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Vissen kennen
geen grenzen

De laatste jaren is in Nederland de aandacht voor vismigratie fors
opgeschroefd. Beter gezegd de aanpak van hindernissen voor vissen
om stroomopwaarts- of afwaarts en van zoet naar zout water te
zwemmen. In ons land veroorzaken de stuwen, gemalen en andere
harde waterbeheersystemen die het vissen vaak onmogelijk maken
om verder te trekken, vooral een ecologisch probleem.
Elders in de wereld, waar vis een belangrijke voedselbron is, zijn deze
hindernissen oorzaak van een groter probleem: voedseltekorten.
Als de vissen niet ver genoeg stroomopwaarts kunnen zwemmen,
missen de bewoners langs de rivier hun bron van eiwitten.
Daarom staat 24 mei wereldwijd in het teken van de vismigratie.
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Wereldvismigratiedag 2014:
herstel verbinding rivieren met zee

De coördinatie van alle activiteiten (momenteel zo’n honderd, het doel is tweehonderd
tot tweehonderdvijftig) ligt in Nederland bij
Herman Wanningen. Hij doet dit samen met
LINKit Consult, het Wereld Natuur Fonds,
The Nature Conservancy en de IUCN.
De omslag
Rond 2000, toen hij nog actief was voor
Waterschap Hunze en Aa’s, maakte
Wanningen de omslag mee. De Europese
Kaderrichtlijn Water deed zijn intrede en
noodzaakte alle waterschappen de water
kwaliteit in hun wateren beter in de gaten te
houden. De waterkwaliteit moest in veel
gevallen omhoog. En vrijwel altijd profiteren
vissen van de genomen of te nemen maat

regelen. Bij Hunze en Aa’s, maar ook bij de
andere waterschappen, bestond tot dan toe
weinig aandacht voor vis. Het lag aan de
interesse en belangstelling van vooral de
ecologen bij de waterschappen of er plannen
werden gemaakt voor vistrappen en andere
vismigratievoorzieningen.
Samenwerking met sportvisserij
‘In de afgelopen tien jaar is het één en ander
veranderd. De waterschappen werken nu
meer samen. Ze zijn actief aan de slag
gegaan. Wel blijft het werk vaak afhankelijk
van één of enkele personen, vooral nog
steeds de ecologen. De waterschappen
zoeken ook meer en meer contact met de
sportvisserij.’

‘In Noord-Nederland en het rivierengebied
gaat het om de toekomst van soorten als
paling, zalm en zeeforel. In de kustregio
staan de driedoornige stekelbaars en de
spiering centraal. Hun trekroute van zee tot
bron zit nu meer ingebakken in de waterschapswereld. De waterschappen moeten
over hun grenzen heen gaan kijken om
optimaal gebruik te maken van de inter
nationale kennis. Vissen kennen ook geen
grenzen.’
Allerlei mogelijkheden
Nederland loopt voorop met de aanleg van
visvriendelijke gemalen. Daarvoor bestaat
veel belangstelling in het buitenland. Bij
gemalen zijn er drie mogelijkheden: visvrien-

delijke vijzels, een vrijvervalpassage of een
vislift. Bij beken kan een waterbeheerder
kiezen uit grofweg een cascade bij een stuw,
een De Wit-passage (tegen de bestaande
stuw aan) en het koppelen van oude meanders (bypass).
De helft functioneert
Niet alle aangelegde vispassages voldoen
overigens. Uit een recent onderzoek van
Arcadis bleek dat van de vijftig onderzochte
vispassages de helft niet functioneerde (ze
stonden niet aan of er was geen onderhoud
gepleegd). ‘Dit is een serieus aandachtspunt,
want als de vispassage niet werkt, kunnen de
vissen er niet langs.’
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Impressie van vismigratierivier (beeld: Dienst Landelijk Gebied)

Vispassage als compromis
Nederland telt zo’n 750 vispassages. Daar
komen er tot 2027 nog ruim 2100 bij.
‘Vispassages zijn de laatste jaren populair
geworden. Maar na realisatie moet de
waterbeheerder ook geld voor onderhoud
uitgeven en blijvend onderzoek verrichten’,
aldus Wanningen. Hij noemt de vispassage
een compromis tussen de ecologie en de
landbouw. ‘Het vrij laten meanderen van een
beek is de beste oplossing voor de vis. De
vispassage is vaak het best haalbare in ons
dichtbevolkte land.’
Veel kennis uit het buitenland
Werken aan betere vismigratie betekent voor
een waterbeheerder praten met collega-waterschappen, de visserijsector, de provinciale
overheid en soms ook het Wereldnatuurfonds. Deze wereldwijde natuurorganisatie is

vooral in het buitenland actief op het gebied
van vismigratie. Nederland kan volgens
Herman Wanningen de komende jaren
kennis uit het buitenland gebruiken bij het
oplossen van hindernissen. Daarom gaat hij
een internationaal vismigratiecongres
organiseren dat in 2015 in Nederland moet
plaatsvinden.
Vismigratierivier bij de Afsluitdijk
Nu niet voor alles meer direct geld beschikbaar is, wordt ook kritischer gekeken naar het
nut en vooral de kosten van vismigratie. Voor
twee belangrijke locaties in Nederland zijn de
voorbereidingen echter volop aan de gang.
Zo liggen er plannen voor een 5 tot 10
kilometer lange ‘vismigratierivier’ langs en
door de Afsluitdijk. Vissen kunnen met
behulp van de werking van het getij en via
een geleidelijke zoet-zoutovergang 24 uur per

dag heen en weer trekken tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Door het uitgekiende
ontwerp komt er geen druppel zout water in
het IJsselmeer terecht. Een vispassage op
getijdenwerking van deze schaal is uniek in
de wereld. Het kan een nieuw voorbeeldproject zijn van ‘Nederlands Delta Design’ voor
de internationaal georiënteerde Nederlandse
watersector.
Ecologische verbinding
IJsselmeer-Waddenzee
Met het plan voor deze vispassage wordt
invulling gegeven aan één van de ambities
die zijn geformuleerd voor de nieuwe
Afsluitdijk, namelijk het verbeteren van de
ecologische verbinding tussen IJsselmeer en
Waddenzee. De aanleg van de dijk in 1932
zorgde voor verbetering van de veiligheid en
voor een economische impuls, maar veroor-

zaakte uiteindelijk ook een ecologische ramp.
De Zuiderzee en de Waddenzee werden
abrupt van elkaar gescheiden. Trekvissen die
voor hun voortplanting migreren tussen zoet
en zout water, stootten vanaf dat moment
letterlijk hun neus tegen de dijk. Het gevolg is
dat het al jaren slecht gaat met trekvissen als
aal, zalm, zeeforel, bot, zeeprik en spiering.
De palingstand is zo laag dat deze soort op
de Rode Lijst is geplaatst. Commerciële
visserij op de paling is in de uittrekperiode in
het najaar voorlopig verboden.
Nu de Afsluitdijk en de sluiscomplexen na
tachtig jaar worden versterkt en gerenoveerd,
is ook de tijd rijp om de vispasseerbaarheid
van de dijk te verbeteren. De uitwerking van
het plan vergt nog enige tijd. Verwacht wordt
dat in september 2014 de afronding kan
plaatsvinden, waarna de uitvoering kan
worden voorbereid.

32

magazine over de zee # 2 | februari–2014

Haringvlietsluizen op een kier
Het tweede al wat verder gevorderde plan
betreft de Haringvlietsluizen. Vast staat dat
deze in 2018 op een kier worden gezet,
waardoor vistrek van zee naar het binnenland
en andersom weer mogelijk wordt. Ook hier
zijn de voorbereidingen begonnen. Hiermee
wordt de belangrijkste ingang voor trekvissen
naar de Rijn en Maas weer vrijgemaakt. Dat
kan misschien onder andere leiden tot de
herintroductie van de steur in Nederland. De
steur is een anadrome straalvinnige vis die
een lengte van 6 meter en een gewicht van
400 kg kan bereiken. Steuren worden
gemiddeld ongeveer 50 jaar oud. De volwassen steur komt vooral voor in ondiepe
kustwateren en trekt voor de voortplanting de
rivieren op.
Noordzeekust en overige rijkswateren
Langs de Noordzeekust loopt het project
‘Ruim baan voor vis’. Verschillende vissoorten uit de (Wadden)zee planten zich voort in
het zoete water van de provincies NoordHolland, Friesland, Groningen, en Drenthe.
Of ze trekken juist van het zoete naar het
zoute water om daar te paaien. De aanwezigheid van dijken, gemalen, sluizen en stuwen
maakt het hen erg moeilijk om van het ene
naar het andere water te komen en door de
binnenwateren te zwemmen. De noordelijke
waterschappen willen daarom samen de
belangrijkste barrières langs de Waddenzeekust opheffen.
Ook Rijkswaterstaat ziet sluizen, stuwen,
gemalen, dijken en dammen als barrières in
de trekroutes van vis. Deze hindernissen
leidden tot een afname van de hoeveelheid
en het aantal soorten vis in de rijkswateren.
Rijkswaterstaat treft daarom maatregelen
waardoor vissen de belangrijkste barrières kunnen omzeilen, en trekt hierbij op met
de waterbeheerders langs de grote rivieren.

Achterliggende gedachte is dat een goede
visstand bijdraagt aan en hoort bij een
gezond ecosysteem in en rond de Nederlandse wateren. De visstand is ook van grote
betekenis voor de beroeps- en sportvisserij,
(overwinterende trek)vogels en andere
viseters, zoals de visotter. Door het omzeilen
van barrières probeert Rijkswaterstaat de
migratie van vis te bevorderen en, specifiek,
om trekvissen weer terug te brengen: vissen
die voor hun overleving zowel zoet als zout
water nodig hebben (afhankelijk van hun
levensstadium), zoals paling/(glas)aal,
spiering, zalm, zeeforel, bot, stekelbaars, fint,
rivierprik en zeeprik.
Sluis (langer) open
Het is afhankelijk van het type en de functie
van de barrière, hoe deze wordt omzeild. Bij
een sluis kan ervoor worden gekozen om
deze volledig dan wel langere tijd open te
zetten. Om veiligheidsredenen en vanwege
de waterhuishouding is dit niet altijd mogelijk. Een sluis is immers in eerste instantie
bedoeld om water te keren. Per gebied wordt
dit bekeken.
Kan het niet, of gaat het om een barrière in de
vorm van een dam, dijk of gemaal, dan wordt
meestal gekozen voor de aanleg van vispassages. Die zijn er in allerlei soorten. Sommige werken met pompen die zoet water
verzamelen in een bassin – een soort sluis
voor vissen. Andere passages zijn weer
ingericht als cascade: een kleine, trapsgewijs
neerstromende, waterval. Deze constructie
wordt ook wel vistrap genoemd. Afhankelijk
van de barrière, het gebied en de vis die moet
passeren wordt de meest geschikte passage
gekozen. Niet elke vis kan, zoals de zalm,
tegen de stroom inspringen. Ook voor
verdere bevordering van de migratie van
vissen tussen de (zoete) wateren wordt
gebruikgemaakt van passages. Zo worden
kanalen met polders verbonden en beken en
zijtakken met rivieren.

Twintig vrijwilligers van de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe maakten eind november samen met
medewerkers van Waterschap Noorderzijlvest de vispassages schoon in het herstelde Oostervoortse Diepje
tussen Lieveren en Norg. In de loop van de jaren waren de keien-passages zo sterk begroeid geraakt dat ze voor
vissen onpasseerbaar dreigden te worden.

Vismonitoring
Hoe alle vismigratiemogelijkheden in de
praktijk werken, is nog niet overal duidelijk.
Het wetenschappelijk monitoren staat nog in
de kinderschoenen, althans op stroomgebiedsniveau. Deze monitoring gaat ook enige
tijd duren, wellicht enkele tientallen jaren. Of
de migratie voor bijvoorbeeld paling gunstig
uitpakt, blijkt pas over een jaar of vijftien.
Wanningen blijft optimistisch na de ervaringen van de afgelopen jaren. ‘Vismigratie
heeft de bezuinigingen overwonnen, mede
omdat we er samen voor gaan. De samenwerking met bijvoorbeeld de sport- en
beroepsvisserij heeft hiertoe bijgedragen.’

Estafette
Wereldvismigratiedag moet het belang
van die vismigratiemogelijkheden bij het
grote publiek duidelijk gaan maken. Op
24 mei 2014 begint in Nieuw-Zeeland een
estafette van zo’n tweehonderd evenementen. De estafette volgt de zon en
eindigt ’s avonds aan de westkust van
Noord-Amerika.
Ieder waterschap of andere overheid,
maar ook particuliere organisaties
kunnen onder de paraplu van Wereldvismigratiedag hun eigen project voor het
voetlicht brengen. In Nederland doen nu
tien projecten mee, waarvan de meeste
van de waterschappen, twee van Rijks
waterstaat en enkele van visorganisaties.
[www.worldfishmigrationday.com]

