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1 Inleiding 

Met het doel om de zalm weer terug in de rivieren te krijgen, worden zalm smolts uit-
gezet in de zijrivieren van de Rijn en de Maas. Sinds 1984 hebben herintroducties 
plaatsgevonden, waarbij eieren en jonge zalmen van uiteenlopende levensstadia zijn 
uitgezet in zijriviertjes van de Maas (in de Ardennen en de Roer in de Eifel) en de 
Rijn (onder andere in de Sieg en Ahr).  
 
Tijdens de migratie van de smolts richting Noordzee, vindt natuurlijke sterfte plaats 
door ziekte en predatie. Daarnaast kan tijdens de migratie additionele sterfte optre-
den als gevolg van het passeren van kunstwerken, zoals stuwen en waterkrachtcen-
trales. Op verzoek van RWS Limburg heeft VisAdvies een onderzoek uitgevoerd om 
de natuurlijke sterfte en additionele sterfte na het passeren van het stuwcomplex Lin-
ne (figuur 1.1) in kaart te brengen.  
 

 

figuur 1.1 Stuwcomplex Linne.. 

1.2 Vraagstelling 

De vraagstelling van het onderzoek zijn: 
 

• Hoe verhoudt zich de sterfte van zalm-smolts na het passeren van de stuw 
bij Linne tot de sterfte na het passeren van de waterkrachtcentrale? 
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2 Materiaal en methode 

2.1 Telemetrie 

Voor het volgen van de smolts is gebruik gemaakt van het NEDAP Trail system® (Bij 
de Vaate, A., & A.W. Breukelaar, 2001). Hiervoor zijn proefdieren operatief voorzien 
van een zogenaamde transponder en bovenstrooms van het stuwcomplex Linne uit-
gezet. Deze transponder zendt een signaal uit dat kan worden opgevangen door een 
detectiestation. De stations zijn op een groot aantal plaatsen in het gebied van de 
grote rivieren geplaatst. Voor dit onderzoek zijn gegevens gebruikt van alle stations 
vanaf Linne tot Lith ca 120 km benedenstrooms van het stuwcomplex (figuur 2.1).  
 

 

figuur 2.1 Overzicht van het proefgebied met alle detectiestations vanaf Linne tot en met Lith. 

2.2 Proefdieren 

De proefdieren die in het onderzoek zijn betrokken zijn in het voorjaar van 2009 en in 
2010 uitgezet in het kader van een breder opgezet onderzoek naar de migratie van 
smolts in de Maas (Vis & Vriese, 2009, Vis en Spierts, 2010). De uitzetting heeft 
plaatsgevonden ter hoogte van Moelingen (figuur 2.1). De lengte van de vissen vari-
eerde in 2009 van 26 tot en met 32 cm. In 2010 waren de smolts iets groter: 27 tot en 
met 36 cm (figuur 2.2).  
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figuur 2.2 Lengtefrequentie verdeling van de smolts die in 2009 (onder) en in 2010 (boven) zijn 
uitgezet.. 
 
 

3 Resultaten en discussie 

3.1 Registraties algemeen 

De vissen zijn in beide jaren bij Moelingen in de Berwijn, ca 80 stroomopwaarts van 
Linne, uitgezet. In het eerste deel van het traject tussen de uitzetlocatie en Linne ver-
dwijnen relatief veel vissen (ca 50%). Dit is het gevolg van sterfte door  

• Predatie door roofvis en vogels. De vissen zijn in gevangenschap opge-
kweekt en daardoor gevoeliger voor predatie. 

• Verplaatsing in stroomopwaartse richting (geen migratiedrang) en  
• het achterblijven in één van de vele zijwateren op dit traject.  

 
Voor het onderzoek is daarom alleen uitgegaan van de vissen die zich voor het stuw-
complex Linne hebben aangemeld.  
 

• In 2009 waren dat er 111, van de 163 vissen die in Moelingen zijn uitgezet  
• In 2010 waren dat er 83 van de 200 vissen die in Moelingen zijn uitgezet.  

 
Vanaf het stuwcomplex is met behulp van afzonderlijke detectiestations onderscheid 
gemaakt tussen de vissen die over de stuw en door de WKC zijn gepasseerd. In 
2009 zijn van de 111 vissen er 43 door de WKC en 65 over de stuw gegaan. Eén vis 
is via de vispassage langsgekomen en is verder buiten beschouwing gelaten. In 2010 
zijn 77 vissen via de WKC gepasseerd en zijn er slechts vier vissen over de stuw ge-
gaan. Dit laatste aantal is te gering om aan de hand hiervan uitspraken te doen over 
verschillen tussen WKC en stuw. 
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3.2 Verloop in aantal vanaf stuwcomplex Linne. 

In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van het verloop van de vissen die op het traject  
Linne - Lith zijn verdwenen.  
 

tabel 3.1 Overzicht van de vissen die op het traject Linne - Lith zijn verdwenen in aantal en 
procentueel ten opzichte van het startaantal bij Linne. 

 WKC 2009 STUW 2009 WKC 2010 
 

Afstand tot 
Linne(km) N % N % N % 

Linne 0 43 100% 65 100% 77 100% 
Linne_dorp 0.6 42 98% 64 98% 74 96% 
Roermond 1.6 39 91% 64 98% 70 91% 
Buggenum 4.3 35 81% 62 95% 69 90% 
Belfeld_bov 18.2 34 79% 61 94% 68 88% 
Steyl 20 33 77% 59 91% 66 86% 
Afferden 62.3 27 63% 56 86% 57 74% 
Sambeek 63.8 27 63% 55 85% 52 68% 
Grave 88.8 27 63% 54 83% 51 66% 
Balgoij 90.8 26 60% 53 82% 51 66% 
Megen 103.8 25 58% 53 82% 50 65% 
Lith 113.3 24 56% 52 80% 48 62%  

 
In figuur 3.1 is het verloop grafisch weergegeven voor het jaar 2009. Alleen voor dit 
jaar kan een vergelijking worden gemaakt tussen vissen die de stuw hebben gepas-
seerd en vissen die door de WKC zijn gegaan. In 2010 zijn er alleen smolts door de 
WKC gepasseerd. De afname in het aantal vissen is afzonderlijk uitgezet als percen-
tage van de 43 vissen die door de WKC en de 65 vissen die over de stuw zijn gepas-
seerd. 
 
Voor de vissen die over de stuw passeren is een vrijwel rechtlijnig verband waar te 
nemen tussen de afname van het aantal vissen en de afgelegde afstand De lineaire 
regressielijn (rood) heeft dan ook een correlatiecoëfficiënt van R2 = 0,95 (1 geeft een 
maximale correlatie aan). Tevens is er een betrouwbaarheidsinterval aangegeven 
rond de regressielijn. Deze lijnen geven de grens aan waarbinnen met 95% zeker-
heid kan worden gesteld dat de regressielijn zich hierbinnen bevind. Deze lijn wordt 
als representatief beschouwd voor de natuurlijke sterfte van smolts op dit traject.  
 
De correlatiecoëfficiënt voor de uitval van de vissen, die door de WKC gaan, is lager 
(R2 = 0,86). Dit komt doordat de afname over het gehele traject niet constant is. Vlak 
achter het stuwcomplex verdwijnen de vissen sneller dan verder stroomafwaarts. 
Daarom is voor beide trajecten een regressielijn opgesteld. Op het eerste traject is de 
afname veel sterker dan bij de referentielijn. Dit wijst er op dat de (uitgestelde) sterf-
te, als gevolg van het passeren van de WKC, hoger is. In het tweede traject (60-120 
km) is het verloop in de afname vrijwel gelijk aan dat van de referentielijn. Voor dat 
traject wordt aangenomen dat hier geen sprake meer is van additionele (uitgestelde) 
sterfte ten gevolge van de passage door de WKC. De exacte overgang tussen beide 
gebieden is niet zonder meer vast te stellen, omdat er tussen de stations Steyl (20 
km) en Afferden (62 km), geen detectiestations zijn. De beste benadering is het snij-
punt van beide regressielijnen en ligt ca 30 km stroomafwaarts van Linne. Op dit punt 
is de natuurlijke sterfte ca 8% (zie bovenste rode cirkel). Door additionele sterfte als 
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gevolg van de passage door de WKC ligt de sterfte hier ca een factor vier hoger bij 
32%. 
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figuur 3.1 Procentueel verloop in de afname van het aantal vissen vanaf stuwcomplex Linne in 

stroomafwaartse richting voor de vissen die via de stuw (rood) en door de WKC 
(blauw) zijn gepasseerd. 
 
In 2010 zijn slechts vier vissen over de stuw gepasseerd. Dit aantal is te klein om een 
vergelijking te maken. Niettemin kunnen de gegevens van de vissen die de WKC 
passeerden worden aangewend om de betrouwbaarheid van de resultaten uit 2009 
te beoordelen. In figuur 3.2 is voor beide jaren één regressielijn opgesteld. Hoewel 
de afname in 2010 iets minder was, is het verloop (in statistische zin) significant ver-
schillend van de vissen die in 2009 via de stuw zijn gepasseerd. 
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figuur 3.2 Procentueel verloop in de afname van het aantal vissen vanaf stuwcomplex Linne 
voor de vissen die in 2009 (blauw) en in 2010 (paars) door de WKC zijn gepasseerd. 
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Tenslotte is gekeken naar de relatie tussen de lengte van de vissen en de sterfte na 
het passeren van de WKC. Voor zowel 2009 als voor 2010 is er slechts een klein 
(niet significant ) verschil van enkele millimeters, tussen de vissen die op het traject 
Linne – Lith verdwijnen en degenen die in Lith worden geregistreerd. Het was op 
voorhand te verwachten dat een lengteafhankelijke sterfte, moeilijk was aan te tonen, 
omdat de lengterange van de uitgezette vissen beperkt was.  
 
 

4 Conclusies 

• Er is in het voorjaar van 2009, een significant verschil in sterfte tussen vissen 
die het stuwcomplex Linne via de stuw passeren en vissen die door de WKC 
worden meegevoerd (figuur 3.1). Vissen die over de stuw zijn gegaan heb-
ben, op een afstand van ca 30 km van het stuwcomplex Linne, een procen-
tuele (uitgestelde) sterfte van ca 8%. Voor de vissen die bij de WKC passe-
ren ligt het sterftepercentage, rond de 32%. Het percentage sterfte dat ex-
clusief kan worden toegeschreven aan de passage door de WKC wordt 
hiermee geschat op 24%.  

• Voor 2010 kan geen vergelijking worden gemaakt tussen de vissen die de 
stuw en de vissen die de WKC hebben gepasseerd. Wel is duidelijk dat de 
uitval, van de vissen die de WKC hebben gepasseerd, in beide jaren in de-
zelfde orde van grootte ligt (figuur 3.2).  

• Er kan geen lengteafhankelijke sterfte worden aangetoond. Wellicht was de 
lengterange van de uitgezette vissen hiervoor te beperkt.  
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