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1 Inleiding 

Het huidige beleid voor vissen is gericht op stromende en stagnante wateren met 
specifieke functies (waternatuur, EVZ en viswater en binnen de reconstructie de 
wateren die zijn aangewezen voor beek- en kreekherstel). Binnen het generieke 
beleid worden maatregelen geformuleerd voor de verbetering van de morfologie, 
waterkwaliteit en waterhuishouding. Met de KRW worden aanvullend vissen 
onderdeel van de beoordeling van alle wateren. Alle (voor vissen relevante) wateren 
moeten dus een voldoende geschikt leefgebied voor vissen vormen. Dit resulteert 
mogelijk in aanvullende maatregelen bij lopende projecten. Voor de onderbouwing 
van de altijd goed maatregelen voor vissen is het wenselijk om hiertoe een visie op 
te stellen voor het beheersgebied van de Brabantse Delta. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt in: 

 

• Een visie op vismigratie voor voldoende uitwisseling van het hoofdsysteem 
met het regionale systeem (stromende wateren en de polders); dit betreft in 
principe uit oogpunt van de kaderrichtlijn water een heroriëntatie op de 
aangewezen viswateren volgens het huidige provinciale 
waterhuishoudingsplan. Specifiek worden ook bepaalde wateren 
aangewezen die vanuit het huidige beleid alleen de functie ecologische 
verbindingszone hebben. 

• Criteria voor voldoende habitateisen voor lokale waterlichamen (voor de 
grootte van leefgebieden van ‘geïsoleerde’ systemen, wijze van inbedding 
van paai- en opgroeigebieden en dergelijke).  

 

Hoofdstuk 2 en 3 behandelen respectievelijk de visie op vismigratie en de 
gebiedsgerichte uitwerking daarvan. Hoofdstuk 4 gaat over de habitateisen van 
specifieke doelvissoorten.  

 

2 Visie op vismigratie 

2.1 Wat is vismigratie? 

Vismigratie betreft de verplaatsingen van vis binnen en tussen watersystemen. Deze 
verplaatsingen zijn voor vis noodzakelijk voor:  

 

• het kunnen migreren tussen ruimtelijk gescheiden (deel-) leefgebieden als 
paai- en opgroeigebieden, foerageergebieden en overwinteringgebieden 
(seizoensgebonden trek); 

• zoeken naar voedsel of wegvluchten voor ongunstige milieuomstandigheden 
(dagelijkse trek); 
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• uitbreiden van leefgebied, (her)bevolken nieuwe leefgebieden of uitwisseling 
tussen deelpopulaties (dispersie).  

 

Op basis van gedrag zijn vissoorten onder te verdelen in zoet zout migrerende 
vissoorten (diadrome vissoorten) en vissoorten die alleen binnen het zoete water 
migreren (eurytope, reofiele en limnofiele vissoorten).  

 

2.2 Voor welke soorten is vismigratie belangrijk? 

Diadrome vissoorten 

Binnen deze groep kan onderscheid worden gemaakt tussen katadrome soorten en 
anadrome soorten. De eerst genoemde (sub)groep leeft in het zoete water, maar is 
voor de voortplanting afhankelijk van zout water. Bij de tweede groep is het net 
andersom; deze soorten leven in zee, maar de paaigebieden zijn gelegen in het 
zoete water. Deze groep kan nog verder worden onderverdeeld in soorten die voor 
hun voortplanting afhankelijk zijn van stromend water (beken en rivieren; ook wel 
riviertrekvissoorten genoemd, veruit het merendeel van deze groep) en een enkele 
soort die in het stilstaande water (polders, boezems) paait (driedoornige 
stekelbaars).  

 

Reofiele soorten 

Deze groep van vissoorten leeft hun gehele levenscyclus in het zoete water en is 
afhankelijk van stromend water (beken en rivieren). Op grond van de mate waarin ze 
afhankelijk zijn van stromend water is een verdere indeling mogelijk in soorten die 
alleen voor de voortplanting afhankelijk zijn van stromend water en soorten die hier 
permanent van afhankelijk zijn. De eerst genoemde groep betreft soorten als winde 
die tussen grote open watersystemen en besloten beken migreren. Deze soort heeft 
een groot leefgebied nodig en moet daardoor grote afstanden binnen binnenwateren 
kunnen overbruggen. De tweede groep betreft de ‘’echte’’ beekvissoorten, als 
kopvoorn en bermpje, die alleen in (permanent) stromend water kunnen overleven. 
Deze groep heeft doorgaans geen groot leefgebied nodig, maar stellen vaak wel 
hoge eisen aan hun leefmilieu. Ze worden daarom ook wel “habitatspecialisten” 
genoemd. Op basis van het voorkomen in benedenloop, dan wel bovenlopen is een 
verdere indeling mogelijk in grote beekvissoorten en kleine beekvissoorten. Omdat 
de paaigebieden van de grotere beekvissoorten vaak in ondiepere bovenlopen zijn 
gelegen, is het kunnen migreren tussen beneden- en bovenloop essentieel voor veel 
van deze soorten.  

 

Eurytope soorten 

Eurytope vissoorten kunnen zowel in stromend als in stilstaand water voorkomen. De 
meeste van deze soorten, zoals brasem en blankvoorn, kennen een groot 
verspreidingsvermogen en stellen geen hoge eisen aan hun leefomgeving. Ze 
komen dan ook algemeen binnen vrijwel alle watertypen voor. Bij versnippering en 
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afsluiten van migratieroutes weten deze soorten zich doorgaans goed staande te 
houden, zij het vaak op lager populatieniveau.  

 

Limnofiele soorten 

Limnofiele vissoorten zijn sterk gebonden aan stilstaand, plantenrijk water. Van 
oorsprong kwamen deze soorten vooral voor in (geïsoleerde) poelen, zijarmen van 
beken en rivieren en moerasgebieden. Tegenwoordig zijn ook de poldergebieden 
voor deze soorten interessant, mits voldoende (onderwater)waterplanten aanwezig 
zijn en het beheer hierop is afgestemd. Vanwege het oorspronkelijk voorkomen in 
vooral geïsoleerde wateren zijn het geen soorten die doorgaans grote trektochten 
ondernemen. Omdat het verspreidingsvermogen (dispersie) van deze soorten groot 
is, wordt er vanuit gegaan dat specifieke vismigratie maatregelen voor deze soorten 
niet noodzakelijk zijn. Het uitsterven van (sommige van) deze soorten heeft meer te 
maken met verlies aan habitat dan problemen met vismigratie. Deze soorten zijn 
daarom vooral gebaat bij het herstel van vishabitat, waarbij wordt gestreefd naar 
helder, plantenrijk water.  

 

2.3 Indeling  van  stroomgebieden  

Het stroomgebied van de Brabantse Delta valt volgens de Kaderrichtlijn Water 
hoofdzakelijk binnen het stroomgebied van de Maas. De belangrijkste afwatering 
wordt gevormd door de Maas , die het water via het Volkerak Zoommeer op de 
Oosterschelde loost en het Hollands Diep dat via de Haringvlietsluizen op de zee 
loost. Een aantal wateren, waaronder het Markiezaatmeer, de Binnenschelde, de 
Vennen bij het Groote Meer lozen hun overtollig water op het Schelde Rijn kanaal en 
behoren daarom tot het stroomgebied van de Schelde .  

De aan- en afvoer van water wordt verzorgd door de Mark-Vlietboezem. Dit systeem 
omvat het hele stroomgebied van beide rivieren, inclusief delen van Vlaanderen en 
het Volkerak-Zoommeer. Het Volkerak Zoommeer loost het water in de 
Oosterschelde (Krammer Volkerak via de Krammer sluizen en Zoommeer via de 
Bergsche Diep sluis).  

In het gebied komen de hoofdwatertypen sloten, meren en plassen, beken, rivieren, 
vennen en kanalen voor. De status van de wateren is gekarakteriseerd als 
kunstmatig of sterk veranderd. De volgende geografische gebieden zijn te 
onderscheiden:  

• een zeekleigebied (met zijn kreken) waar de Dintel, de Vliet, het Mark-
Vlietkanaal en de Donge door heen stromen;  

• een overgangsgebied tussen zeeklei- en hoger gelegen zandgebied met zijn 
beemden en kwelgebieden waar de Mark en de singels van Breda door heen 
stromen en waar de Donge door stroomt;  

• en de hoger gelegen zandgronden met vrij afwaterende beken.  
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Binnen het stroomgebied zijn deelstroomgebieden te onderscheiden, die hun water 
op het Mark- en Vlietsysteem lozen of rechtstreeks op het Hollands Diep of de 
Bergsche Maas lozen.  

In Bijlage 1 is aangegeven welke waterlichaam zijn aangewezen, tot welk 
stroomgebied ze behoren, het watertype en status, de provinciale functietoekenning 
en in welk regionaal stroomgebied ze liggen.  

 

2.4 Visie  vismigratie (wat willen we bereiken?)  

In 1996 is een gebiedsgerichte studie uitgevoerd naar de huidige en potentiële 
betekenis van waterlopen in het gebied van de Mark en Vliet voor 
gebiedskarakteristieke visgemeenschappen, mede op basis van toetsing op de 
functietoekenning (Quak et al., 1996). Hierbij is vooral gekeken naar het systeem van 
de Mark. Bij de functies is uitgegaan van de functies waternatuur (inclusief 
ecologische verbindingszone en, viswater (uitgaande van een habitat en 
migratiefunctie) van het Provinciaal Waterhuishoudingsplan (Provincie Noord 
Brabant, 1991). De in deze studie geformuleerde streefbeelden en bijbehorende 
doelsoorten zijn in deze visie overgenomen. Er is afgeweken van uitgangspunten op 
basis van recente inzichten en ontwikkelingen, zoals die rondom het Volkerak 
Zoommeer (de discussie zoet of zout variant) en de doelstellingen ten aanzien van 
de KRW.  

Grofweg is er in de visie een onderverdeling gemaakt in:  

• overgangen met rijkswateren (Volkerak Zoommeer en grote rivieren); 

• hellende gebieden (stromende wateren) en; 

• vlakke gebieden (stagnante wateren).  

 

De opgaven zijn in onderstaande paragrafen weergegeven en toelicht. Voor deze 
overgangsgebieden zijn knelpunten, gevolgen, mogelijke oplossingen en kansen 
voor herstel van vismigratie benoemd. Doelsoorten in het kader van vismigratie zijn 
hoofdzakelijk afkomstig van de in 1996 uitgevoerde studie (Quak et al., 1996), 
aangevuld met zoet zout migrerende vissoorten, of doelsoorten die karakteristiek zijn 
voor het watertype conform de KRW. Soorten als beekprik en rivierdonderpad 
kwamen in de jaren zestig voor in Strijbeekse beek, Merkske, Chaamse beken en 
Oude Leij. Door vooral de verslechtering van de waterkwaliteit zijn deze daarna 
verdwenen. Door herstelmaatregelen is de kwaliteit van aanwezige fysieke habitats 
voor deze soorten sterk verbeterd waardoor deze soorten op de lange termijn weer 
kunnen voorkomen.  

De visie beschrijft de gewenste situatie in het jaar 2027 en houdt het midden tussen 
wat gewenst en mogelijk is. 
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Visie Opgaven Doelsoorten vismigratie 

Overgang Mark en Vlietboezem en 
Volkerak-Zoommeer 

Alver, Baars, Brasem, Blanvoorn, 
Spiering, Kolblei, Snoek Snoekbaars, 
Winde, Paling, Driedoornige 
stekelbaars, Rivierprik, Bot  

Overgang van Donge en met de Bergsche 
Maas 

Alver, Baars, Brasem, Blankvoorn, 
Spiering, Kolblei, Snoek, Snoekbaars, 
Winde, Driedoornige stekelbaars, 
Paling, Rivierprik  

Herstel intrek 
Rijkswater 

Overgang van polders met het Hollands 
Diep/Bergsche Maas 

Fint, Spiering, Driedoornige 
stekelbaars, Paling 

Overgang tussen boezemwater (rivieren) 
en bekensysteem 

Alver, Blankvoorn, Snoekbaars, Kolblei, 
Kwabaal, Snoek, Winde, Serpeling , 
Riviergrondel , Paling, Rivierprik  

Vergroten leefgebied binnen 
bekensysteem 

Baars, Bermpje, Blankvoorn, Beekprik, 
Driedoornige stekelbaars, Kleine 
modderkruiper, Kopvoorn, Kwabaal, 
Riviergrondel, Rivierdonderpad, 
Serpeling, Snoek, Winde, Paling, 
Rivierprik  

Herstel vismigratie 
stromende functie 
wateren 

Overgang beken met 
grensoverschrijdende delen 

Alver, Baars, Bermpje, Beekprik, 
Blankvoorn, Kleine modderkruiper, 
Kwabaal, Riviergrondel, Rivierdonderpad, 
Serpeling, Snoek, Winde, Kopvoorn  

Overgang tussen boezem en beemden Baars, Blankvoorn, Kolblei, Snoek, 
Paling, Driedoornige stekelbaars  

Overgang tussen boezem en functie 
kreken* 

Baars, Blankvoorn, Kolblei, Snoek, 
Paling, Driedoornige stekelbaars  

Herstel vismigratie 
vlakke gebieden 

Vergroten leefgebied binnen polders (de 
minimale grootte van het leefgebied 
bedraagt 50 ha) 

Baars, Blankvoorn, Kolblei, Snoek, Grote 
modderkruiper  

Tabel 2.1. Streefbeelden, opgaven en doelsoorten 
NB. De vetgedrukte vissoorten zijn aanvullingen op de doelsoorten uit de eerder verrichtte gebiedsstudie (Quak et al., 1996).  
* Spiering is hier niet meer opgenomen.  
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Belangrijkste vismigratieroutes Waterschap Brabantse Delta: Rood: uitwisseling Rijkswater en regionaal, Oranje: doortrek naar bovenlopen in België. Groen: 
binnen en tussen het watersystemen.
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2.4.1 Opgaven: overgangen met Rijkswateren 

Een van de speerpunten is het verbeteren van de intrekmogelijkheden vanuit de zee 
voor de diadrome soorten. Deze kwamen van oorsprong voor maar zijn momenteel 
afwezig. Herstel van diadrome vissoorten dient plaats te vinden door verbetering van 
de intrekmogelijkheden vanuit de grote rivieren en het Volkerak Zoommeer. Het 
streven is er daarom op gericht dat:  

 

“Per deelstroomgebied (RWSR-gebied) ten minste 1 goed intrekpunt van waaruit 
migratie mogelijk is voor diadrome doelvissoorten.”  

 

Dit is mogelijk door verbinding te realiseren tussen:  

1. Mark en Vlietsysteem en Volkerak-Zoommeer;  

2. Dongestroomgebied met de Bergsche Maas;  

3. Functie kreken in het noordwesten met het Hollands Diep.  

4. Kreekrestanten in het zuidwesten van het gebied 

 

Ad 1. De Mark-Vliet boezem is te beschouwen als een hoofdader die het overtollige 
oppervlaktewater afvoert en tevens zorgt voor uitwisseling van vis tussen het 
Volkerak Zoommeer en de regionale wateren, met name ten zuiden van Breda. Van 
oorsprong waren de Mark en de Vliet oude getijdenrivieren waarvan de bovenlopen 
tot in Vlaanderen reiken. In deze periode stonden Mark en Dintel en de Vliet in open 
verbinding met een stelsel van kreken en van beken die vrij afstroomden vanuit het 
zandgebied en waren er vrije migratie mogelijkheden aanwezig vanuit zee tot in de 
bovenlopen van de beken. Thans zijn de Mark en Vliet regenrivieren met snel 
opkomende en passerende afvoerpieken doordat beide rivieren grotendeels zijn 
vastgelegd. Tegenwoordig is er een open verbinding via de schutsluis bij Dintelsas 
en de schutsluis bij Benedensas, die alleen dicht gaan indien het Volkerak 
Zoommeer een veel hoger peil heeft als gevolg van opstuwing of als er giftige 
blauwalgen voorkomen in het Volkerak Zoommeer.  

 

Intrek van diadrome vissoorten via het Volkerak Zoommeer naar de Mark- en Vliet 
boezem is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Volkerak Zoommeer (met 
als doel de aanpak van blauwalgen overlast en verbetering van de waterkwaliteit). 
De Planstudie richt zich op de periode tot 2015 en beschouwt maatregelen die op 
korte termijn getroffen kunnen worden. In deze studie worden vier alternatieven 
(referentie alternatief, zoet-, zout- en meest milieuvriendelijke alternatief) verder 
onderzocht met elk hun eigen varianten (zie ook: www.volkerakzoommeer.nl). 
Verbetering van de migratiemogelijkheden voor diadrome vissoorten vanuit de 
Oosterschelde dienen hierin te worden betrokken. Ongeacht de ontwikkelingen wordt 
er in deze visie van uitgegaan dat deze open verbinding behouden blijft. Bij een zout 
Volkerak Zoommeer kan dit betekenen dat een vismigratie voorziening wordt 
aangelegd (of aangepast beheer van de spuisluizen wordt ingezet). Alternatieve 
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verbindingen voor diadrome vissoorten zijn via de kleinere zijwateren te 
bewerkstelligen. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de Aalskreek, Molenvliet, 
Verlamde Vaart en Keenhaven en de Roode Vaart die verbindingen vormen tussen 
het systeem van de Mark en het Hollands Diep. Inlaatduiker weghalen, niet relevant 

Aan de oostzijde in het gebied komt het systeem van de Donge voor. Via de Groote 
Leij en een syphon onder het Wilhelminakanaal watert de Donge af op de Bergsche 
Maas/Amer. De Oude Leij watert af op het Wilhelminakanaal en heeft geen 
verbinding met de Noordelijke Donge. Er is verder ook geen open verbinding met het 
Mark Vliet systeem. Verdere doortrek vormt binnen het Dongestroomgebied een 
aandachtspunt.  

 

Ad 2. De Raamsdonkse polders wateren via het gemaal Keizersveer af op het Oude 
Maasje. Deze zijn vooral van belang voor aal en driedoornige stekelbaars die vanuit 
de Bergsche Maas willen optrekken naar kleinere besloten wateren ten behoeve van 
paai- en/of opgroei. De aanwezige gemalen zijn een knelpunt aangezien ze in 
stroomopwaartse richting niet passeerbaar zijn voor vis. In stroomafwaartse richting 
zijn ze in principe wel passeerbaar, maar treedt veelal vissterfte op als gevolg van 
drukverschillen of het in contact komen met de draaiende delen van de gemalen. Met 
name bij de wat grotere vissoorten als (schier)aal kan deze vissterfte oplopen tot wel 
40%. Naast vissterfte veroorzaken gemalen vermoedelijk ook veel verlies van vis als 
gevolg van uitspoeling/uitmalen van zoetwatervissen waarna er geen intrek meer 
mogelijk is. Het verdient aanbeveling om bij gemalen gelijktijdig met de aanleg van 
vispassages (o.a. hevel-vispassages, vijzel-vispassages, aalgoten etc.) maatregelen 
te treffen voor bescherming van vissen (o.a. Manshanden gemaalvispassage).  

 

Ad 3. Een aantal kreekrestanten in poldergebieden die grenzen aan het Hollands 
Diep/Amer wateren direct af, o.a. de Tonnekreek en vormen mogelijk belangrijke 
verbindingswateren voor vissen als aal en driedoornige stekelbaars. Er zijn ook een 
aantal polders die direct afwateren op het Schelde Rijnkanaal. Deze dienen te 
worden betrokken bij de visie. De eerder genoemde problemen met gemalen zijn 
echter ook hier een aandachtspunt.  

 

Ad 4. In het zuidwesten grenzend aan de Brabantse Wal ligt binnen de gelegen 
polders is de Aggerwatergang aangewezen als kaderichtlijn waterlichaam. Verder 
liggen er binnen het gebied een aantal kreekrestanten. Het gebied behoort tot het 
stroomgebied van de Schelde. Op de lange termijn kan een uitwisseling gerealiseerd 
worden tussen het Schelde-Rijnkanaal en de polders. 

 

2.4.2 Opgaven hellende gebieden (stromende wateren)  

In het hele stroomgebied komen een veelvoud aan beken voor die in potentie over 
een grote natuurwaarde beschikken. Door uitwisseling tussen stromende wateren 
mogelijk te maken in combinatie met behoud van een open verbinding tussen 
rivieren en met het Volkerak-Zoommeer, ontstaat een groot aaneengesloten en 
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robuust systeem. De visie ten aanzien van vismigratie in stromende wateren richt 
zich op:  

 

“Een vrije vismigratie in alle in het beheersgebied voorkomende stromende 
functiewateren.”  

 

Opgaven die hieronder vallen betreffen:  

1. verbinding tussen boezemwater (rivieren) en bekensysteem; 

2. verbinding binnen bekensysteem; 

3. verbinding met grensoverschrijdende wateren.  

 

Ad 1. De Bovenmark en Weerijs worden optrekbaar door realisatie van vispassages 
in het kader van het Intereg IIIa project IASM (Integrale Aanpak Stroomgebied van 
de Mark) en de daar lopende landinrichtingen Herinrichting Weerijs en Ulvenhout-
Galder. Verdere doortrek tot in de haarvaten van het beeksysteem in Vlaanderen en 
zijbeken zijn resterende opgaven (zie verder).  

 

De beken Rissebeek/Engebeek en de Molenbeek rondom de stad Roosendaal 
monden uit op de Mark-Vlietboezem.  Stuwen en drempels zijn hier barrières voor 
vismigratie. Het traject Roosendaalse Vliet � Engebeek� koppeling met Molenbeek 
wordt vanwege de debietverdeling als meest kansrijke migratieroute naar de midden- 
en bovenloop van de Molenbeek beschouwd. 

 

Ad 2. In beeksystemen belemmeren stuwen, sifons en duikers de 
uitwisselingsmogelijkheden tussen beneden-, midden- en benedenloop. Naast 
diadrome soorten ondervinden ook soorten die hun gehele leven in de beek 
verblijven hiervan problemen (winde, beekprik, riviergrondel, kopvoorn, enz.). Andere 
problemen betreffen compartimentering van leefgebieden en habitatverlies, m.n. 
vanwege een vermindering stroming. In de zomermaanden kan de stroming zelfs 
geheel wegvallen. Omdat beekvissoorten afhankelijk zijn van continu stromend 
water, verdwijnen deze soorten of weten ze zich nog slechts op enkele trajecten te 
handhaven. Het zoveel mogelijk vasthouden van water in de beken (WB21) en de 
verdrogingbestrijding kan deze situatie mogelijk verergeren. Oplossingen voor 
compartimentering betreffen aanleg van vispassages (of het verwijderen van 
knelpunten in combinatie met herinrichting), bij voorkeur die typen die tevens 
bijdragen aan herstel van stromingsdynamiek en habitat. Voor de beekprik geldt dat 
habitat ca. 2 a 3 km uit elkaar ligt (zie hoofdstuk 4).  

 

Ad 3. Grensoverschrijdende wateren van Vlaanderen naar Nederland betreffen de 
Aa of Weerijs, Bovenmark (Galder) en de Molenbeek ten zuiden van Roosendaal. De 
visie op herstel van vismigratie wordt afgestemd op de visie van Vlaamse 
waterbeheerders.  
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Binnen deze visie zijn maatregelen voorzien in wateren die niet de provinciale functie 
viswater en/of waternatuur hebben. Deze maatregelen zijn gebaseerd op het feit dat 
vissen binnen de uitwerking van de Kaderrichtlijn water als toetsbare biologische 
component zijn opgenomen. Ook is de verwachting dat door de kaderrichtlijn de 
biologische - en chemische kwaliteitsverbetering van deze wateren sterk gaat 
verbeteren.  

 

2.4.3 Opgaven vlakke gebieden (stagnante wateren) 

Bij de functie wateren in de vlakke gebieden of polders, de zogenaamde stagnante 
wateren, wordt vanuit het generieke beleid voor kreken een streefbeeld voor een 
afgesloten karakter en zoet- en brakwater geformuleerd (Streefbeelden voor Beken 
en Kreken in Noord-Brabant, 2002). Vanuit het kaderrichtlijn water aspect valt 
visecologische winst te halen door naast bepaalde functie kreken ook 
poldersystemen die grenzen aan het Mark–Vlietsysteem (bijvoorbeeld als 
Rooskensdonk) hieraan te koppelen. In het vroege voorjaar kan hiermee worden 
bijgedragen aan extra paai- en opgroeigebied voor vissoorten als snoek en 
driedoornige stekelbaars. Tevens wordt bijgedragen aan verbeterde mogelijkheden 
voor tijdelijk opvangen van wateroverlast in aangrenzende gebieden (combinatie 
visecologie-waterberging).  

 

Het streefbeeld is gericht op:  

 

“De realisatie van aaneengesloten migratie binnen specifiek aangewezen 
polderwateren of kreken en het in verbinding stellen van deze wateren met het 
boezemsysteem van de Mark en Vliet.” 

 

Verbetering van vismigratie in vlakke gebieden is mogelijk door verbinding:  

1. tussen Mark-Vlietsysteem en aanliggende (natuur)polders; 

2. tussen Mark-Vlietsysteem en functie kreken; 

3. binnen (natuur)polders en kreeksystemen;  

4. (natuur = EHS of GHS). 

 

Ad 1. Het overgangsgebied van zand naar klei waardoor de Mark stroomt, wordt 
gekarakteriseerd door beemden, kwelgebieden en boezemlanden. Handhaving van 
een vast peil in de boezemwateren en aanleg van dijken heeft ertoe geleid dat de 
aangrenzende boezemlanden en beemden niet meer inunderen (in de vroege 
voorjaarsperiode). Dergelijke inundatiegebieden fungeren als belangrijke paai- en 
opgroeigebieden voor vissoorten als snoek en driedoornige stekelbaars. Herstel is 
mogelijk door het verwijderen van het gemaal/verleggen van de dijk, waardoor deze 
gebieden weer vrij voor de boezem komen te liggen. Kansen voor ontpoldering doen 
zich voor bij het realiseren van natuur- en water(bergings)gebieden. Op kleiner 
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schaalniveau bieden ook oever- en kadeprojecten mogelijkheden. Gebieden die te 
hoog ten opzichte van de boezem liggen kunnen in het winterhalfjaar mogelijk toch 
kunstmatig worden geïnundeerd met behulp van bijvoorbeeld een windmotor. Door 
de aanleg van een vispassage kunnen vissen in het vroege voorjaar gebruik maken 
van deze gebieden als paai- en opgroeigebied. Kansen doen zich voor binnen 
(nieuwe) natuurgebieden en bij waterbergingsgebied. Andere oplossingen betreffen 
aanleg van een vispassage, zoals een De Wit vispassage. Net als bij de overgangen 
tussen polder en Rijkswater worden bij gemalen voorzieningen gerealiseerd om 
vissen te beschermen tegen schade als gevolg van inzuiging.  

 

Ad 2. In het zeekleigebied komt een stelsel van kreken voor, die van oorsprong in 
open verbinding stonden met de Mark, de Dintel en de Vliet en een zekere 
getijdenwerking kenden. Tegenwoordig zijn de kreken drooggelegd of ingepolderd en 
geïsoleerd van het boezemsysteem. Hiermee is ook de visstand veranderd, van 
diadrome en brakwater soorten naar een visstand bestaande uit zoetwatervissoorten 
als blankvoorn en brasem. Migrerende vissoorten komen hier niet meer voor. Herstel 
van de verbinding tussen boezem- en kreeksystemen is gewenst voor vissoorten die 
kleine plantenrijke wateren als habitat gebruiken ten behoeve van paai- en opgroei, 
zoals snoek, blankvoorn, baars, driedoornige stekelbaars en aal. De oorspronkelijke 
situatie zal niet meer terugkeren, aangezien getijdenwerking hier niet terugkomt. 
Oplossingen voor herstel van vismigratie zijn vergelijkbaar met de opgaven voor 
herstel van verbinding tussen boezem en beemden.  

 

Ad 3. Ook op kleiner schaalniveau kunnen migratiebelemmeringen tussen en binnen 
poldersystemen (en zelfs peilvakken) een knelpunt vormen voor de ontwikkeling van 
een gezonde en duurzame visstand. De mate waarin de verschillende soorten hier 
last van ondervinden is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid/compensatie van 
dergelijk habitat binnen het ‘eigen’ gebied. Dit geldt vooral voor polders waar 
gedurende de winter de waterstand vaak laag is en dientengevolge onvoldoende 
winterhabitat aanwezig is. Vanwege het schaalniveau van deze gebieden worden de 
knelpunten in deze visie niet nader in beeld gebracht. Kleinere omvang van 
vispopulaties kan leiden tot een grotere kwetsbaarheid voor invloeden van buitenaf. 
In geval van bijvoorbeeld voedselschaarste of calamiteiten kan niet gemakkelijk 
worden weggetrokken naar andere gebieden. Ook zijn de gevolgen van uitspoeling 
groter naarmate compartimenten c.q. populaties kleiner zijn. Oplossingen voor 
herstel van migratie zijn mogelijk door het vergroten van peilvakken of de aanleg van 
vispassages.  

 

Net als bij de stromende wateren geldt dat ook hier maatregelen zijn voorzien in 
wateren die niet de provinciale functie viswater en/of waternatuur hebben. Deze 
maatregelen zijn gebaseerd op het feit dat vissen binnen de uitwerking van de 
Kaderrichtlijn water als toetsbare biologische component zijn opgenomen. Ook is de 
verwachting dat door de kaderrichtlijn de biologische - en chemische 
kwaliteitsverbetering van deze wateren sterk gaat verbeteren.  
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2.4.4 Opheffen migratiebarrières 

Het opheffen van migratiebarrières kan ook leiden tot verdwijning van specifieke 
vissoorten, bijvoorbeeld doordat concurrerende soorten of predatoren deze 
leefgebieden kunnen bereiken. Gevoelige soorten hiervoor binnen 
polderwatersystemen zijn Bittervoorn en Grote modderkruiper. Binnen stromende 
watersystemen geldt dit met name voor beek- en rivierprik. Bij de beslissing voor het 
al of niet realiseren van vispassages die uitwisseling tussen verschillende 
watersystemen is met het voorkomen van deze soorten rekening gehouden en op 
basis van goede afwegingen. Concreet betekend dit dat per vismigratieherstel 
project wordt onderzocht of vismigratievoorzieningen niet leiden tot verdwijning van 
specifieke aanwezige soorten. Denk aan een mooie Bittervoornstand / Grote 
modderkruipers in een geïsoleerde beekmeander of kreekarm.  
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3 Gebiedsgerichte uitwerking 

3.1 Prioritaire wateren en gebieden voor vismigrati e 

Vanuit de hiervoor beschreven visie en doelsoorten is een selectie gemaakt van 
prioritaire waterlopen en gebieden. Hierbij wordt de volgende indeling in categorieën 
aangehouden:  

 

Code*** Categorie Zee Volkerak 
Zoommeer/Hollands 
Diep/ Amer/Bergsche 
Maas 

Boezem/ 
Rivieren 

Beken Polders 
(kreken/beemden) 

 Diadrome soorten      
D1 Bot*, fint*, spiering*, bot, aal, 

driedoornige stekelbaars 
     

D2 Rivierprik, aal      
D3 Driedoornige.stekelbaars, aal      
       
 Reofiele soorten      
R1 Winde, alver      
R2 Beekprik, bermpje, 

riviergrondel, 
rivierdonderpad, kopvoorn 

     

       
 Overige soorten      
O1 Blankvoorn, baars, kolblei      
O2** Snoek, grote modderkruiper      

Tabel 1.1 Over zicht van doelsoorten ingedeeld in categorieën en verwachte migratie routes. De 
Cursief gedrukte soorten zijn in de ecoprofielen verder zijn uitgewerkt.  
* Voor fint, spiering en bot is binnendijks een zoetwater getijdengebied nodig dat als opgroeigebied 
fungeert.  
** Deze categorie is gericht op het verbinden van boezem en polderwater en/of het realiseren van grote 
aaneengesloten en geïsoleerde systemen.  
*** De codes komen overeen met de codes zoals die zijn aangehouden voor een landelijk op te stellen 
databestand met prioritaire wateren t.b.v. vismigratie.  

 

Er worden alleen waterlopen en gebieden aangegeven met een regionaal belang 
(grotere gebieden en waterlopen). Lokaal kunnen overgangen tussen boezem en 
polder wel een grote betekenis hebben; deze wordt echter niet in de visie 
aangegeven. De hierin aangegeven soorten zijn afkomstig van de streefbeelden en 
bijbehorende doelsoorten. De volgende criteria voor het aanwijzen van voor 
vismigratie prioritaire wateren zijn gekozen:  

• Het water is aangewezen als waterlichaam bij de beoordeling volgens de 
KRW.  

• Het water beschikt over een relevante functietoekenning (in de partiële 
herziening van het waterhuishoudingsplan of uit oogpunt van 
reconstructieplannen; functie viswater, functie waternatuur, EVZ en beek- en 
kreekherstel).  

• Het habitat dat de doelsoort vereist is in potentie aanwezig is. Dit is gedaan 
op basis van aanwezige gebiedskennis en expert-judgement, en op basis 
van in het verleden uitgevoerde visstandonderzoeken (In bijlage 1 zijn de 
ecologische profielen van belangrijke doelsoorten weergegeven).  
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• Het water veroorzaakt een lokstroom van enige omvang, veroorzaakt door 
de afvoer vanuit de polder in het rivieren gebied.  

• Het water is vanuit een historisch perspectief interessant; 

• Planvorming en beleid (Habitatrichtlijn, Natte Natuurparel etc.) maakt aanleg 
van vispassages / of uitbreiding van geschikt habitat het in de toekomst 
mogelijk.  

• Het is technisch (en financieel) haalbaar om het water optrekbaar te maken.  

• Polderwateren hebben een minimaal oppervlak van 50 ha.  

 

De genoemde criteria zijn ook benoemd bij de beslisboom die is ontwikkeld ten 
behoeve van het verbinden van rijkswater met aangrenzend boezem- of polderwater 
in Zuid Holland (Kranenbarg & Van Buren, 2006).  

 

Van de geselecteerde prioritaire waterlopen en gebieden is een inventarisatie 
gemaakt van de aanwezige migratieknelpunten. Alleen peilregulerende kunstwerken 
worden meegenomen (geen duikers en geen inlaatwerken). Ook de aanwezige 
oplossingen worden aangegeven. Per RWSR-gebied is aangegeven welke mogelijke 
maatregelen in aanmerking komen voor de altijd goed maatregelen. In principe wordt 
zoveel mogelijk aangesloten bij de eerder aangegeven categorieën (migratieroute en 
leefgebied voor diadrome soorten eerst, vervolgens migratieroute en leefgebied voor 
reofiele(beek)vissoorten en vervolgens voor eurytope soorten). De mogelijkheden 
voor meekoppeling zoals landinrichting/ruilverkaveling, beekherstel projecten, 
integrale gebiedsvisies of financiële overwegingen kunnen daarbij een rol spelen. De 
visie richt zich op de periode tot 2027 (KRW). In deze periode moeten de 
aangegeven knelpunten zijn opgelost. De visie geeft hiervoor een prioritering en 
fasering aan, die aansluit bij de planning van de gebiedsanalyses. Getracht wordt om 
te komen tot een volgende fasering: 

• Fase I-maatregelen (2006 – 2010; korte termijn maatregelen)  

• Fase II-maatregelen (2011 – 2015; middellange termijn maatregelen)  

• Fase III-maatregelen (2015 – 2027; lange termijn maatregelen).  

 

Korte termijn maatregelen vallen onder het generieke beleid, dat is verwoord in het 
WHP2plus en de afzonderlijke reconstructieplannen. De genoemde 
knelpunten/maatregelen kunnen worden opgelost in het kader van 1 van de 26 
Integrale gebiedsanalyses waarin alle waterthema´s aan bod komen (kreekherstel, 
beekherstel, waterkwaliteit, waterberging, GGOR). Ook kunnen kansen in huidige 
projecten binnen het vigerende investeringsplan worden benut. De lange termijn 
maatregelen zijn aanvullend op dit generieke beleid, en betreffen maatregelen 
waarvan de technische haalbaarheid minder groot is.  
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3.2 Brabantse Wal 

De Aggerwaterloop is aangewezen als waterlichaam en van belang voor eurytope en 
limnofiele vissoorten. Op de lange termijn kunnen barrières passeebaar worden 
gemaakt zodat aansluiting plaatsvindt met het waterlichaam van waterschap 
Zeeuwse eilanden en soorten als driedoornige stekelbaars en aal vanuit de 
Westerschelde de polders als leefgebied kunnen bereiken. Het passerbaar maken 
van barrières is afhankelijk van de potentie voor diadrome vissoorten in het Schelde 
Rijnkanaal en de uitkomsten van de zoet-zout discussie rondom het 
Volkerak/Zoommeer.  

 

RWSR-gebied: Brabantse Wal, deelgebied Aggerwatergang 

 

Het Markiezaatsmeer is aangewezen als Vogelrichtlijn gebied, dat gericht is op een 
zoet moerassysteem. Er komt een lepelaarkolonie voor, die baat heeft bij intrek van 
anadrome driedoornige stekelbaars. Op de midden lange termijn wordt onderzocht 
hoe er een verbinding kan worden gerealiseerd met het Schelde Rijnkanaal. Vooral 
in het voorjaar, kan er intrek van diadrome vissoorten als driedoornige stekelbaars 
plaatsvinden. Op de korte termijn wordt de stuw in de Blaffert optrekbaar gemaakt, 
waardoor er (extra) paai- en opgroeigebied ontstaan voor de aanwezige visstand in 
het Markiezaatsmeer (Het is onduidelijk welke visstand hier momenteel voorkomt).  

De Zoom en de Bleekloop monden via Bergen op Zoom uit in de Theodorushaven en 
het Zoommeer. Momenteel is het watersysteem sterk verstuwd en is er geen 
verbinding met de zee. Er is potentie aanwezig voor diadrome vissoorten als 
stekelbaars en aal. Op de lange termijn kan in combinatie met de uitvoer van het 
Masterplan Bergse Haven (2004) de Zoom aan worden getakt op de buitenhaven, of 
via het Smit Vestje met de Ham een verbinding te realiseren met de Binnenschelde. 
De Binnenschelde kan optrekbaar worden gemaakt vanuit het Zoommeer, 
bijvoorbeeld door een aangepast beheer van de keersluis. Het Masterplan Bergse 
Haven biedt op de lange termijn hiervoor kansen om de verbinding Zoom – 
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Binnschelde – Zoommeer te realiseren. Op korte termijn kunnen de stuwen in de 
Zoom passeerbaar worden gemaakt door aanleg van vispassages. In combinatie 
met deze verbinding kunnen de aanwezige stuwen (2) t.h.v. de zanderijen 
passeerbaar worden gemaakt. Sinds 1997 is het visbestand in de Binnenschelde 
sterk toegenomen (bijna vertienvoudigd) van 53,7 naar 510 kg/ha in 2005. Deze 
enorme groei van het bestand is grotendeels te wijten aan de toename van brasem 
(Giels, 2005). Een dergelijke maatregel kan bijdragen aan herstel van de natuurlijke 
visstand.  

 

RWSR-gebied: Brabantse Wal, deelgebied Zoom, verbinding met 
Binnenschelde 

 

Het watersysteem van de het Lange water/Verkorting biedt geschikt leefgebied voor 
zowel eurytope als diadrome vissoorten. Het meest bovenstrooms gelegen gedeelte 
is aangewezen als een natte natuurparel. De aanwezige stuw t.h.v. de effluentsloot 
kan optrekbaar worden gemaakt. Op de lange termijn wordt het gemaal optrekbaar 
gemaakt voor diadrome vissoorten.  
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RWSR-gebied: Brabantse Wal, deelgebied Lange water/Verkorting, verbinding 
met Schelde-Rijnkanaal 

 

Het Rietkreekcomplex is prioritair voor eurytope/limnofiele en diadrome vissoorten. 
Het Rietkreekcomplex is aangewezen als ecologische verbindingszone en valt 
binnen het kreekherstelproject. De aanwezige stuw (inrichtingsvisie Rietkreek 
grontmij, 2006) kan op korte termijn optrekbaar worden gemaakt. Het gemaal wordt 
op lange termijn passeerbaar gemaakt waardoor glasaalintrek kan plaatsvinden 
vanuit de Eendracht (Schelde-Rijnverbinding).  

 

 
RWSR-gebied: Brabantse Wal, deelgebied Rietkreekcomplex 
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De Noordpolder Ossendrecht is aangewezen als natte natuurparel en kan als 
potentieel leefgebied voor kritische soorten als Grote Modderkruiper fungeren. Hier is 
de inzet een aangesloten en geïsoleerd gebied van sloten en hoofdwatergangen. Het 
is onduidelijk in hoeverre hier knelpunten voorkomen. 
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Prioritair water/gebied functie Categorie Knelpunt Naam Code Planning Maatregel Kansen 
Aggerloop EVZ D3, O1, O2 Stuw 

Stuw 
 KST0052 

KST0051 
Fase 1 R3T1V4 Integrale Gebiedsanalyse Brabantse 

Wal en Noordpolder Ossendrecht 
   Gemaal, schroef- of axiaalpomp 

(afvoer) 
Driepolders WBD-KGM0031 Fase 3 R3T5V1 & 

R5 
Integrale Gebiedsanalyse Brabantse 
Wal en Noordpolder Ossendrecht 
(Grontmij, 2007) 

De Zoom 
 
Koppeling Zoom  met 
Zoommeer via 
Binnenschelde 

EVZ, Waternatuur D3, O1, O2 Stuwen 4  s-zw-4720-k2 
s-zw-4720-k3 
s-zw-4720-k12 
s-zw-4720-k10 

Fase 2 Pm Masterplan Bergse Haven (2004) 

Stuw (terugslagklep) terugslagklep 
Korte water/ 
Lange water 

S-AV_LS99 Fase 1 R4T4 Lange Water  
Verkorting 

Waternatuur/viswat
er en Beek- en 
Kreekherstel 

D3, O1, O2 

Gemaal 
 

 Fase 3 R3T5V1 & 
R5 

Integrale Gebiedsanalyse 
Rietkreek/Lange water 
 

Rietkreek complex Waternatuur/viswat
er en Beek- en 
Kreekherstel 

D3, O1, O2 Stuw (handmatig) stuw Rolafseweg KST0006 Fase 1 R3T1V4 Integrale gebiedsanalyse 
Rietkreek/Lange water 
Inrichtingsvisie Rietkreek (Grontmij, 
2006) 

Noordpolder 
Ossendrecht 

Natte natuurparel O2 Nadere studie p.m p.m Fase 3 p.m Integrale Gebiedsanalyse 
Brabantsewal en Noordpolder 
Ossendrecht (Grontmij, 2007)   

 
Maatregel codes zie Bijlage 3 
Functie: waternatuur en/of viswater is whpII+ functie, beek- en kreekherstel is reconstructie
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3.3 Mark-Vliet 

Het systeem is zeer van belang voor diadrome vissoorten (bot, rivierprik, aal, 
driedoornige stekelbaars), reofiele soorten (o.a. winde) en eurytope/limnofiele 
vissoorten (blankvoorn, snoek). Het Mark-Vlietsysteem is de belangrijkste 
hoofdmigratieroute in West-Brabant voor de genoemde vissoorten. Het Mark-
Vlietsysteem is de toegangspoort naar veel beek- en kreeksystemen, bijvoorbeeld, 
de Rissebeek/Engebeek en Molenbeek bij Roosendaal en de beken Bovenmark en 
Aa of weerijs ten zuiden van Breda. De twee intrekpunten voor diadrome vissoorten 
betreffen de sluizen bij Dintelsas (via de Dintel) en Benedensas (via de 
Steenbergsche Vliet).  

 

RWSR-gebied: Mark en Vliet, deelgebied Mark-Vlietsysteem 

 

De verbinding met zee is geheel afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het 
Volkerak Zoommeer en de invulling van kaderrichtlijn doelstelingen door 
Rijkswaterstaat. Ecologisch gezien heeft de variant waarbij diadrome vissoorten 
(weer) voorkomen in het Volkerak Zoommeersysteem de voorkeur. Daarnaast wordt 
er ingezet op het aansluiten bij het project Haringvlietsluizen op een Kier, omdat dit 
naar verwachting een forse impuls geeft voor intrek van diadrome vissen. In dit 
verband wordt er gezocht naar alternatieve intrekpunten vanuit het Hollands Diep. Er 
zijn theoretisch een tweetal intreklocaties mogelijk:  

 

1.) Via Molenvliet/Aalskreek. Bij de bespreking van Hollands Diep/Amer zal dit verder 
worden uitgewerkt.  
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De Cruijslandse kreken zijn morfologisch waardevol en staan in open verbinding met 
aangrenzende poldersloten. Ze zijn prioritair voor eurytope/limnofiele vissoorten en 
wellicht op termijn voor diadrome vissoorten als aal en driedoornige stekelbaars. De 
kreken zijn onderling goed passeerbaar. Op de korte termijn kunnen morfologische 
herstelmaatregelen aan oevers en waterkwaliteitsverbeterende maatregelen 
bijdragen tot uitbreiding van visleefgebieden. Op de lange termijn wordt gekeken 
naar het passeerbaar maken van het gemaal Brooymans tussen de kreken en de 
Steenbergsche Vliet. De Roode Weel wordt beschouwd als een geïsoleerd gebied. 
Vanwege de goede waterkwaliteit en aanwezige waterplanten is het een geschikt 
gebied voor grote modderkruiper.  

 

RWSR-gebied: Mark en Vliet, deelgebied Cruijslandse kreken, verbinding met 
Steenbergsche Vliet 

 

Voor het Molenkreekstelsel (Oude Prinsenlandse polder) wordt een Integrale 
Gebiedsvisie opgesteld. Het gebied watert via een gemaal af op de Dintel (via 
Dinteloord). De kreken zijn waardevol voor euryope/limnofiele en diadrome 
vissoorten als aal en driedoornige stekelbaars. In het Molenkreekstelsel werden 15 
vissoorten aangetroffen, bestaande uit voornamelijk uit eurytope soorten (Vernooij, 
2005). Intrek van diadrome vissoorten vindt op lange termijn plaats door het 
optrekbaar maken van het gemaal.  
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RWSR-gebied: Mark en Vliet, deelgebied Molenkreek-complex, vismigratie via 
gemaal L-KGM0083 (fase 3) met Mark-Vlietsysteem 

 

2. Via het Mark Vlietkanaal kan de Molenbeek (Kleine Aa in Vlaanderen) en 
Engebeek-Rissebeek optrekbaar voor reofiele en diadrome vissoorten worden 
gemaakt. De Molenbeek wordt naar aanleiding van de Toekomstvisie Molenbeek 
(WBD, 2005) ingericht. Verder is met name het traject ten zuiden van Roosendaal 
nabij de Belgische grens morfologisch nog intact. Hier heeft de beek potentie voor 
kopvoorn en winde.  

De beek fungeert als een pilot voor de KRW, dn heeft een functie als ecologische 
verbindingszone en waterberging (Fase 1 en 2). Binnen de uitwerking van de 
toekomstvisie Molenbeek kunnen een aantal stuwen in samenwerking met 
Staatsbosbeheer optrekbaar gemaakt worden door middel van een nevengeul 
(ecobeek). Een duiker (100 m) in de Molenbeek en drempel in Roosendaal vormen 
een groot knelpunt ten aanzien van vismigratie. Aangezien het water van de 
Molenbeek grotendeels wordt omgeleid via de Rissebeek en Engebeek (lokstroom: 
verhouding ca. 0,33 : 0,67) gaat de voorkeur gaat uit naar een verbinding via de 
Rissebeek/Engebeek met het Mark-Vliet kanaal. Hiertoe dienen verdeelwerk, 
drempels en stuw optrekbaar te worden gemaakt (korte termijn). Als aandacht geldt 
de waterkwaliteit van de Molenbeek. Vooral riooloverstorten in Nederland en België 
en de effluentkwaliteit in Essen dienen verbeterd te worden. 
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RWSR-gebied: Mark en Vliet, deelgebied Molenbeek, vismigratie via 
Rissebeek/Engebeek met Mark-Vlietsysteem 

 

De Turfvaart is ondanks de natuurfunctie buiten beschouwing gelaten vanwege het 
verval van meer dan 2 m bij de meest stroomafwaarts gelegen stuw en de beperkte 
mogelijkheden voor herstel vanwege de cultuurhistorische waarde. Het Mark 
Vlietkanaal wordt opnieuw ingericht, als onderdeel van de toekomstvisie Mark Vliet 
plus (Arcadis, 2003).  

Polder Roosendonk (natte natuurparel) heeft gedeeltelijk een open verbinding met 
de Mark en is waardevol voor limnofiele vissoorten (snoek en grote modderkruiper). 
Over de periode 1996 tot en met 2003 is onderzoek verricht naar de visstand in de 
sloten van polder Rooskendonk (Cuppen, 2003). In de paaistroken van de sloten 
werden 6 eurytope en 4 limnofiele vissoorten aangetroffen. Het naastliggende gebied 
kan eveneens een dergelijke functie gaan vervullen. Kansen hiervoor betreffen de 
functie als bergboezemgebied en de toewijzing als natte natuurparel. Het gebied 
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Zwemlaken/Kelsdonk en de Strijpende Berk hebben ook de functie natte natuurparel. 
De Halsche Vliet en zijsloten zijn getypeerd als ruisvoorn-snoek viswater en geschikt 
voor limnofiele vissoorten als snoek en grote modderkruiper (Gerlach & Zoetemeyer, 
1998). Het water wordt beschouwd als een geïsoleerd gebied ten opzichte van de 
Mark. De hierin aanwezige stuwen kunnen passeerbaar worden gemaakt als 
onderdeel van de gebiedsanalyse Noordrand Midden (korte termijn). Het gemaal 
wordt op de lange termijn passeerbaar gemaakt.  

Het gebied Lange Bunders en Slangwijk heeft een functie als natte natuurparel. Hier 
komt een hoge dichtheid aan sloten voor die van belang zijn voor limnofiele 
vissoorten. Bovendien komt een oude meander voor die weer aangetakt wordt en 
daarmee potentieel opgroeigebied is voor reofiele vissoorten (realisatie 4e 
Bergboezem).  

 

RWSR-gebied: Mark en Vliet, deelgebied natte natuurparels Weimeren en 
Lange Bunders en Slangwijk 

 

Het Markkanaal is vanwege de grote diepte en benedenstrooms gelegen ligging en 
weinig stroming (beschutting) belangrijk als overwinteringgebied voor vissen zoals 
winde. Het gebied rond Fijnaart betreffende de Polder Oude Appelaar en Polder van 
Nieuw Gastel is waardevol in verband met de aanwezigheid van een dicht sloten 
stelsel. Er is geen specifieke functietoekenning. Het gebied is vooral van belang als 
kerngebied voor limnofiele soorten als grote modderkruiper en snoek. Het 
stroomgebied van de Aa of Weerijs en Bovenmark worden navolgend apart 
uitgewerkt.
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Prioritair water/gebied Functie Categorie Knelpunt Naam Code Planning Maatregel Kansen 
Mark en Dintel 
 
Steenbergsche Vliet, 
Roosendaalse Vliet 
Mark-Vlietkanaal 

Viswater en Beek- en 
kreekherstel 
Beek – en kreekherstel 
EVZ 
EVZ 

D2, D1, 
R1, O1, 
O2 

Geen -    Toekomstvisie plus Mark en 
Vliet Plus (Arcadis 2003) 
 
Realisatie vierde Berg Boezem 

Molenkreek-complex Waternatuur/viswater en 
Beek- en kreekherstel 

D3, O1, 
O2 

Gemaal  L-KGM0038 Fase 3 R3T5V1 & 
R5 

Integrale Gebiedsanalyse 
Prinslandse polder (TNO, 2006) 

Derriekreek EVZ 
Beek- en kreekherstel 

 Stuw - KST0059 Fase 1 R3T5V1 & 
R5 

Integrale Gebiedsanalyse 
Prinslandse polder (TNO, 2006) 

Stuw (vast) Oude Nispenseweg S-NS-J99 Fase 1 R2V1T1 
Stuw (handmatig) Zuidrand S-NS-L99 Fase 1 R3T1V2 
Stuw (handmatig) Everlanden S-NS-I99 Fase 1 R2V1T1 

Molenbeek EVZ D2, D3, 
R1, R2, 
O1, O2 

Stuw (half 
automatisch) 

Oude 
Turfvaartsestaat 

S-NS-K99 Fase 2 R2V1T1 

Toekomstvisie Molenbeek 
(WBD, 2005) 
 
Pilot KRW Molenbeek, (arcadis 
2005) 
 
 

Drempel monding Mark-
Vlietkanaal 

16:20:33_647 Fase 1 R3T1V2 

Stuw (automatisch) verdeelwerk 
Molenbeek 

S-NS-09A Fase1 R3T1V2 

Rissebeek/Engebeek EVZ D2, D3, 
R1, R2, 
O1, O2 

Stuw (automatisch) stuw Tolberg S-NS-08 Fase 1 R2T2V3 

 

Cruijslandse kreken Waternatuur./viswater en 
Beek-en kreekherstel 

D3, O1, 
O2 

Gemaal Brooijmans S-Brooijmans Fase 3 R3T5V1 & 
R5 

Cruijslandse kreken 

Weimeren Natte natuurparel D3, O1, 
O2 

Nadere studie p.m. p.m. fase 3 p.m Integrale Gebiedsanalyse 
Noordrand-Midden 
Toekomstvisie Mark en Vliet 
plus (arcadis,2003) 

Lange Bunders en 
Slangwijk 

Natte natuurparel D2, D3, 
R1, R2, 
O1, O2 

Geen p.m. p.m fase 3 p.m. Gebiedsanalyse Rooskensdonk 
en Hoge Vught 
Toekomstvisie Mark en Vliet 
plus (Arcadis, 2003) 
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3.4 Hollands Diep / Amer 

De Tonnenkreek heeft voor een groot gedeelte waternatuur en viswater en EVZ. 
Delen van de kreek zijn nog morfologisch intact waardoor deze een grote potentie 
heeft voor diadrome vissoorten. In het Tonnekreekgebied zijn 19 verschillende 
vissoorten gevangen, vooral bestaande uit brasem. In de Keenehaven zijn 12 
vissoorten aanwezig, waarbij het merendeel van de visstand bestond uit karper en 
zeelt (Vernooij, 2005). Het water is in potentie een belangrijk gebied voor eurytope 
soorten, limnofiele soorten (snoek) en diadrome soorten (driedoornige stekelbaars 
en aal). Gemaal Tonnekreek kan in het uitvoeringskader van de Integrale 
Gebiedsanalyse op de korte termijn passeerbaar worden gemaakt zodat er intrek 
van diadrome vissoorten vanuit het Hollands diep mogelijk is.  

 

RWSR-gebied: Hollands Diep/Amer, deelgebied de Tonnenkreek 

 

De Aalskreek en Keenehaven zijn aangewezen in het kader van beek- en 
kreekherstel en hebben bovendien een functie als EVZ. Via deze route is een 
wensbare verbinding te realiseren tussen Hollands Diep en het Mark-Vlietsysteem. 
Het passeerbaar maken van het gemaal (lange termijn) en 5 stuwen (korte termijn) is 
daarvoor wenselijk.  
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RWSR-gebied: Hollands Diep/Amer, deelgebied Aalskreek 
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RWSR-gebied: Hollands Diep/Amer, deelgebied Keenehaven 

 

Via de Roode Vaart kan ook een verbinding worden gerealiseerd tussen Hollands 
Diep en het Mark-Vlietsysteem. Om daadwerkelijk vismigratie langs dit tracé te 
realiseren dient de aanwezige regelbare duiker en overkluizing tussen de Rode vaart 
Noord en Zuid passeerbaar te worden gemaakt. Een dergelijke realisatie hiervan zou 
mee kunnen liften als de Rode Vaart op de lange termijn als wateraanvoer voor het 
Mark-Vlietsysteem zou kunnen gaan fungeren. Dit als alternatief voor de inlaatduiker 
bij Oosterhout.  
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RWSR gebied: Hollands Diep/Amer, deelgebied Roode Vaart 

 

Het Gat van den Ham en de Vloedspui staan gedeeltelijk in open verbinding met de 
Amer. Het gemaal is vrij passeerbaar doordat de klep meestal open staat. Op 
termijn, bij het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen, ontstaan mogelijkheden 
voor het realiseren van een zoetwater getijdengebied (lange termijn). Er is al een 
kade aanwezig rondom de Haven en de Vloedspui. Het krekenstelsel heeft zeer veel 
potentie als opgroeigebied voor fint, spiering en aal, temeer omdat het tegenover de 
Biesbosch is gelegen. Het gemaal in het Gat van den Ham dient hiervoor op de korte 
termijn passeerbaar te worden gemaakt.  
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RWSR gebied: Hollands Diep/Amer, deelgebied Gat van den Ham 
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Prioritair 
water/gebied 

Functie Categorie Knelpunt Naam Code Planning Maatregel Kansen 

Gemaal (schroefcentrifugaal- of 
halfaxiaalpomp) 

Tonnekreek x28-g1 Fase 3 R3T5V1 & 
R5 

Tonnenkreek Waternatuur/viswater 
en Beek- en 
Kreekherstel 

D3 

Stuw (handmatig) X13-s1 

L-KST0167L 
L-KST0166 
L-KST0165 
L-KST0161L Fase 1 

R3T1V4 

Integrale Gebiedsanalyse 
Tonnenkreek, (TNO 2006) 

Gemaal (schroef- of axiaalpomp, 
aanvoer) 

Niervaert Z11-g1 Fase 3 R3T5V1 & 
R5 

Stuwen Aalkreek-Molenvliet  L-KST0214 
L-KST0213 
L-KST0378 
L-KST0211 

Fase 1 R3T1V4 

Aalskreek, 
Keenehaven 

EVZ en Beek-en 
kreekherstel 

D2*, D3 

Stuwen Verlamde vaart /Keenehaven 
 
Inlaat/Stuw 

 L-KST0376 
L-KST0192 
L-KST0191L 
LS-KST0364 

Fase 1 R3T1V4 

Integrale Gebiedsanalyse 
Tonnekreek (TNO, 2006)  
 
EVZ Visie EVZ Hollands 
Diep –Mark (Tauw, 2002) 

Overkluizing Rode Vaart Duiker 
gedempte 
haven 

L-KDU5204 Fase 3 R3T1V4 Alternatieve  wateraanvoer 
Mark en Vliet 

Roode Vaart  D2*, D3 

Aangepast Schutsluisbeheer of 
aanpassing sluis (naar twee zijden) 

Schutsluis 
Roode Vaart  

hwb_sl_00008 Fase 3 R4T5 Alternatieve wateraanvoer 
Mark en Vliet 

Gemaal (schroef- of axiaalpomp) Hamse 
Polders 

L-KGM0012 Fase 1 R3T5V1 & 
R5 

Gat van den Ham, 
Vloedspui 

EVZ, 
waternatuur/viswater 
en Beek- en 
kreekherstel 

D2, D3 

Stuw (handmatig) ntb L-KST0245 Fase 1 R3T1V4 

Integrale Gebieds Analyse 
Gat van den Ham (Royal 
Haskoning, 2006) 

 
* Doortrekroute naar de beken van Mark- en Weerijs via het Mark-Vlietsysteem 
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3.5 Dongestroom 

De Donge mondt via een tweetal locaties op de Amer (Noordergat en Kanaal naar de 
Amer). Gezien de aanwezige morfologie heeft de Beneden Donge grote potentie 
voor het realiseren van vismigratie tot aan de eerste stuw in de Onkelsloot (EVZ 
tracé, EVZ om Dongen). Binnen het stedelijk gebied van Donge is geen potentie voor 
vissen aanwezig (morfologisch knelpunt). Vanwege de stedelijke druk is ook geen 
ruimte om de beek binnen het stedelijk gebied morfologisch te herstellen. 

 

RWSR gebied: Dongestroom, deelgebied Donge (noord) 
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RWSR gebied: Dongestroom, deelgebied Donge, verbinding met Oude 

Leij-beneden Donge 

 

De bovenloop van de Oude Leij is deels aangewezen als Habitatrichtlijngebied en 
heeft een functie als natte natuurparel, Het beektraject deel rechte heide heeft 
potentie voor een soort als beekprik. Beekprik is net als in de Strijbeekse beek 
binnen het stroomgebied van de Bovenmark ook in het verleden aangetroffen in dit 
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deel van de beek (de Nie, 1997). Gezien de huidige provinciale viswaterfunctie is het 
wenselijk dat deze beek wordt aangekoppeld met het Wilhelminakanaal. Wel dienen 
de aanwezige stuwen en (opvoer)gemalen in de Oude Leij op de korte termijn, in 
combinatie met verdere morfologische herstelmaatregelen, passeerbaar te worden 
gemaakt. Op de lange termijn kan vanuit de kaderrichtlijn gedachte het 
Dongesysteem worden hersteld door de bovenloop van de Donge (Oude Leij) ten 
zuiden van het Wilhelminakanaal weer te herstellen met de midden- en 
benendenloop van de Donge.  

 

RWSR gebied: Dongestroom, deelgebied Oude Leij 
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Het Oude Maasje is nu nog een belangrijke open verbinding met de Amer / Bergsche 
Maas. Hier loost het Zuiderafwateringskanaal het overtollige water op via het gemaal 
Keizersveer (1650 m3/min). In principe kan met het gemaal het gehele gebied van 
Raamsdonkveer, Waalwijk, Tilburg, Baarle Nassau en Oosterhout bemalen en vormt 
daarmee een zeer belangrijk in- en uittrekpunt voor vooral diadrome vissen. Bij 
mogelijkheden voor uittrek dient schade aan vis te worden vermende, voorzover hier 
sprake van is (nader onderzoek lange termijn).  

Het Oude Maasje is nu nog een belangrijke open verbinding met de Amer / Bergsche 
Maas. Hier loost het Zuiderafwateringskanaal het overtollige water op via het gemaal 
Keizersveer (1650 m3/min). In principe kan met het gemaal het gehele gebied van 
Raamsdonkveer, Waalwijk, Tilburg, Baarle Nassau en Oosterhout bemalen en vormt 
daarmee een zeer belangrijk in- en uittrekpunt voor vooral diadrome vissen. Bij 
mogelijkheden voor uittrek dient schade aan vis te worden vermenden, voorzover 
hier sprake van is (nader onderzoek lange termijn).  

 

RWSR gebied: Dongestroom, deelgebied Oude Maasje 

 

De polder Langstraat van Capelle is aangewezen als Habitatrichtlijn gebied. 
Vanwege het besloten karakter en de aanwezigheid van een groot stelsel van sloten 
zijn grote modderkruiper en snoek hier doelsoorten. De aanwezige stuwen dienen 
passeerbaar te zijn teneinde een zo groot mogelijk aaneengesloten gebied te 
realiseren van tenminste 50 ha (korte termijn).  
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RWSR gebied: Dongestroom, deelgebied Langstraat van Capelle 
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Prioritair water/gebied functie Categorie Knelpunttype Code Naam Planning Maatregel Kansen 
viswater en 
Beek- en 
kreekherstel 

Stuw/opvoer gemaal 
(handmatig) 

D-KST0169-D-
KGM0013 

Oosterhoutseweg Fase 1 R2T2V3 

Stuw/opvoer gemaal 
(automatisch) 

D-KST0168-D-
KGM0012 

 Fase 1 R2T2V3 

Stuw (automatisch) D-KST0172L    
Stuw (automatisch) D-KST0167 Bredaseweg Fase 1 R2T2V3 
Stuw (handmatig) D-KST0165 Piusoord Fase 1 R2T2V3 
Stuw (handmatig) D-KST0164 Gilzerbaan Fase 1 R2T2V3 

Stuw (handmatig) D-KST0162 Zandeind Fase 1 R2T2V3 
Stuw (handmatig) D-KST0161 Heide haven Fase 1 R2T2V3 

Donge en Oude Leij 

 

D2, D3, R1, 
R2, O1, O2 

Stuw (handmatig) D-KST0160 ntb Fase 1 R2T2V3 

Gebiedsanalyse 
Oosterhout-Waalwijk 
Gebiedsanalyse Oude 
Leij 
Verdrogingsbeleid 
(GGOR analyse) 

Gemaal  Gemaal Keizersveer Fase 3 R3T5V1 & R5 Oude Maasje, 
Zuiderafwateringskanaal 

EVZ D2, D3, O1, 
O2 Stuwen p.m  Fase 3 R3T1V4 

Gebiedsanalyse 
Oosterhout-Waalwijk 

Langstraat van Capelle Natte 
natuurparel 

O2 p.m p.m  fase 1  Gebiedsanalyse 
Oosterhout-Waalwijk, 
Antiverdrogingsproject 
Langstraat van Capelle 
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3.6 Bovenmark 

Het stroomgebied van de Bovenmark wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 
hoge natuurwaarden. De Bovenmark wordt gezien als hoofdvismigratieroute tussen 
de bovenlopen in Belgie, de Oostelijke singels van Breda en het Mark-Vlietsysteem. 
De Bovenmark verbindt tevens deze wateren met de belangrijke ecostroomgebieden 
van de Bavelse Leij, de Galdersche en Hazeldonksche beek, De Chaamse Beken, 
de Strijbeekse beek, de Bremer en via de Noorder Mark (België) het Merkske. In het 
kader van generiek beleid zijn al een groot deel van aanwezige 
vismigratieknelpunten opgelost. 

 

 

Vispassage bij stuw Bieberg (foto: waterschap Brabantse Delta) 

 

In de Bovenmark zijn bijna alle aanwezige stuwen passeerbaar gemaakt via het 
Intereg IIIa project IASM: Integrale Aanpak Stroomgebied van de Mark. De laatste 
twee stuwen, Stuw Galder en Stuw Blauwe kamer, worden passeerbaar gemaakt in 
het kader van de lopende landinrichting Ulvenhout-Galder. Als deze migratiebarrères 
zijn opgelost is de gehele Bovenmark geheel optrekbaar. Ter hoogte van Castelré 
komt kopvoorn voor (Schouten & Quak, 1996). In Vlaanderen is de Mark vanwege de 
viswaterfunctie geheel optrekbaar door aanleg van een vijftal vispassages.  
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RWSR gebied: Bovenmark, deelgebied Bovenmark 

 

De Bavelse Leij stroomt door het habitatrichtlijn gebied Ulvenhoutse Bos. De 
anadrome rivierprik en reofiele beekprik zijn belangrijke doelsoorten. De in deze 
beek aanwezige stuw kan op korte termijn optrekbaar worden gemaakt als onderdeel 
van de landinrichting Voorbos / Broekloop (antiverdroging project). In het 
bovenstrooms gelegen deel is er veel potentie voor kwel, en geschikt als paai- en 
opgroeigebied voor snoek.  

 

RWSR gebied: Bovenmark, deelgebied Bavelsche Leij 
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De Chaamse beken zijn voor het grootste deel optrekbaar gemaakt. In potentie zijn 
deze beken geschikt voor beek- en rivierprik en grotere reofiele soorten als kopvoorn 
en winde. De begrenzing ligt bij de delen van de beken die gedurende lage afvoeren 
droogvallen. De Chaamse beek heeft de functie waternatuur/viswater en is in het 
reconstructieproces aangeduid als Beekherstel (IHS3-kaart). Resterende knelpunten 
hier kunnen passeerbaar worden gemaakt in het kader van de ruilverkaveling Baarle 
Nassau (korte termijn). Daarnaast zijn alle migratiebarrières vanaf de mark tot ter 
hoogte van Chaam passeerbaar. Enkel stuw (MG05640.000) in de Groote of Roode 
beek dient vispasseerbaar te worden gemaakt. De andere stuwen zijn niet prioritair 
vanwege droogvallen van de bovenlopen. 

De Galdersche beek heeft een belangrijke functie als EVZ en is aangewezen als 
ecobeekstroomgebied (WHPII plus, partiële herziening II). De beek heeft potenties 
voor herstel van beekprik en rivierprik en andere reofiele vissoorten als kopvoorn en 
winde. De meest stroomafwaarts gelegen stuw kan op korte termijn passeerbaar 
worden gemaakt bij de kavelruil Balleman. Op middenlange termijn is de 
stroomopwaarts gelegen stuw passeerbaar te maken, als onderdeel van de 
waterberging opgave.  

De Strijbeekse beek is morfologisch waardevol en heeft potentie als leefgebied voor 
zowel diadrome, reofiele en eurytope vissoorten (de Laak & Kemper, 2004). Hier 
vormen een stuw, een aantal bodemvallen en duikers met verval migratiebarrières. 
Binnen de ruilverkaveling Baarle Nassau zullen de aanwezige barrières optrekbaar 
worden gemaakt. 

 

 

Vispassage in de hoofdloop van het Merkskefoto: Waterschap Brabantse 
Delta) 

 

Het Merkske heeft de functie waternatuur/viswater en is een belangrijk water voor 
reofiele vissoorten zoals kopvoorn (Schouten & Quak, 1996). Deze morfologisch 
zeer waardevolle beek biedt tevens leefgebied voor rivierprik en beekprik. De beek is 
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in zijn geheel optrekbaar. De waterkwaliteit die vanaf Baarle Nassau wordt afgevoerd 
naar het Merkske voldoet door belasting van overstorten niet aan de gestelde eisen. 
Op de korte termijn dienen knelpunten te worden opgelost. 

 

RWSR gebied: Bovenmark, deelgebied Merkske 
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Prioritair 
water/gebied 

functie Categorie Knelpunt Code Naam Planning Maatregel Kansen 

Stuw 
(automatisch) 

MG09750.000L stuw blauwe kamer  Fase 1 R2T2V3 Stadssingels 
Breda en 
 Bovenmark 

EVZ. 
 
 
Waternuttu/viswatter 
en Beek- en 
Kreekherstel 

 
 
D2, D3, 
R1, R2, 
O1, O2 

Stuw 
(automatisch) 

MG09560.000L stuw Galder  Fase 1 R2T2V3 

landinrichting Ulvenhout-Galder 
Verdrogingsbeleid (GGOR 
analyse) 

Bavelse Leij Beek- en 
Kreekherstel 

D2, D3, 
R1, R2, 
O1, O2 

Stuw (vast) MG07940.000 stuw Ulvenhoutsbosch, voorzien in 
project Voorbos/Broekloop 

Fase 2 R2T2V1 Antiverdrogingsproject Voorbos 
/ Broekloop 

Chaamse 
beken 

Waternatuur en 
Beek-
enKreekherstel 

D2, D3, 
R1, R2, 
O1, O2 

Stuw (handmatig) MG05640.000 Groote of Roode beek: Stuw 
Kapelweg, wort meegenomen binnen 
landinrichtingsproject 

Fase 2 R2T2V3 Integrale Gebiedsanalyse 
Chaamse beken 
 
Ruilverkaveling Baarle Nassau 

Stuw (handmatig) MG04580.000 stuw a16 Fase 1 R2T2V3 Galdersche 
beek 

Waternatuur en 
Beek- en 
Kreekherstel 

D2, D3, 
R1, R2, 
O1, O2 

Stuw (handmatig) MG04770.000L stuw galdersche weg, wordt 
meegnomen binnen 
landinrichtingsproject 

Fase 1 R2T2V3 
Intergale Gebiedsanalyse 
Bovenmark (Tauw, 2006) 
 
Toekomstvisie Galdersche –en 
Hazeldonkse beek, WBD 2006) 
 
Herinrichting Ulvenhout-Galder 
 

Bodemvallen p.m - Fase 1 R2T2V3 Waternatuur en 
Beek- en 
Kreekherstel 

Duikers p.m - Fase 1 R2T2V3 
Strijbeekse 
beek 

 

D2, D3, 
R1, R2, 
O1, O2 

Stuw  p.m. - Fase 1 R2T2V3 

Ruilverkaveling Baarle Nassau 
 
Integrale Gebiedsanalyse 
Chaamse beken 

Bodemvallen p.m - Fase 1 R2T2V3 Het Merkske Waternatuur en 
Beek- en 
Kreekherstel 

D2, D3, 
R1, R2, 
O1, O2 

Duikers p.m - Fase 1 R2T2V3 
Integrale Gebiedsanalyse Het 
Merkske (Grontmij, 2006) 
 
Ruilverkaveling Baarle Nassau 
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3.7 Aa of Weerijs 

De Aa of Weerijs heeft de functie viswater en is zowel in Nederland als in België 
geheel optrekbaar gemaakt. De beek functioneert net als de Bovenmark als 
hoofdmigratieroute tussen de westelijke singels van Breda, het Mark-Vlietsysteem en 
de zijstroomgebieden van de Bijloop en de Kleine beek. Tevens kan migratie 
plaatsvinden naar de bovenlopen in België doordat stuwen in de Aa of Weerijs 
volledig passeerbaar zijn. De beek biedt leefgebied voor diadrome soorten als aal en 
driedoornige stekelbaars, reofiele vissoorten als winde en serpeling en eurytope 
soorten als blankvoorn en snoek. In de bovenloop wellicht voor kopvoorn. In 
Vlaanderen komt de kopvoorn nog voor (mond med. S. Monden, Vlaams Gewest). 
De belangrijkste zijstroomgebieden als leefgebied voor vissen zijn de 
zijstroomgebieden van de Bijloop en van de Kleine Beek. De aanwezige stuwen in 
de Bijloop zijn vispasseerbaar en er is een optrekmogelijkheid in 2005 (bekkentrap) 
gerealiseerd tussen de Aa of Weerijs en de beek. 

In 1998 is de visstand in de Bijloop bemonsterd over de hele lengte van de beek. 
(Laak & Vriese, 1998). In totaal werden 14 vissoorten gevangen. In de 
bovenstroomse trajecten (stuwpanden) werden weinig tot geen vissoorten gevangen. 
Na de bemonstering is de Bijloop geheel optrekbaar gemaakt met vispassages. De 
Bijloop heeft grotendeel de functie waternatuur/viswater. Het bovenstrooms gelegen 
gebied is aangewezen als een natte natuurparel. In potentie kan de beek fungeren 
als een leefgebied voor diadrome soorten als driedoornige stekelbaars en aal, 
reofiele soorten als winde en eurytope soorten.  

 

Stuw in de Bijloop (foto: Waterschap Brabantse Delta) 



 
 

© VisAdvies BV 2006  
 

47 

 

Stuw in de Kleine Beek (foto: Waterschap Brabantse Delta) 

 

De Kleine Beek is aangewezen als EVZ en beschikt overeen goede waterkwaliteit 
vanwege voeding door het moerasgebied de Matjes. Naast de Bijloop is dit de enige 
zijbeek die van belang is voor zowel diadrome (driedoornige stekelbaars en aal), 
reofiele (winde) als eurytope vissoorten. Er is in 2003 een visie gereedgekomen voor 
dit gebied (Toekomstvisie Kleine beek en Aa of Weerijs, Royal Haskoning 2004).  
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RWSR gebied: Aa of Weerijs, deelgebied Kleine Beek en Aa of Weerijs 
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Prioritair 
water/gebied 

Functie Categorie Knelpunttype Code Naam Planning Maatregel Kansen 

Aa of Weerijs viswater 
Beek- en 
kreek 
herstel 

D2, D3, 
R1, R2, 
O1, O2 

Stuwen (vast) - Gerealiseerd binnen 
Intereg IIIa 
project:Integrale Aanpak 
Stroomgebied van de 
Mark (IASM) en 
Herinrichting Weerijs 
(DLG) 

Fase 1 R2T2V3 Integrale Gebiedsanalyse 
Aa of Weerijs 
 
Herinrichting Weerijs 
(DLG) 
 
project IASM 

Bijloop Waternatuur 
 
Beek – en 
kreekherstel  

D2, D3, 
R1, O1, 
O2 

Stuwen - Gerealiseerd  R2T2V3 

Turfvaart EVZ 
 

D2, D3, 
R1, O1, 
O2 

Stuwen (vast) -  Fase 3 R2T2V3 

Integrale Gebiedsanalyse 
Turfvaart-Bijloop (Royal 
Haskoning, 2006) 

Stuw (handmatig) MH11840.000 Stuivezand Fase 1 R2T2V3 
Stuw (handmatig) MH11800.000 Akkermolen Fase 1 R2T2V3 
Stuw (handmatig) MH11750.000 Biggelaar Fase 1 R2T2V3 

Stuw (handmatig) MH11715.000 Achtmaalseweg Fase 1 R2T2V3 
Stuw (handmatig) MH11680.000 Bloken Fase 1 R2T2V3 
Stuw (handmatig) MH11665.000 Lanschotstraat Fase 1 R2T2V3 

Kleine Beek EVZ D2, D3, 
R1, O1, 
O2 

Stuw (handmatig) MH11630.000 Dctus Fase 1 R2T2V3 

Integrale Gebiedsanalyse 
Aa of Weerijs 
 
Toekomstvisie Kleine Beek 
en Aa of Weerijs (Royal 
Haskoning, 2004) 
 
Ruilverkaveling Zundert 
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4 Ecologische profielen van doelvissoorten 

In dit hoofdstuk zijn de ecologische profielen van een aantal doelvissoorten verder 
uitgewerkt. In dit profiel komt aan bod, algemene kenmerken, migratie, habitat en 
beheer van de betreffende vissoort. De ecologische profielen dienen als 
onderbouwing bij de keuze voor o.a. minimale omvang van het areaal aan habitat en 
zijn richtinggevend voor het te voeren beheer. Er informatie ontleent van Emmerik 
(2003), Emmerik & de Nie (2005), Quak et al. (1996), de Nie (1996), Klein Breteler & 
Kranenbarg (2000) en Bosman & Aarts (2000). De potentiële verspreiding van de 
doelvissen op basis van de visie is aansluitend weergegeven.  

 

4.1 Fint (rode lijst) 

 

Kenmerken 

De fint is voor alle levensstadia gebonden 
aan stromend water. Een adult eet 
voornamelijk vis en zoekt beschutting in 
scholen. Finten leven in het open water, 
geassocieerd met het oppervlak of met het 
middengedeelte van het waterlichaam, maar 
niet met de bodem. Finten paaien in 
stromend, helder rivierwater boven een 
bodem van grind en grof zand. De fint komt voor in zout tot brak (zelden zoet) water 
en is een inheemse vissoort (Emmerik, 2003). De juvenielen foerageren aanvankelijk 
op het zooplankton dat voorkomt in riviermondingen en getijdenwateren. Als de 
finten groter worden schakelen ze over op kreeftachtige als aasgarnalen en jonge 
vis. De fint is opgenomen in bijlage 3 van de Conventie van Bern en staat op de 
Nederlandse Rode Lijst als “verdwenen uit Nederland”. De fint wordt ook genoemd in 
bijlage 2 en 5 van de Europese Habitatrichtlijn, wat betekend dat in Nederland 
speciale beschermingszones (SBZ) moeten worden aangewezen voor het jaar 2011 
(Emmerik & de Nie, 2005).  

 

Migratie 

Migratiegilde; Anadroom of regionale migratie. De paaitijd is in april en mei. De 
paaiplaatsen liggen daar waar het getij nog merkbaar is. De volwassen dieren 
verlaten direct na het paaien het zoete water. Finten paaien meer dan eens in hun 
leven. De embryo’s larven en juvenielen groeien op in riviermondingen. Zij trekken 
naar de brakwaterzone zodra de watertemperatuur zakt onder de 19 C.  

 

Habitat 

Het paaigebied ligt in zwak stromend (5-15 cm/s) zoetwater in de rivierdelen met een 
zwakke getijdenwerking of juist bovenstrooms daarvan. De paaiplaatsen liggen 
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tenminste 50km bovenstrooms van het zoute deel van de estuaria. Voor de paai 
heeft de fint grind of zandbedden met een diepte van 0,3 – 1,5 m nodig. De afgezette 
eieren zijn demersaal en hebben, totdat de embryo’s actief kunnen zwemmen, een 
estuarium nodig met een geleidelijk zoet/zout overgang en met een zandige bedding. 
De larven en juvenielen hebben een estuarium nodig met een geleidelijke zoet/zout 
overgang en littoraal of diepe geulen met een verticale zoet/zout gradiënt (Klein 
Breteler & Kranenbarg, 2000). Het oppervlakte dat een Fint nodig heeft voor een 
reproductieve eenheid (RE) is:  

• 10 m2 habitat voor het ei stadium 

• 150 m2 habitat voor het embryonale stadium 

• 500 m2 habitat voor het larvale en juveniele stadium 

• 500 m2 habitat voor het adulte stadium.  

 

In potentie kan de fint weer voorkomen in de benedenloop van het Mark Vliet 
systeem en in het Gat van den Ham. De ontwikkelingen rondom de 
Haringvlietsluizen op een kier zijn daarbij van essentieel belang. 

 

Beheer 

Dammen, stuwen en sluizen vormen ernstige barrières voor de migratie van finten. 
Ook de overbevissing in het mondingsgebied van de rivier is een negatieve factor. 
Een goede waterkwaliteit is voor een fint zeer belangrijk evenals juiste paaiplaatsen. 
Een zoetwatergetijde gebied met grindbanken en luwteplaatsen zijn essentieel. Ook 
de ontwikkeling van zijgeulen waardoor rivierwater stroomt, kan van belang zijn om 
paai en opgroeiplaatsen voor de fint te kunnen bieden(Emmerik & de Nie, 2005). Om 
de Fint weer te laten terugkeren in de Rijn en de Maas zijn verstrekkende 
maatregelen nodig. Voor de Fint geldt dat de waterkwaliteit in de rivieren weer goed 
moet zijn, maar ook moeten de riviermondingen ecologisch aantrekkelijker worden. 
Uit onderzoek in de Elbe bleek dat de fintlarven en juvenielen zich niet zozeer 
ophielden langs de oevers, maar juist aan de rand van de geulen waardoor het 
rivierwater stroomt. Ontwikkeling van zijgeulen waardoor rivierwater stroomt, kan 
daarom van belang zijn om paai- en opgroeiplaatsen voor de fint te kunnen bieden.  

 

4.2 Rivierprik (rode lijst) 

 

Kenmerken 

De rivierprik is voor alle levenstadia gebonden aan 
stromend water. De adulten voeden zich op 
parasitaire wijze en zoeken beschutting op en rond 
de bodem. Ze leven in het open water, geassocieerd 
met het oppervlak of met het middengedeelte van het 
waterlichaam, maar niet met de bodem, dit is echter 
wel alleen zo bij adulten. Als larve leeft de rivierprik in 
slibbodems van rivieren. De rivierprikken hebben grind nodig om hun eieren in af te 
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zetten. Ze komen voor in zowel zoet als zout water en zijn inheems. (Emmerik, 2003; 
Emmerik & de Nie, 2005).  

Sinds 2003 zijn rivierprikken volledig beschermd krachtens de Flora- en Faunawet. 
De Rivierprik wordt ook genoemd in bijlage 2 en 5 van de Europese Habitatrichtlijn, 
wat betekend dat in Nederland speciale beschermingszones (SBZ) moeten worden 
aangewezen voor het jaar 2011.  

 

Migratie  

Rivierprikken brengen het grootste deel van hun volwassen leven door in het zoute 
water en trekken voor de paai de zoete (soms brakke) binnenwateren binnen. De 
rivierprik leeft gemiddeld 4,25 jaar als larve. Bij een lengte van 9 tot 15 cm vindt er 
een gedaanteverwisseling plaats. Het dier trekt naar zee en blijft daar 2,5 tot 3 jaar 
als een visparasiet. In deze tijd groeit de rivierprik uit tot een lengte van 30 tot 49 cm 
(de Nie, 1996). Na ongeveer 4 jaar migreert de rivierprik vanuit de rivier, richting het 
zoute water. Als de vissen geslachtsrijp zijn trekken zij stroomopwaarts de rivieren 
op, tot de plaats waar het getij in de rivier nog merkbaar is, om te paaien. Deze trek 
vindt plaats van februari tot in april en gebeurt richting de midden en bovenlopen van 
de rivier. 

 

Habitat 

Voor het paaien heeft de rivierprik een voorkeursdiepte die tussen de 20 en de 150 
cm ligt in een kom van hoogstens 40 cm middellijn in snelstromend (100 tot 200 
cm/s) water (de Nie, 1996). Als larve leeft de rivierprik in slibrijke rivierbodems. Als 
volgroeide parasiet verblijft hij in riviermondingen en kustwateren. Een estuarien 
milieu is noodzakelijk voor de rivierprik. Dit is een gebied waar een rivier uitmondt in 
zee, met een overgang van zoet naar zout water, waar de watermassa in beweging 
is onder invloed van de rivierwaterafvoer en het getij. De bovenlopen van de beken 
in het Rissebeek, Molenbeek, Chaamse beken, Bovenmark, Bavelse Leij etc. bieden 
in potentie paai/ en opgroeigebied. Cruciaal voor het voorkomen is een verbinding 
met de zee.  

 

Beheer 

Verbetering van waterkwaliteit, riviermondingen aantrekkelijker maken, ontwikkeling 
zijgeulen. Maatregelen om trekvissen de gelegenheid te geven om de Rijn, de Maas 
en de IJssel op te trekken, zullen ook een gunstig effect hebben op de rivierprik. Dit 
kan zijn het verwijderen van stuwen of het aanbrengen van vispassages op 
knelpunten. (Quak et al., 1996).  
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4.3 Aal 

 

Kenmerken 

De aal kan in een brede range van 
stromingscondities voorkomen, maar is niet 
gebonden aan het stromende water. Het 
dieet van een adult bestaat voornamelijk of 
uitsluitend uit invertebraten. Een dieet van 
een aal kan ook voor een aanzienlijk deel uit 
dierlijk en een aanzienlijk deel uit plantaardig voedsel bestaan. Alen zoeken wel 
beschutting, maar hebben geen duidelijke voorkeur voor het type beschutting (bijv. 
takken, overhangende oevers, boomstronken, stenen, holten, spleten). Ze leven en 
voeden zich (ingegraven) in of op de bodem. De voortplanting is in vele opzichten 
nog een raadsel bij de aal, waarschijnlijk paait de vis in het open water. De aal komt 
zowel voor in zout als zoet water en is inheems (Emmerik, 2003). In 1998 is de 
paling als “kwetsbaar”op de Rode lijst geplaatst, maar in 2004 is deze soort daar 
weer van verwijderd, omdat op grond van nieuw beleid alleen dieren die zich in 
Nederland voortplanten in aanmerking komen voor een Rode lijst – status (Emmerik 
& de Nie, 2005).  

 

Migratie  

Alen brengen het grootste deel van hun volwassen leven door in het zoete water en 
trekken voor de paai naar zee. Zodra de aallarven uit de eieren gekomen zijn, 
begeven ze zich naar europa en Noord-Afrika daarbij geholpen door 
oceaanstromingen. Waarschijnlijk begint deze trek ergens in de Atlantische oceaan. 
De dieren trekken de rivieren op, maar kunnen ook in de kustwateren blijven en daar 
opgroeien. Deze migratie gebeurt als de watertemperatuur 10 °C is. In het eerste 
jaar kunnen zij maximaal 150 kilometer landinwaarts trekken. Tot ze geslachtsrijp 
worden, wat meer afhangt van de lengte dan van de leeftijd, blijven de vissen in het 
zoete water. Dan zwemmen ze terug naar hun, nog onbekende, geboortegrond om 
te paaien. De aal vertoont ook migratie gedrag over kortere afstanden. De dagelijkse 
migratie is afhankelijk van de kenmerken van het watertype en kan uiteenlopen van 
100 m tot 30 km. Daarnaast vinden er seizoensverplaatsingen plaats in de herfst en 
het voorjaar (Emmerik & de Nie, 2005). 

 

Habitat 

De aal kan zich handhaven binnen een zeer brede range van ecologische 
omgevingsomstandigheden, zoals watertemperatuur, zuurgraad, waterdiepte, 
bodemsubstraat waterkwaliteit. De aanwezigheid van schuilplaatsen is belangrijk 
voor de paling. Tegen langdurig lage temperaturen is de paling niet goed bestand. 
Een zuurstofgehalte van 2,5 mg/l is bij 21 °C de on dergrens. Palingen zijn gevoelig 
voor vervuiling met zware metalen en nemen PCB’s op in hun vetvoorraad (Emmerik 
& de Nie, 2005). Omdat de paling migreert, moet er een vrije toegang zijn tot de zee 
voor de volwassen dieren en een vrije toegang tot de rivieren voor de glasaal (de 



 
 

© VisAdvies BV 2006  
 

54 

Nie, 1996). De aal komt zowel in stromend als stilstaande wateren voor van de 
Brabantse Delta. Van belang is dat er een verbinding met de zee wordt gerealiseerd.  

 

Beheer 

De ICES adviseert dat de exploitatie van paling moet worden verminderd tot het 
laagst mogelijke niveau, in afwachting van een herstelplan dat wordt opgesteld. 
Belemmeringen van de trek naar paaigebieden moet worden weggenomen of 
verzacht. Dit kan door sluiting van waterkrachtcentrales in de trektijd en speciale 
voorzieningen bij dammen, stuwen en gemalen (Emmerik & de Nie, 2005). Ook de 
verwijdering van stuwen en het aanleggen van vispassages helpen de aal in de trek. 
(Quak et al., 1996).  

 

4.4 Winde 

 

Kenmerken 

Voor een deel van hun leven zijn windes 
gebonden aan stromend water en/of houden zij 
zich bij voorkeur op in stromend water. Het dieet 
van een adult bestaat voor een aanzienlijk deel 
uit dierlijk en voor een aanzienlijk deel uit 
plantaardig voedsel. De vissen vinden 
beschutting door scholen te vormen. Windes leven in het open water, geassocieerd 
met het oppervlak of met het middengedeelte van het waterlichaam, maar niet met 
de bodem. Voor de voortplanting heeft de winde grind of planten nodig om de eieren 
op af te zetten. Deze inheemse vis komt voor in zoet water maar kan ook zwak brak 
water verdragen (Emmerik, 2003). De winde kan net als de zalm springend over 
barrières stroomopwaarts komen. Hoogtes tussen de 0,25 en 0,50 meter zijn 
waarschijnlijk nog net springend te overbruggen. De winde staat op de Nederlandse 
Rode Lijst als “gevoelige soort” (Emmerik & de Nie, 2005).  

 

Migratie  

Windes migreren binnen de rivieren. In de paaitijd trekt de winde stroomopwaarts 
naar kleinere rivieren en beken. Onderling verschilt het migratiegedrag sterk. 
Sommige vissen blijven op een stuk rivier van enkele kilometers terwijl anderen 
tochten maken van meer dan 100 km tussen de paaiplaatsen en de 
overwinteringgebieden. Per rivier verschilt het migratiegedrag (Emmerik & de Nie, 
2005). Windes komen nu al voor in de benedenloop van het Mark Vliet systeem, de 
Bovenmark en aangrenzende beken. Een uitbreiding van het leefgebied is zeer goed 
mogelijk indien barrières in andere beken optrekbaar worden gemaakt.  

 

Habitat 

De winde komt voor in stromende rivieren, meren en plassen. Paaiplaatsen zijn 
relatief ondiepe plaatsen (30 tot 150cm), met een bodem van grind, zand, (levende) 
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waterplanten of afgestorven planten materiaal. De stroomsnelheid mag variëren 
tussen de 5 en 40 cm/s. Lage zuurstof-concentraties zijn schadelijk voor larven en 
juvenielen (van Emmerik, 2003). De optimale temperatuur voor winde is minimaal 17 
°C. De letale watertemperatuur voor volwassen visse n ligt bij 36 °C, voor jonge 
windes is een temperatuur van 27 °C al dodelijk. De  vis zoekt beschutting in 
stroomkommen en alle structuren die bescherming bieden tegen stroom, zoals grote 
stenen, takken, dode boomstammen en vegetatie (Emmerik & de Nie, 2005). De 
streefwaarden van het habatattype ‘Winde’ heeft een beschaduwing van minimaal 
20%, een watervegetatie van maximaal 40%, een oeverbeschutting van minimaal 40 
% en een beschutting van minimaal 15 % (Bosman & Aarts, 2000).  

 

Beheer 

De aanleg van nevengeulen, verbonden met de hoofdstroom, in de grote rivieren is 
van groot belang als opgroeigebied voor stroomminnende vissoorten als de winde. 
Vispassages zijn belangrijk voor een ongehinderde optrek, de verwijdering van 
stuwen helpt hier ook in (Emmerik & de Nie, 2005). Ook de aanleg van ondiepe (<0,5 
m), brede (>10 m) (voor)oeverzones in boezem helpen de windes. (Her-) 
meandering, het toevoegen van takken/stenen in de beekbedding, 
driehoeksvleugelkribben en lage profieldammen kunnen de winde helpen een 
optimaal leefgebied te bieden. Door natuurvriendelijke maaimethoden is er een 
bescherming van paaiplaatsen. De aanvoer van “vreemd” water, ten behoeve van 
vooral peilbeheer, boorspoeling of doorvoer naar naburige regio’s veroorzaakt bijna 
steeds eutrofiëringproblemen in de ontvangende binnenwateren; zowel door 
nutriëntentoevoer als door interne eutrofiering. (Feith, 1987) Een vermindering van 
inlaat gebiedvreemd water verbetert de milieukwaliteit. Een extra beplanting van 
beekbegeleidende beplanting kan in de paaitijd voor een verbetering zorgen voor de 
ei-afzetting (Quak et al., 1996). 

 

4.5 Beekprik 

 

Kenmerken 

De beekprik is voor alle levensstadia gebonden aan 
stromend water. De larven voeden zich met dierlijk 
en plantaardig plankton, als aldult eet de beekprik 
niet. De beekprik zoekt beschutting op en in de 
bodem. Hier leven en voeden zij zich ook. De 
aanwezigheid van grind of kiezels is voor de 
beekprik essentieel om de eieren af te zetten. De, inheemse beekprik, komt 
uitsluitend in zoet water voor. (Emmerik, 2003). Prikken zijn geen echte vissen: door 
biologen worden prikken gerekend tot de klassen rondbekken. De beekprik leeft 
gemiddeld 6,5 jaar als larve (ammocoetes). Bij een lengte van 12 tot 17,5 cm vindt 
de gedaantewisseling plaats. Het dier ontwikkelt zich niet tot parasiet maar leeft nog 
slechts een half jaar- zonder te eten- om te kunnen paaien. De beekprik is 
beschermd volgens de Natuurbeschermingswet. Internationaal geldt de beekprik als 
een kwetsbare soort (de Nie, 1996). Sinds 2003 is de beekprik volledig beschermd 
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krachtens de Flora – en – faunawet. De soort staat in bijlage 3 van de Conventie van 
Bern en op de Nederlandse Rode lijst als bedreigde soort. De Beekprik wordt ook 
genoemd in bijlage 2 van de Europese Habitatrichtlijn, wat betekend dat in 
Nederland speciale beschermingszones (SBZ) moeten worden aangewezen voor het 
jaar 2011.  

 

Migratie  

De migratie vindt plaats binnen de rivieren/beken. Beekprikken migreren niet over 
lange afstanden. Jonge larven migreren van bovenlopen met grind naar lager 
gelegen gebieden met meer slib. Volwassen dieren trekken stroomopwaarts om 
boven grindbeddingen te paaien. In een natuurlijk gevarieerd beeksysteem kunnen 
vele verschillende habitats dicht bij elkaar liggen, waardoor de migratieafstand kort 
is. Op kanalen kan deze langer zijn (Emmerik & de Nie, 2005). 

 

Habitat 

De larven leven in zandige bodems en filteren daaruit kiezelalgen en dierlijke 
eencellige en meercellige. De beekprik leeft als larve in slib dat rijk is aan organische 
stoffen, bijvoorbeeld in binnenbochten van meanderende beken. Boven het slib moet 
zuurstofrijk water stromen (3 tot 50 cm/s) Een stroomsnelheid van 10 cm/s is het 
gunstigst. Beekprikken leven niet in wateren breder dan 10 meter (de Nie, 1996). 
Beekprik kwam in de jaren zestig voor in Strijbeekse beek, Merkske, Chaamse 
beken en Oude Leij. Door vooral de verslechtering van de waterkwaliteit zijn deze 
daarna verdwenen. Door herstelmaatregelen is de kwaliteit van aanwezige fysieke 
habitats voor deze soorten sterk verbeterd waardoor deze soorten op de lange 
termijn weer kunnen voorkomen.  

 

Beheer 

Voor een effectief behoud en herstel van beekprikpopulaties moet de beheerder 
rekening houden met de hele levenscyclus. De paaigebieden liggen maximaal 2 a 3 
km stroomopwaarts van de opgroeigebieden van larven die op korte termijn tot 
volwassen prik uitgroeien. Er mag geen migratiebarrière zijn tussen deze 
opgroeigebieden en de paaigebieden en de bedding waarin de pikken zich bevinden 
mag niet verstoord worden. Schone kiezel-, grind- en grofzandbanken dienen in 
voldoende mate beschikbaar te zijn en mogen niet te ver van de opgroeigebieden 
liggen (Emmerik & de Nie, 2005).  
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4.6 Snoek  

 

Kenmerken 

De snoek kan in een brede range van 
stromingscondities voorkomen, maar is niet 
gebonden aan stromend water. Het dieet van een 
adult bestaat voornamelijk of uitsluitend uit 
vertebraten, deze worden zowel dicht bij de bodem 
als wel in het open water gevangen. 
Watervegetatie is erg belangrijk voor de snoek, hij is er zelfs een deel van zijn leven 
aan gebonden, en hij houd er zich graag op. Voor de paai heeft de snoek planten 
nodig om de eieren af te zetten. Deze inheemse vis kan zowel zoet als in enige mate 
brak water verdragen (Emmerik, 2003).  

 

Migratie  

In Nederland zoekt de snoek voor de paai ondiepe, vegetatierijke oeverzones en 
ondiepe sloten op. Daarvoor migreren de meeste snoeken maximaal een paar 
honderd meter (Lokale en regionale migratie). In landen met afwisselend diepe 
meren en rivieren trekken snoeken wel over langere afstanden naar geschikte 
paaiplaatsen (Emmerik & de Nie, 2005).  

 

Habitat 

De snoek is een soort van stilstaand of langzaam stromend water. Een 
stroomsnelheid van meer dan 25cm/sec wordt slechts een paar uur lang verdragen. 
De snoek heeft een voorkeur voor water met een gevarieerde begroeiing van 
oeverplanten en onderwaterplanten. Volwassen, grote, snoek kan zich schuilhouden 
achter obstakels in plaats van waterplanten. De paaiplaats van snoek moet in elk 
geval ondiep (15 tot 100cm) en begroeid zijn (de Nie, 1996). Vrij zwemmende larven 
tot een lengte van 4 cm komen voor in open water. Het laatste larvale stadium 
(lengte vanaf 5 cm) bevindt zich tussen de vegetatie op een diepte van 0,5 tot 1,0 m. 
Voor een reproductieve eenheid (RE) snoek, 1 man en 1 vrouw, wordt een habitat 
van 500m2 verondersteld. Het minimum areaal van een duurzame populatie (MVP) is 
het areaal dat nodig is om en duurzame populatie te dragen. Dit wordt uitgedrukt in 
het aantal reproductieve eenheden waarbij de uitsterf kans in een geheel 
geïsoleerde situatie verwaarloosbaar klein is. Voor de snoek geld dat 1000 RE, 
voldoende is als MVP. Gemiddeld hebben 1000 Reproductieve eenheden, 1000 * 
500m2 = 500.000m2 wateroppervlakte nodig (50 ha). Snoek komt voor in stilstaande 
en stromende wateren van de Brabantse delta. Ideale paai/ en opgroeigebieden 
betreffen de met waterplanten begroeide slotenstelsels als Langstraat van Capelle, 
Weimeren en polder Rooskendonk.  

 

Beheer 

Voor het beheer van snoek zijn waterplanten essentieel. Ten alle tijden moeten er 
waterplanten gevonden kunnen worden door de snoek, zowel voor de voortplanting 
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als de bescherming. Het aanplanten van (onderwater) vegetatie kan een oplossing 
zijn. Een goede waterkwaliteit is hiervoor belangrijk. Weilanden die onder water 
lopen kunnen voor de snoek als afzetplaats voor de eieren dienen. 
Hoogwaterreservoirs bieden, afhankelijk van de verblijftijd van het water waardevolle 
paai- en opgroeigebieden (Quak et al., 1996). Vanaf maart kan het zomerpeil 
geleidelijk worden opgezet. Ook helder water is voor deze zichtjager belangrijk, maar 
niet noodzakelijk. En snoekpopulatie word gereguleerd door de hoeveelheid 
vegetatie en kannibalisme (Emmerik & de Nie, 2005). Te weinig stroomsnelheid kan 
voor snoeken ook een probleem vormen, (her-) meandering, het toevoegen van 
takken/stenen in de beekbedding, driehoeksvleugelkribben en lage profieldammen 
helpen dit probleem om te lossen (Quak et al., 1996).  

 

 

 

4.7 Grote modderkruiper 

 

Kenmerken 

De grote modderkruiper is gebonden aan 
stilstaande of zeer langzaam stromende 
wateren. Het dieet van een adult bestaat 
voornamelijk uit invertibraten zoals insecten. 
De grote modderkruiper is voor een deel van 
zijn leven gebonden aan waterplanten en houd zich hier graag op. Ze zoeken 
beschutting op de bodem, waar ze zich ook voeden. De eieren worden afgezet in 
planten of op de bodem. De, inheemse, grote modderkruiper komt uitsluitend voor in 
zoet water (Emmerik, 2003). De grote modderkruiper is opgenomen in de Flora – en 
– faunawet. Verder staat de grote modderkruiper in de bijlage 3 van de Conventie 
van Bern en als kwetsbare soort op de Nederlandse Rode Lijst. Bovendien staat de 
soort in bijlage 2 van de Europese Habitatrichtlijn, wat een verplichting inhoudt voor 
Nederland om speciale beschermingszones voor deze vissoort aan te wijzen 
(Emmerik & de Nie, 2005).  

 

Migratie  

Grote modderkruipers verplaatsen zich niet over grote afstanden, maar vertonen wel 
migratie naar paaigebieden. Na de paai verlaten ze deze plaatsen weer, terwijl de 
jongen er een jaar kunnen verblijven. Uit gericht onderzoek bleek dat maar 10% van 
de modderkruipers waagde zich tot maximaal 300 m van de vangplaats (Emmerik & 
de Nie, 2005).  

 

Habitat 

De grote modderkruiper komt vooral voor in stilstaand en langzaam stromend 
(minder dan 0,05 m/s), ondiep water. Het water kan langgerekt zijn (sloten), maar 
ook een grillige vorm hebben (moeras met poelen). Meestal is het water niet dieper 
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dan 1,5 m met geleidelijk oplopende oeverzone met een rijke onderwatervegetatie. 
De soort is aangetroffen in betrekkelijk zuur water (pH 4,0 tot 5,0), waar hij zich kan 
voortplanten. Liever heeft de vis water met een lagere pH. Zandige bodem wordt 
gemeden. De grote modderkruiper heeft een voorkeur voor modder (minstens 10 cm 
dik) waarin ook veen kluiten, blad en plantenwortels aanwezig mogen zijn. Het water 
hoeft niet zuurstofrijk te zijn. Echter, zuurstofloosheid in de ei- en juveniele fase 
verdraagt de soort niet (Emmerik & de Nie, 2005). Grote aaneengesloten gebieden 
bestaande uit dichte slotenstelsels, zoals de Langstraat van Capelle, Noordpolder 
Ossendrecht zijn potentiële leefgebieden.  

 

Beheer 

Handmatig schonen en baggeren in sloten en vaarten is het beste beheer voor de 
grote modderkruiper. Veelal is dit geen haalbare optie. Als er al machinaal wordt 
gebaggerd, zou dit gefaseerd en alleen in het najaar moeten worden uitgevoerd. Dus 
steeds een klein stuk, zodat allerlei stadia van verlanding in de habitat aanwezig 
blijven. Meegeschepte dieren zouden na uitvoering teruggezet moeten worden 
(eventueel in samenwerking met natuur- of hengelsportverenigingen) (Emmerik & de 
Nie, 2005). Een probleem voor de grote modderkruiper zou kunnen zijn dat de 
bodem te zanderig is en er geen plantenwortels o.i.d. zijn. Door o.a. takken/stenen in 
de beekbedding te plaatsen, driehoeksvleugelkribben en (her-) meandering kan men 
de stroming laten afnemen waardoor er meer “rotzooi” kan bezinken en er modder 
kan ontstaan. Door de aanleg van oeverbeplanting, hebben bladeren en takken de 
kans om te bezinken wat voor de grote modderkruiper goed kan uitpakken (Quak et 
al., 1996).  
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Bijlage 1 Overzicht van waterlichamen, watertypen, rwsr gebied en 
provinciale functietoekenning 

* RWSR = regionale watersysteem rapportage 

 

Stroom-
gebied 

rwsr gebied* Waterlichaam Code Watertype status provinciale functie, 
reconstructie of VHR 
gebied 

vennen bij Groote Meer m12 ondiepe zwak gebufferde plassen (vennen) S.V. waternatuur/VHR 

Markiezaatsmeer m30 Zwak brakke wateren S.V. waternatuur/VHR 

Binnenschelde m30 zwak brakke wateren S.V. VHR/Zwemwaterfunctie 

Agger r5 langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand S.V. EVZ 

Zoom (en Bleekloop) r5 langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand S.V. Zoom: waternatuur en 
beek- en kreekherstel  

Verkorting/Lange Water r6 langzaam stromend riviertje op zand/klei S.V. waternatuur/viswater/ beek 
en kreekherstel 

Schelde Brabantse 
Wal 

Rietkreek complex r5 langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand S.V. waternatuur/viswater/beek 
en kreekherstel 

Wilhelminakanaal m6 Grote ondiepe kanalen K.M. EVZ 

VHR Langstraat bij Sprang-
Capelle 

m8 gebufferde laagveensloten K.M. VHR-gebied 

Donge (noord) r12 Langzaam stromende middenloop/benedenloop S.V. EVZ 

Bovenlopen Donge (zuid),  )r4 permanent langzaam stromende bovenloop op zand S.V. Oude Leij: viswater en  
beek- kreekherstel 

VHR Regte Heide West r4 permanent langzaam stromende bovenloop op zand S.V. VHR-gebied, gedeelte 
Oude Leij, viswater en 
beek- en kreekherstel 

Dongestroom 

Oude Maasje r7 langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei S.V. EVZ 

Roode Vaart m6 Grote ondiepe kanalen S.V. EVZ Hollands 
Diep Amer 

Tonnekreek complex r6 langzaam stromend riviertje op zand/klei S.V. waternatuur/viswater,beek- 
en kreekherstel 

omloop bakkersberg r5 langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand S.V. EVZ 

Ligne r5 langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand S.V. ghs-natuur, beek- en 
kreekherstel 

Molenbeek r5 langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand S.V. EVZ 

Molenkreek complex r6 langzaam stromend riviertje op zand/klei S.V. waternatuur/viswater, 
beek-en kreekherstel 

Kruislandse kreken r6 langzaam stromend riviertje op zand/klei S.V. waternatuur/viswater, 
beek- en kreekherstel 

Mark en Vliet r7 langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei S.V. viswater 

Mark-Vliet 
boezem 

Rissebeek r5 langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand S.V. EVZ 

Aa of Weerijs r5 langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand S.V. viswater 

Kleine beek r5 langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand S.V. EVZ 

Turfvaart r4 permanent langzaam stromende bovenloop op zand S.V. waternatuur 

Aa of Weerijs 

Bijloop r4 permanent langzaam stromende bovenloop op zand S.V. waternatuur/viswater 

Chaamse beken r4 permanent langzaam stromende bovenloop op zand S.V. waternatuur/viswater 

Strijbeekse beek r4 permanent langzaam stromende bovenloop op zand 
S.V. waternatuur/viswater 

Bremer r4 permanent langzaam stromende bovenloop op zand sv viswater 

Galdersche Beek r4 permanent langzaam stromende bovenloop op zand S.V. waternatuur 

Merkske r4 permanent langzaam stromende bovenloop op zand S.V. waternatuur/viswater 

Boven Mark r5 langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand sterk 
verander
d 

viswater 

Molenleij r4 permanent langzaam stromende bovenloop op zand sterk 
verander
d 

- 

Maas 

Bovenmark 

VHR Ulvenhoutse Bos r4 permanent langzaam stromende bovenloop op zand sterk 
verander
d 

- 



 
 

© VisAdvies BV 2006  
 

65 

Bijlage 2. Staalkaart maatregelen 

Voor het oplossen van migratieknelpunten voor vis bestaan verschillende 
oplossingsrichtingen. In alle gevallen vormt het geheel verwijderen van het 
betreffende kunstwerk de beste oplossing. Vanwege het peilbeheer kan deze 
maatregel echter maar sporadisch worden toegepast (bijvoorbeeld beekherstel). In 
alle andere gevallen zal moeten worden gezocht naar een meer (natuur)technische 
oplossing in de vorm van vispassages of een aangepast beheer. De keuze is sterk 
afhankelijk van het type knelpunt (stuwen, gemalen, sluizen ,e.d.), de beoogde 
doelsoorten, beschikbare ruimte en water. Daarnaast kunnen ook landschappelijke 
en recreatieve overwegingen een rol spelen in de uiteindelijke keuze. Per situatie is 
maatwerk vereist. In de staalkaart zijn een groot aantal mogelijke 
oplossingsrichtingen opgenomen. Hierbij is de volgende prioritering aangehouden, 
gebaseerd op het handboek vismigratie (Kroes & Monden, 2005): 

• herstel van de natuurlijke dynamiek 

• semi-natuurlijke oplossingen 

• technische oplossingen 

• aangepast beheer migratieknelpunt 

 

Aanvullend is visbescherming bij gemalen als oplossingrichting meegenomen, op 
basis van het Manshanden gemaal vispassage. Deze kan als unit worden geplaatst 
bij een bestaand gemaal, maar kan ook als op zichzelf staand gemaal worden 
geplaatst, wat kostenbesparend is. De capaciteit is 1300-1400 m3/s.  

 

Indien het onduidelijk is in hoeverre het kunstwerk een knelpunt vormt, dan is als 
oplossingsrichting hiervoor opgenomen dat er nader onderzoek is vereist.  

 

In de staalkaart is tevens een kolom ‘kosten’ opgenomen. In deze kolom is een 
kostenindicatie opgenomen van de betreffende maatregel. Deze kostenindicatie is 
met name gebaseerd op praktijkervaringen en expert judgement. De aangegeven 
kosten betreffen ‘kale’ kosten (aanneemsom, excl. BTW). Geen rekening is 
gehouden met bijkomende kosten voor Voorbereiding, Advies en Toezicht (VAT, 
ongeveer 15%), grondaankoop, kabels en leidingen en post onvoorzien (ca 10%). Dit 
betekent dat de totale kosten wellicht ca. 1,5 keer hoger kunnen zijn dan is 
aangegeven.  

Omdat de uiteindelijke kosten sterk zullen afhangen van zaken als grondaankoop, 
aanpassingen bestaande kunstwerken, etc. moeten deze niet te strikt worden 
genomen en vooral worden gezien als richtlijn.  
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Tabel.1.1 Overzicht van oplossingsrichtingen, oplossingstypen en varianten om 
vismigratie te herstellen 

 
Oplossingsrichting Type maatregel Variant Code Globale 

kostenindicatie 
(€ x1.000,-) 

Klein herstelproject R1T1V1 PM 

Hermeandering R1T2V1 PM 

Herstel natuurlijke situatie 

Groot herstelproject 

Ontpoldering/inundatie van 
polder 

R1T3V2 PM 

Nevengeul R2T1V1 PM 
Stenen stroomversnelling R2T2V1 10 per trede 
Stenen helling R2T2V2 8 per trede 

Stenen visdoorgang 

Stenen drempels R2T2V3 10-15 per trede 
Gedeeltelijk herstel estuaria (gedempt getij) R2T3V1 PM 

Semi-natuurlijke 
oplossing 

Tijdelijke inundatie/waterberging R2T4V1 PM 
Overlaten R3T1V1 10-12 per trede 
Vertical-slot R3T1V2 10-15 per trede 
Comb. overlaten/vert. slot R3T1V3 10-15 per trede 

Bekkenpassage 

De Wit vispassage R3T1V4 15-20 
Hevel-vispassage R3T2V1 25-35 
Vissluis R3T3V1 25-50 
Aalpassage/aalgoot R3T4V1 5-20 
Vijzelvispassage R3T5V1 5-10 

Technische oplossing 

Heraanleg/aanpassing 
duikers/sifons 

Heraanleg duikers/sifons R3T6V1 PM 

  Aanpassing duikers/sifons R3T6V2 PM 
Aangepast beheer Spuisluis R4T1 PM 

 Gemaal R4T2 PM 
 Stuw R4T3 PM 
 Terugslagklep R4T4 PM 
 Schutsluis Via rinketten R4T4V1 PM 
  Via reguliere schuttingen R4T4V2 PM 
Visbescherming Bij gemalen Manshanden gemaal 

vispassage 
R5 100 per unit 

Nader onderzoek In hoeverre is er sprake van een knelpunt? R6 PM 
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