) benaderen hydrofoon 3 respectievelijk hydrofoon 4 
op het moment dat er een stijging in afvoer is. De stroomsnelheid ter hoogte van de vistrap 
was 1,0 m/s respectievelijk 0,5 m/s. In de meeste gevallen (14 maal) ging het benaderen van 
hydrofoon 3 of 4 echter niet gepaard met een verandering in stromingsomstandigheden. 

4.6.4 Vissen die door de vistrap optrokken 

Tabel 4 van bijlage D geeft een overzicht van de afvoer- en stromingsomstandigheden die 
optraden bij de vissen die door de vistrap optrokken. Er waren twee vissen die dit deden (zie 
ook paragraaf 4.5.4). Het betrof een blankvoorn (1100) en een zeeprik (1300). Beide vissen 
trokken binnen een dag op. Er was geen zichtbare relatie tussen het moment van optrek en 
de afvoersituatie. De blankvoorn trok op tijdens het op vismigratie gerichte beheer 
(stroomsnelheid van 1,1 m/s) terwijl de zeeprik optrok tijdens het gangbare beheer en een 
stroomsnelheid van 0.8 m/s ter hoogte van de vistrap. 
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4.7 Motivatie van vissoorten om de vistrap te passeren 

Van de zesentwintig vissen die beneden de stuw werden waargenomen passeerden slechts 
twee individuen de vistrap. Elf vissen (21%) verdwijnen binnen een dag na de eerste 
waarneming, dertien vissen (25%) worden meerdere malen of gedurende een langere 
periode in de nabijheid van de stuw waargenomen. Figuur 4.5 geeft een overzicht van het 
gedrag van de soorten waarvan meerdere exemplaren gemerkt werden. Als we de vissen die 
gedurende meerdere malen of gedurende langere tijd worden waargenomen als mogelijk 
gemotiveerd om op te trekken beschouwen en de vissen die niet worden waargenomen of 
die éénmaal kort worden waargenomen als niet gemotiveerd, dan kan het volgende 
geconcludeerd worden: 
• Zeeprik is duidelijk gemotiveerd om op te trekken. Één vis trekt daadwerkelijk door de 

vistrap en één vis vertoont zoekgedrag. 
• Baars was waarschijnlijk niet gemotiveerd om de vistrap op te trekken. Één vis wordt 

gedurende lange tijd (18 uur) bij of in de vistrap waargenomen. Het lijkt 
waarschijnlijker dat deze vis hier gefoerageerd heeft. De baars die meerdere malen 
gedurende korte tijd werd waargenomen kwam hierbij niet verder dan hydrofoon 2. Het 
lijkt erop dat ook deze vis in het gebied foerageerde.  

• Van de gemerkte kolbleien en brasems is een klein deel mogelijk gemotiveerd om op te 
trekken. De vissen die gedurende een langere periode werden waargenomen werden 
regelmatig aangetroffen bij hydrofoon 3 en soms ook waargenomen door hydrofoon 4. 
Een aantal maal ging het benaderen van hydrofoon 3 of hydrofoon 4 gepaard met een 
verandering in afvoer met name (dalende afvoer) of een verandering in stroomsnelheid 
(met name stroomsnelheid rond 0,7 m/s) bij de vistrap. Het grootste deel van de tijd 
waren deze vissen echter aanwezig rond hydrofoon 1, dit duidt erop dat deze vissen in 
het gebied beneden de stuw foerageerden.  

• Het opvallende aan blankvoorn is dat een zeer groot deel van de gemerkte vissen niet 
werd waargenomen of na een korte eenmalige waarneming stroomafwaarts zwom. Deze 
blankvoorns lijken dus niet gemotiveerd om verder stroomopwaarts te trekken. Omdat 
blankvoorn wel bekend staat vanwege het uitvoeren van (korte) paaimigraties zou het 
kunnen dat deze vissen naar paaigebieden stroomafwaarts van Sambeek getrokken zijn. 
Een klein deel van de blankvoorn lijkt duidelijk wel gemotiveerd om verder op te 
trekken. Één vis trok bij de eerste benadering de vistrap op. Een andere vis nadert bij het 
eerste bezoek hydrofoon 4 en wordt de daarop volgende dagen nog enkele malen 
waargenomen door hydrofoon 1. Bij een vismigratie onderzoek in de Regge trok ook 
slechts een klein deel van de blankvoorns over meerdere vistrappen tot ver 
stroomopwaarts (Kemper, 1999). 

• Snoekbaars lijkt duidelijk niet gemotiveerd om op te trekken. Van de gemerkte 
snoekbaarzen werden géén exemplaren beneden de stuw waargenomen.  
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Figuur 4.5 Gedrag van vissoorten waarvan meerdere individuen gemerkt werden  

 
Resumerend blijkt het overgrote deel van de gemerkte vissen geen optrekpoging(en) bij 
Sambeek gedaan te hebben terwijl ze bij de stuw van Grave nog gemotiveerd waren om 
stroomopwaarts te trekken (ze werden gevangen in de vistrap). Mogelijke verklaringen voor 
het verdwijnen van de trekdrang zijn: 
• De afstand tussen Grave en Sambeek (ca 30 km) kan er toe hebben geleid dat de vissen 

te veel uit hun vertrouwde omgeving zijn weggehaald. Zeker voor eurytope vissoorten 
die waarschijnlijk een min of meer regionale (ca 10 km) migratie vertonen kan de 
verplaatsing demotiverend hebben gewerkt op de trekdrang.  

• Soorten als blankvoorn trekken veelal in groepen op naar de beoogde paaigebieden. Een 
vis die uit de groep wordt genomen en ver stroomopwaarts als individu weer wordt 
uitgezet is mogelijk niet gemotiveerd om verder te trekken. 

4.8 Effect van op vismigratie gericht stuwbeheer 

Hoewel het op vismigratie gerichte beheer goed uitvoerbaar was konden er tijdens het 
onderzoek geen duidelijke aanwijzingen verkregen worden omtrent de invloed van de 
stroomsnelheid ter hoogte van de vistrap op de vismigratie door de vistrap.  
Dit kwam doordat het aantal gemerkte vissen dat gemotiveerd was om stuw Sambeek te 
passeren zeer beperkt was (paragraaf 4.7). Opvallend was wel dat een deel van de vissen die 
gedurende langere tijd voor de stuw verbleven werden waargenomen door hydrofoon 3 op 
het moment dat de stroomsnelheid bij de vistrap 0.6-0.7 m/s bedroeg. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat de lokstroom vanuit de vistrap, die maximaal circa 0,7 m/s 
bedraagt, beter waarneembaar is bij deze lagere stroomsnelheid dan bij stroomsnelheden van 
1-1.1 m/s (op vismigratie gericht beheer). Het is echter ook mogelijk dat het voor deze 
vissen makkelijker was om dichter bij de stuw te foerageren als de stroomsnelheden lager 
waren. 
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Tijdens het onderzoek bleek dat bij hogere afvoeren een tegengestelde stroming ter hoogte 
van de vistrap ontstaat op het moment dat de rechter Stoney op onderstroom wordt ingesteld 
of als de rechter Stoney boven water wordt gehesen. De huidige volgorde is om dit eerst 
voor de rechter Stoney te doen en daarna pas voor de linker Stoney. Het bleek dat deze voor 
vismigratie waarschijnlijk ongunstige keerstroom niet optreedt als de volgorde van 
onderstroom en boven water hijsen van de Stoney’s wordt omgedraaid. Als de linker Stoney 
als eerste onderstroom krijgt blijkt de stroomsnelheid langs de oever van de vistrap 
stroomafwaarts gericht te blijven. Het is aan te bevelen om daarom eerst onderstroom via de 
linker Stoney te sturen en dit Stoneydeel ook als eerste te heffen.  
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5 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

5.1 Uitvoering op vismigratie gerichte stuwbeheer 

Het op vismigratie gerichte stuwbeheer werd door de medewerkers van stuw Sambeek 
uitgevoerd door de hoogte van de beide Stoneydelen zo in te stellen dat een bepaalde 
stroomsnelheid bij de monding van de vistrap gehandhaafd werd. Deze methodiek bleek 
goed te werken. Het kost weinig tijd om de stroomsnelheid op het gewenste niveau te 
krijgen. Op basis van de genoteerde stuwinstellingen is het mogelijk om een tabel te maken 
met de Stoneyinstellingen die tot een bepaalde stroomsnelheid leiden. Bijlage F bevat een 
dergelijke tabel voor een stroomsnelheid van 1.0-1.1 m/s. Dit soort tabellen kan in de 
toekomst gebruikt worden om het stuwbeheer te richten op vismigratie tijdens de 
belangrijke trekperioden van vissen. Hoewel het uitvoeren van een op vismigratie gericht 
stuwbeheer niet moeilijk is vraagt het wel enige inspanning van de stuwbeheerders. Op het 
stuwcomplex werkten de meeste medewerkers enthousiast mee aan het uitvoeren van het 
experiment met het op vismigratie gerichte beheer. Enthousiasme en betrokkenheid is een 
belangrijke factor voor het succesvol uitvoeren van een dergelijk beheer. Om dit ook bij het 
structureel invoeren van een op vismigratie gericht beheer te garanderen is voorlichting over 
het nut van een dergelijk beheer en afstemming met de medewerkers van de stuwcomplexen 

nodig. Omdat iedere stuwlocatie uniek is zullen er bij iedere 
stuwlocatie stroomsnelheidsmetingen verricht moeten worden om 
te bepalen welke stuwinstellingen voor het gewenste 
stromingspatroon zorgen. Deze metingen kunnen in principe in 
een tijdsbestek van enkele dagen per stuwlocatie verricht worden. 
Hiervoor is het aan te bevelen om te onderzoeken of in plaats van 
een EMS-stroomsnelheidsmeter een stroomsnelheidsmeter met 
radarsensor (figuur 5.1) gebruikt kan worden. Het voordeel van 
een dergelijke stroomsnelheidsmeter is dat deze op de oever 
geplaatst kan worden. Dit scheelt tijd en mankracht in vergelijking 
tot het gebruik van een EMS stroomsnelheidsmeter zoals bij 
Sambeek gebruikt werd. Voor deze meter werd een uithanger 
gemaakt die bestand was tegen de krachten die optreden bij hoge 
afvoeren. Deze uithanger werd vastgelast aan de damwand ter 
hoogte van de vistrap. 

Figuur 5.1 Stroomsnelheidsmeter met radarsensor 

5.2 Opstelling hydrofoons 

De oorspronkelijke opzet was om middels de hydro-akoestische apparatuur een drie- of 
tweedimensionaal beeld te krijgen van het zwempatroon van vissen bij de stuw van 
Sambeek. Bij hogere afvoeren bleek deze opstelling echter niet betrouwbaar doordat het 
geluidssignaal van de akoestische merken als gevolg van het neerstortende stuwwater en de 
turbulentie beneden de stuw verstoord werd. Daarom werd gekozen voor een alternatieve 
(lineaire) opstelling van de hydrofoons.  
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Binnen de beperkingen van de apparatuur bleek deze opstelling bevredigend. Er kon van 
elke vis worden vastgesteld wanneer, hoelang en in welk gebied beneden de stuw de vis 
aanwezig was en of de vistrap opgetrokken werd. Bezoeken aan de noordzijde zijn steeds 
afgeleid uit de absentie van vissen bij de hydrofoons aan de zuidoever, terwijl hydrofoon 1 
wel werd gepasseerd. Een optie om direct vast te stellen of een vis de stuw via de noord- of 
de zuidoever benaderd is om aan iedere oever een hydrofoon te plaatsen.  
 
De hydrofoon in de vistrap had bij weinig afvoer een gevoeligheid tot op tientallen meters 
buiten de vistrap. Hierdoor was niet altijd duidelijk of een vis die op deze hydrofoon werd 
gedetecteerd, daadwerkelijk de ingang had gevonden. Een oplossing kan zijn om de 
hydrofoon verder de vistrap in te verplaatsen, zodat detectie daarbuiten wordt uitgesloten. 
Het kan worden uitgesloten dat vissen beneden de stuw aan de aandacht van de apparatuur 
zijn ontsnapt.  
Bij herhaling van het experiment wordt de volgende iets gewijzigde opstelling voorgesteld 
(figuur 5.2): 
• Eén hydrofoon in het rustiger water circa 300 meter benedenstrooms van de stuw. 

Middels deze hydrofoon kan worden vastgesteld wanneer een vis het gebied betreedt. 
• Twee hydrofoons circa 150 meter benedenstrooms van de stuw waarvan het bereik tot 

aan de oever reikt. Met deze hydrofoons wordt geregistreerd of een vis de stuw langs de 
noordoever of de zuidoever benaderd. 

• Één hydrofoon in het tweede bekken van de vistrap waarmee geregistreerd wordt of een 
vis de vistrap optrekt. 

• Door de hydrofoons wat verder uit elkaar te plaatsen, dan bij het onderzoek in 2006 
werd gedaan, wordt een groter gebied bestreken. Op deze manier kunnen vier 
deelgebieden onderscheiden worden (figuur 5.2). Door het combineren van de 
waarnemingen kan worden nagegaan wanneer en hoelang een vis zich respectievelijk in 
gebied 1, gebied 2, gebied 3 en gebied 4 bevond. 

 
 
Figuur 5.2 
Verbeterde 
opstelling 
hydrofoons. Het 
bereik van de 
hydrofoons wordt 
weergegeven 
middels een 
cirkel.  
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5.3 Vangen en uitzetten van doelsoorten 

Een belangrijk punt voor het slagen van het onderzoek is het aantal vissen dat gevangen kan 
worden. Er dient een vangmethode gekozen te worden waarbij de kans om paairijpe 
stroomopwaarts trekkende exemplaren te vangen zo groot mogelijk is. Het inzetten van een 
fuik in de vistrap leek in 2006 de aangewezen vangstmethode. Met deze methode worden 
alleen vissen gevangen die een stroomopwaartse trek vertonen. De inzet van fuiken voor de 
evaluatie van vistrappen is veelvuldig beproefd waarbij de kosten gedrukt worden door de 
inzet van vrijwilligers van hengelsportverenigingen. Een andere mogelijkheid die in 2006 
niet benut is, is het merken van de trekvissen die gevangen worden in de zalmsteek en/of 
fuikenvisserij van het MWTL monitoringsprogramma. Met name voor internationaal 
migrerende soorten als zalm en zeeforel biedt het zalmstekenprogramma goede 
mogelijkheden. De Maas wordt bij Lith in de periode juni-half juli (week 22 t/m 28) en half 
oktober-eind november (week 42 t/m 48) bemonsterd met zalmsteken.  
In 2006 is de vistrap bij Grave met een fuik bevist in de periode april-juni. Hierdoor zijn 
mogelijk soorten als winde, serpeling en sneep die al vanaf maart naar hun paaigebieden 
migreren gemist. Ook de piek van de paaitrek van de diadrome doelsoorten zeeprik, 
rivierprik, zalm en zeeforel valt buiten deze periode. Desondanks werden drie zeeprikken en 
een aantal rivierprikken gevangen (de rivierprikken waren te klein om te merken. Het 
merendeel van de gevangen (en gemerkte) soorten betrof eurytope soorten als blankvoorn, 
brasem en kolblei. Aangezien deze vissen in de vistrap bij Grave gevangen werden mag 
worden aangenomen dat deze soorten op dit moment gemotiveerd waren om 
stroomopwaarts te trekken. Eenmaal uitgezet benedenstrooms bij Sambeek bleek deze 
trekdrang verdwenen. Dit pleit ervoor om soorten bij een vervolgonderzoek in het gebied 
direct stroomopwaarts van het stuwcomplex te vangen en los te laten. Met name voor de 
obligaat rheofiele soorten is dit waarschijnlijk van groot belang, zij trekken over korte 
afstanden waarbij meestal niet meer dan één stuw gepasseerd wordt (De Leeuw & Winter, 
2006).  Eventueel kan overwogen worden om een deel van de vissen van een locatie verder 
stroomafwaarts te betrekken zodat vergeleken kan worden of de motivatie om 
stroomopwaarts te trekken inderdaad minder is bij vissen die verplaatst worden. 

5.4 Onderzoekslocatie 

De populatie omvang van de potamodrome rheofiele doelsoorten is in een groot deel van de 
Maas waarschijnlijk zeer gering. Dit valt af te leiden uit de resultaten van de 
vistrapbemonsteringen die in de afgelopen 14 jaar zijn uitgevoerd (figuur 5.3). 
 
In Nederland liggen geschikte paaihabitats voor de meeste potamodrome rheofiele 
doelsoorten (barbeel, kopvoorn, sneep, serpeling) in de Grensmaas en zijbeken als de Roer 
en de Geul. De anadrome soorten trekken verder stroomopwaarts naar zijriviertjes in België 
of Frankrijk. Bij een toekomstig onderzoek kan enerzijds overwogen worden om een 
onderzoekslocatie te kiezen waar het aanbod van potamodrome rheofiele soorten hoger zal 
zijn. In dit geval zou een vervolgonderzoek beter verder stroomopwaarts uitgevoerd kunnen 
worden (Roermond of Linne). Uit een telemetrische studie die onlangs is uitgevoerd (De 
Leeuw & Winter, 2006) bleek dat alle gemerkte potamodorme rheofiele soorten de stuw van 
Roermond passeerden. Anderzijds zou voor het aanbod van anadrome rheofiele soorten een 
locatie die verder stroomafwaarts ligt (Lith of Grave) waarschijnlijk beter zijn, hoewel mag 
worden aangenomen dat een groot deel van de individuen van deze soorten tot voorbij de 
stuw van Grave trekt. 
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Bij de stuw van Linne en Lith bevindt zich een waterkrachtcentrale. Een waterkrachtcentrale 
is van grote invloed op het stromingspatroon benedenstrooms van een stuw waardoor de 
mogelijkheden voor een aangepast stuwbeheer waarschijnlijk beperkt zijn (het merendeel 
van de afvoer verloopt immers via de turbines). Gezien het grote effect van een 
waterkrachtcentrale (wkc) op het stromingspatroon is een onderzoek op een locatie met een 
wkc in de toekomst zeker wenselijk.  

 
Figuur 5.3 Percentage en aantal van potamodrome rheofiele soorten (migreren uitsluitend in zoetwater) barbeel, 

kopvoorn, winde en sneep serpeling dat werd aangetroffen tijdens de bemonstering van vistrappen 
in de Maas (gerangschikt van stroomafwaarts naar stroomopwaarts). De resultaten van de 
bemonstering van de vistrap bij Lith zijn niet in de grafiek weergegeven omdat deze vistrap in een 
andere periode (zomer en najaar) bemonsterd is. Hier werden een kopvoorn en een winde 
aangetroffen in de wintermaanden november en december. 

5.5 Onderzoeksperiode 

Om alle doelsoorten goed te kunnen vangen zou het onderzoek in het optimale geval over 
twee perioden uitgesmeerd moeten worden. Een periode in het voorjaar (maart-juni) gericht 
op potamodrome rheofiele soorten en een periode in het najaar (oktober-december) gericht 
op anadrome rheofiele soorten. Als de middelen beperkt zijn zal voor één periode gekozen 
moeten worden. Gezien de internationale afspraken die gemaakt zijn over de vrije migratie 
van anadrome soorten als de zalm heeft een onderzoek in het najaar (de belangrijkste 
trekperiode) de voorkeur. Voor deze vissen zal een op vismigratie gericht stuwbeheer ook 
het meest opleveren omdat zij alle stuwen in de Maas moeten passeren op weg naar hun 
paaigebieden. Hierbij zouden de salmoniden die gemerkt worden met transponders in het 
kader van de ketenmonitoring tevens kunnen worden uitgerust met hydro-akoestische 
zenders. Aangezien de hydro-akoestische zenders relatief klein zijn zal dit voor de vissen 
géén probleem opleveren. 
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Dankwoord 

Bij het project waren een groot aantal mensen betrokken, zonder hun inzet was het niet 
mogelijk geweest het onderzoek uit te voeren.  
Allereerst willen wij de medewerkers van stuwcomplex Sambeek bedanken voor het 
uitvoeren van het op vismigratie gerichte stuwbeheer. Wij waarderen hun enthousiasme en 
het was altijd prettig om ons, op de koude winterdagen dat wij bij de stuw aan het werk 
waren, even boven te warmen en een kop koffie te drinken. 
Geert Lauchs willen wij bedanken voor het installeren van de software en het doorsturen 
van de stroomsnelheidsdata. Voor het uitvoeren van de ADCP stroomsnelheidsmetingen 
danken wij de medewerkers van de meetdiensten van RWS DON en RWS DLB.  
Voor het geven van feedback en het becommentariëren van de rapportages danken wij 
Harriët Bakker en Marian Neven van Rijkswaterstaat Directie Limburg en Joost Backx, Tom 
Buijse en André Breukelaar van het RIZA. En last but not least Wiel Muyres die ondanks 
dat hij gepensioneerd is de migrerende vissen nog steeds een warm hart toedraagt. 
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A Beschrijving stuwen Nederlandse Maas 
(overgenomen uit Van der Veen, 1989) 
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B Resultaten uitgevoerde 
stroomsnelheidsmetingen ter bepaling van 
positie stroomsnelheidsmeter bij monding 
vistrap 

 
Figuur 1 Meetlocaties stroomsnelheidsmetingen 

 
Stroomsnelheden hoofdstroom 
Stoneystanden Vx EMS Vx EMS Vy EMS Vy EMS resultante min resultante max

(LS/RS) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)
min max min max

9.65/9.65 -0,9 -1,0 -0,5 -0,6 1,0 1,2
9.45/9.85 -1,3 -0,5 1,5
9.55/9.75 -1,2 -1,2 -0,5 -0,5 1,3 1,4  
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Stroomsnelheidsmetingen monding vistrap 
 

 
 
 
 
 
 

stuwstand 1 (LS 9.65, RS 9.65)

lokatie diepte Vx EMS Vy EMS
(m) (m/s) (m/s)

1 ca. 0.5 0,3 1
2 ca. 0.5 0,25 0,6
3 ca. 0.5 0,1 0,2
4 ca. 0.5 0,5 -0,1
5 ca. 0.5 0,69 -0,2
6 ca. 0.5 0,11 -0,22
7 ca. 0.5 -0,29 0,3
8 ca. 0.5 -0,48 0,3
9 ca. 0.5 -0,34 0,03

lokatie diepte Vx EMS Vy EMS
(m) (m/s) (m/s)

1 plaat n.g. n.g.
2 ca. 1.5 0,2 -0,22
3 ca. 1.5 0,09 -0,09
4 ca. 1.5 0,45 -0,09
5 ca. 1.5 0,18 0,01
6 ca. 1.3 0,11 0,09
7 ca. 0.9 -0,33 0,35
8 ca. 1.5 -0,06 -0,06
9 ca. 1.5 -0,18 0,16

stuwstand 2 (LS 9.55, RS 9.75)

lokatie diepte Vx EMS Vy EMS
(m) (m/s) (m/s)

1 ca. 0.5 0,26 1,04
2 ca. 0.5 0,03 0,64
3 ca. 0.5 -0,03 0,2
4 ca. 0.5 0,62 -0,21
5 ca. 0.5 0,5 -0,3
6 ca. 0.5 0,2 -0,4
7 ca. 0.5 -0,39 0,24
8 ca. 0.5 -0,43 0,23
9 ca. 0.5 -0,28 -0,05

lokatie diepte Vx EMS Vy EMS
(m) (m/s) (m/s)

1 plaat n.g. n.g.
2 ca. 1.5 0,19 -0,17
3 ca. 1.5 0,19 -0,14
4 ca. 1.5 0,35 -0,13
5 ca. 1.5 0,15 0,03
6 ca. 1.3 -0,07 -0,05
7 ca. 0.9 -0,15 0,17
8 ca. 1.5 -0,22 0,28
9 ca. 1.5 -0,2 0,02
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C Stuwstanden onderzoeksperiode 
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D Overzicht van stromings- en afvoeromstandigheden beneden de stuw en 
vistrap per waargenomen vis 

Tabel 1  Overzicht van afvoer over de stuw en stroomsnelheid bij de vistrap voor vissen die eenmaal gedurende een korte periode werden waargenomen 

 
          Afvoer over de stuw (m3/s)

soort lengte code uitgegezet op tijd tot eerste 
waarneming

waargenomen 
periode 

bereikte 
hydrofoon

stroomsnelheid 
bij vistrap

totale              
afvoer

via         
stoney's

via 
poirrees opmerkingen

Baars 34 cm 1020 10-04-06 12:00 nvt (vis uitgezet bij H1) 24 uur (dag-nacht) H3 0,3->1,0 m/s 370-397 m3/s 103-123 259-286
vis benader H3 in periode 
waarin stroomsnelheid bij 
vistrap toeneemt tot 1,0 m/s

Blankvoorn 26 cm 1000 10-04-06 12:00 nvt (vis uitgezet bij H3) 7 uur (overdag) H3* 0,5 m/s 386 m3/s 120 266 *) vis is uitgezet bij H3
Blankvoorn 27 cm 1060 24-04-06 12:00 9 uur < 1 uur (nacht) H2 1,1 m/s 237 m3/s 103 135

Blankvoorn 26 cm 1090 1-05-06 13:30 < 1 uur 2 uur (overdag) H4 0,8 m/s 180 m3/s 106 74 vis zwemt langs noordoever 
naar H4

Blankvoorn 31 cm 1080 1-05-06 13:30 < 1 uur 3 uur (overdag) H1 0,8 m/s 184 m3/s 109 75
Blankvoorn 29 cm 1095 1-05-06 13:30 1 uur 4 uur (overdag) H1 1,0 m/s 191 m3/s 116 75

Brasem 45 cm 1210 15-05-06 11:30 < 1 uur 5 uur (overdag) H1 1,0 m/s 247 m3/s 156 92
Blankvoorn 32 cm 1240 15-05-06 11:30 1 uur 8 uur (overdag) H1 1,0 m/s 246 m3/s 153 93

Brasem 46 cm 1230 15-05-06 11:30 6 uur 1 dag (dag-nacht) H1 0,6-1,1 m/s 178-250 m3/s 97-155 79-95 vis verblijft enige tijd aan 
noordoever 

Kolblei 28 cm 1245 15-05-06 11:30 14 uur 4 uur (nacht) H1 0,8 m/s 206 m3/s 120 86

..->.. toe/afname van .. tot ..

..-.. varieerde tussen .. en ..
vis trekt door tot H3 of H4  
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Tabel 2 Overzicht van afvoer over de stuw en stroomsnelheid bij de vistrap voor vissen die meerdere malen gedurende een korte periode werden waargenomen 

         Afvoer over de stuw (m3/s)

soort lengte code uitgegezet op tijd tot eerste 
waarneming

waargenomen 
op tijdsduur voor stuw bereikte 

hydrofoon
stroomsnelheid 

bij vistrap
totale         
afvoer

via       
stoney's

via 
poirrees opmerkingen

1-2 mei 23 uur (dag-nacht) H4 0,8-1,1 m/s 180-214 m3/s 106-144 68-78
Blankvoorn 31 cm 1075 1-05-06 14:00 < 1 uur 03-mei 2 uur (nacht) H1 1,1 m/s 203 m3/s 131 72

04-mei 5 uur (nacht) H1 1,1 m/s 191 m3/s 123 68
01-mei 6 uur (dag) H1 0,7-1.1 m/s 174-198 m3/s 106-143 42-78

Baars 43 cm 1100 1-05-06 14:00 < 1 uur 02-mei 6 uur (dag) H1 1,1 m/s 212 m3/s 142 70
03-mei 1 uur (dag) H1 1,2 m/s 202 m3/s 122 80
05-mei 12 uur (nacht-dag) H2 0,4-1,1 m/s 167-241 m3/s 129-195 38-48

Brasem 52 cm 1135 10-05-06 16:00 1 uur 10-mei 1 uur (dag) H1 1,1 m/s 344 m3/s 239 105
11-mei 3 uur (dag) H3 1,0-1,1 m/s 202-244 m3/s 127-149 75-95

11-12 mei 5 uur (nacht) H1 1,1 m/s 240 m3/s 147 93
12-mei 1 uur (dag) H1 1,1 m/s 235 m3/s 142 93

Brasem 46 cm 1105 10-05-06 16:00 1 dag 11-12 mei 5 uur (nacht) H1 1,0 m/s 203-340 m3/s 126-236 77-104
12-mei 5 uur (dag) H1 1,1 m/s 223 m3/s 134 88

Kolblei 33 cm 1145 10-05-06 16:00 1 dag 11-12 mei 6 uur (nacht) H2 1,1 m/s 243->204 m3/s 149->117 95->87 vis betreed gebied bij 
dalende afvoer

13-mei 4 uur (nacht) H3 0,9-1,1 m/s 223->185 m3/s 129->106 95->78 vis betreed gebied bij 
dalende afvoer

17-mei 3 uur (dag-nacht) H1 1,0->0,6 m/s 232->180 m3/s 142->98 80->90
Brasem 49 cm 1140 10-05-06 12:00 6 dagen 18-mei < 1 uur (dag) H1 1,1 m/s 234 m3/s 147 87

19-mei < 1 uur (dag) H1 1,2 m/s 278 m3/s 182 96
15-mei < 1 uur (nacht) H1 1,1 m/s 236 m3/s 146 90

Zeeprik 75 cm 1270 15-05-06 11:30 10 uur 16-mei < 1 uur (nacht) H1 0,8-0,9 m/s 213-231 m3/s 124-142 88-96

7-8 juni 5 uur (nacht) H4 ? 247->197 m3/s 153->111 94->86
vis betreed gebied bij 
dalende afvoer en benadert 
H4 via de noordoever

..->.. toe/afname van .. tot ..

..-.. varieert tussen .. en ..
vis trekt door tot H3 of H4  
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Tabel 3  Overzicht van afvoer over de stuw en stroomsnelheid bij de vistrap voor vissen die gedurende een lange aaneengesloten periode werden waargenomen 

          Afvoer over de stuw (m3/s)

soort lengte code uitgegezet op tijd tot eerste 
waarneming

waargenomen 
op

tijdsduur voor 
stuw 

bereikte 
hydrofoon

stroomsnelheid 
bij vistrap

totale              
afvoer

via        
stoney's

via 
poirrees opmerkingen

10-11 april 18 uur H4 0,3-0,5 m/s 370-396 m3/s 103-123 259-286
11-14 april 3 dagen H1 -0,1-1,0 m/s 313-398 m3/s 52-123 251-295

Baars 34 cm 1005 10-04-06 11:00 1 uur 14-15 april 2 dagen H2 0->0,8 m/s 266-318 m3/s 39->131 262->173
28-29 april 7 uur H1 1,0-1,1 m/s 204->174 m3/s 134->114 70->60

2-3 mei 11 uur H1 1,0 m/s 206->176 m3/s 133->106 61-73

11-mei 4 uur H3 1,0 m/s 208->240 m3/s 131->149 77->91
afvoer neemt toe in 
periode dat H3 
benaderd wordt

13-mei 6 uur H3 0,9-1,1 m/s 236->185 m3/s 142->106 94->78

Kolblei 26 cm 1160 10-05-06 16:00 18 uur 18-mei 6 uur H3 06,-1,0 m/s 184-212 m3/s 100-126 77-86
H3 werd benaderd bij 
stroomsnelheden van 
0,6-0,7 m/s

19-mei 2 uur H1 1,1 m/s 246 m3/s 152 94

24 mei-2 juni 9 dagen H3 -0,2-1,1 m/s 259-847 m3/s 20-240 174-638
H3 werd benaderd bij 
stroomsnelheden van 
0,7 m/s

3-6 juni 9 dagen H2 -0,2-1,3 m/s 514->187 m3/s 25-200 34-431
11-mei 3 uur H1 1,1 m/s 195 m3/s 121 74
12-mei 5 uur H1 1,0 m/s 206 m3/s 118 88
12-mei 3 uur H2 1,1 m/s 187 m3/s 104 83
12-mei 3 uur H3 1,2 m/s 252 m3/s 160 92
13-mei 10 uur H3 1,0 m/s 213->160 m3/s 123->79 90->81

Brasem 50 cm 1110 10-05-06 16:00 14 uur 13-14 mei 10 uur H3 1,0 m/s 184 m3/s 102 82
14-mei 4 uur H2 1,3 m/s 251 m3/s 156 95
15-mei 4 uur H1 1,0 m/s 246 m3/s 154 92
16-mei 3 uur H3 0,8 m/s 220 m3/s 129 91
16-mei 6 uur H3 0,7 m/s 199 m3/s 112 87

17-18 mei 16 uur H4 0,6->0,5->0,8 m/s 176->214->185 m3/s 96-119-108 80-97-77

tijdens het 
afvoerpiekje zwemt 
de vis naar H4 en 
weer terug naar H1
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Vervolg tabel 3 Overzicht van afvoer over de stuw en stroomsnelheid bij de vistrap voor vissen die gedurende een lange aaneengesloten periode werden waargenomen 

          Afvoer over de stuw (m3/s)

soort lengte code uitgegezet op tijd tot eerste 
waarneming

waargenomen 
op

tijdsduur voor 
stuw 

bereikte 
hydrofoon

stroomsnelheid 
bij vistrap

totale              
afvoer

via        
stoney's

via 
poirrees opmerkingen

11-mei 4 uur H1 1,1 m/s 226 m3/s 138 88
Giebel 35 cm 1125 10-05-06 16:00 28 uur 14-mei 3 uur H1 1,0 m/s 177 m3/s 98 79

14-16 mei 25 uur H3 0,6-1,5 m/s 180-305 m3/s 98-198 77-107 vis verdwijnt geruime 
tijd naar noordzijde

16-17 mei 5 uur H1 0,8-1,0 m/s 210-231 m3/s 123->141 87-90
11-12 mei 26 uur H2 1,0-1,1 m/s 175-252 m3/s 93-154 73-98

13-mei 6 uur H3 1,0-1,1 m/s 160-192 m3/s 79-106 81-85
Kolblei 35 cm 1120 10-05-06 16:00  14 uur 14-mei 16 uur H2 1,0->1,5 m/s 178->269 99->167 79->102

15-mei 1 uur H1 1,5 m/s 277 m3/s 180 97
04-jun 5 uur H3 0,8 m/s 417 m3/s 173 244
09-jun 12 uur H3 1,0-1,3 /s 232-188 m3/s 136-169 34-90

15-16 mei 28 uur H1 0,6-1,1 m/s 250-178 m3/s 97-155 79-96
17-18 mei 30 uur H1 0,5-1,1 m/s 185-245 m3/s 98-154 79-97
19-20 mei 38 uur H3 1,1-1,3 m/s 216-286 m3/s 134-187 82-99

21-23 mei 62 uur H3 0,4-1,4 m/s 334->474 m3/s 126-238 88-288
Vis benadert H3 2x, 
stroomsnelh. 0,6 m/s 
& 0,7-1,0 m/s

Brasem 51 cm 1220 15-05-06 11:30 5 uur 24-mei 7 uur H3 0,7->0,5 m/s 441->384 m3/s 154->122 262-288

Vis benadert H3 1x, 
bij een 
stroomsnelheid van 
0,7 m/s

26-mei 17 uur H3 0,6-1,1 m/s 313->472 m3/s 134->197 179->274
Vis benadert H3 2x, 
stroomsnelh. 0,6 m/s 
en 0,7 m/s

29-mei 4  uur H3 0,1 m/s 826 m3/s 218 608
04-jun 1 uur H1 ? 392 m3/s 151 242
5-7 juni 55 uur H4 ? 375->222 m3/s 25-146 85-249
08-jun 5 uur H2 1,0-1,1 m/s 194-270 m3/s 110->172 84->99
09-jun 21 uur H4 1,0-1,3 m/s 251->187 m3/s 136-160 92->34
10-jun 7 uur H4 1,0-1,2 m/s 162->193 m3/s 129->158 33->35

..->.. toe/afname van .. tot ..

..-.. varieert tussen .. en ..
vis trekt door tot H3 of H4
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Tabel 4   Overzicht van afvoer over de stuw en stroomsnelheid bij de vistrap voor vissen die door de vistrap heen trokken 

 
 
 

         Afvoer over de stuw (m3/s)

soort lengte code uitgegezet op
tijd tot eerste 
waarneming

waargenomen 
op

tijdsduur 
voor stuw 

bereikte 
hydrofoon

stroomsnelheid 
bij vistrap

totale        
afvoer

via         
stoney's

via 
poirrees

opmerkingen

Blankvoorn 27 cm 1100 1-05-06 13:30 0,5 uur 1-2 mei 15 uur H4 0,8-1,1 m/s 180-215 m3/s 106-144 69-78 

vis trekt vistrap op 
bij een 

stroomsnelheid van 
1,1 m/s 

(vismigratiebeheer)

Zeeprik 61 cm 1300 15-05-06 11:30 10 uur 15-16 mei 5 uur H4 0,8-1,1 m/s 221-246 m3/s 129-152 90-96

vis trekt vistrap op 
bij een 

stroomsnelheid van 
0,8 m/s 

..->.. toe/afname van .. tot ..

..-.. varieert tussen .. en ..
vis trekt door tot H3 of H4





Efficiëntere vismigratie bij vistrappen en kunstwerken Q4092 december 2006 
   

 

WL | Delft Hydraulics  E — 1  
  

E Waargenomen vissen bij de hydrofoons in relatie tot de afvoer over de stuw 
en de stroomsnelheid bij de vistrap 
Ieder driehoekje correspondeert met een optrekbeweging naar de hydrofoon van de corresponderende kleur. De periode waarin een vis vervolgens bij de 
betreffende hydrofoon aanwezig is wordt niet weergegeven omdat het beeld hierdoor te onoverzichtelijk wordt.  
 

Figuur 1 Gehele onderzoeksperiode 
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Figuur 2  Week 14 
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Figuur 3 Week 15 
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Figuur 4 Week 16 
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Figuur 5 Week 17 
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Figuur 6 Week 18 
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Figuur 7 Week 19 
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Figuur 8 Week 20 
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Figuur 9 Week 21 
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Figuur 10  Week 22 
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Figuur 11  Week 23 
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F Tabel & figuur op vismigratie gericht 
stuwbeheer 

 HUIDIG BEHEER OP VISMIRATIE GERICHT BEHEER
Slinks = Srechts 0-3 poirrees 4-6 poirrees 7-9 poirrees
huidig huidig Slinks Srechts Slinks Srechts Slinks Srechts

1070 1070 1065 1075 1065 1075 1065 1075
1065 1065 1055 1075 1055 1075 1055 1075
1060 1060 1045 1075 1045 1075 1045 1075
1055 1055 1035 1075 1035 1075 1035 1075
1050 1050 1025 1075 1025 1075 1025 1075
1045 1045 1015 1075 1015 1075 1015 1075
1040 1040 1005 1075 1005 1075 1005 1075
1035 1035 995 1075 995 1075 995 1075
1030 1030 985 1075 985 1075 985 1075
1025 1025 975 1075 975 1075 975 1075
1020 1020 965 1075 965 1075 965 1075
1015 1015 965 1065 955 1075 955 1075
1010 1010 965 1055 955 1065 945 1075
1005 1005 955 1055 955 1055 945 1065
1000 1000 955 1045 955 1045 945 1055
995 995 955 1035 955 1035 945 1045
990 990 955 1025 955 1025 945 1035
985 985 950 1020 950 1020 940 1030
980 980 950 1010 950 1010 940 1020
975 975 950 1000 950 1000 940 1010
970 970 945 995 945 995 935 1005
965 965 945 985 945 985 935 995
960 960 945 975 945 975 930 990
955 955 940 965 940 970 930 980
950 950 940 960 940 960 925 975
945 945 940 950 935 955 925 965
940 940 945 935 935 945 920 960
935 935 945 925 935 935 920 950
930 930 945 915 930 930 915 945
925 925 945 905 930 920 915 935
920 920 945 895 930 910 915 925
915 915 945 885 930 900 910 920
910 910 945 875 930 890 910 910
905 905 945 865 930 880 910 900
900 900 945 855 930 870 900 900
895 895 945 845 930 860 900 890
890 890 945 835 930 850 900 880
885 885 945 825 930 840 900 870
880 880 945 815 930 830 900 860
875 875 945 805 930 820 900 850
870 870 935 805 930 810 900 840
865 865 925 805 920 810 900 830
860 860 915 805 910 810 900 820
855 855 905 805 900 810 890 810
850 850 895 805 890 810 880 810
845 845 885 805 880 810 870 810
840 840 875 805 870 810 860 810
835 835 865 805 860 810 850 810
830 830 855 805 850 810 840 810
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