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Samenvatting 

Nederland leeft met…vismigratie 
De visstand is binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) een van de 
biologische kwaliteitsparameters. De KRW vraagt waterbeheerders om de doelen en 
maatregelen af te leiden voor de visstand. Het opheffen van migratiebarrières (zoals 
stuwen, waterkrachtcentrales, gemalen, sluizen etc.) is, naast herstel van 
leefgebieden, door waterbeheerders geïdentificeerd als een belangrijke maatregel 
om een gezonde visstand te bereiken. Bereikbaarheid van paai- en opgroeigebieden 
voor vissen heeft inmiddels een vaste plek in het Europese en landelijke beleid. Te 
denken valt onder andere aan de Habitatrichtlijn, de Beneluxbeschikking en de 
Europese Aalverordening.  
 
Een landelijk beeld van de migratieproblematiek voor vissen en de aanpak was tot 
voor kort echter niet te geven. Daarom is in de Landelijke Decembernota 2006 een 
actie vastgelegd een lijst op te stellen met prioritair op te heffen 
vismigratieknelpunten. Doel hiervan is het bevorderen van vismigratie naar 
ecologisch waardevolle wateren in binnen- en buitenland. De actie uit de 
Decembernota is onder auspiciën van de Unie van Waterschappen en DG Water 
opgepakt door Sportvisserij Nederland, de Waterdienst van RWS en de 
adviesbureaus Visadvies en Wanningen Water Consult. Het project, met de titel 
“Nederland leeft met vismigratie” heeft de volgende doelstellingen:  
 
• Een landelijk overzicht genereren met alle beschouwde en specifiek de 

geprioriteerde op te heffen knelpunten (gemalen, stuwen, sluizen, etc.) en 
gerealiseerde vismigratievoorzieningen binnen voor de KRW begrensde 
waterlichamen, 

• Een landelijk advies opstellen voor een aanpak voor prioritering van 
migratieknelpunten in Nederland, in samenwerking met de regionale 
waterbeheerders,  

• Het actualiseren van de website www.vismigratie.nl door de gegevens uit deze 
studie op een landelijke kaart weer te geven en op deze wijze beschikbaar te 
stellen voor een breed publiek.  

 
Hoe is er gewerkt? 
In eerste instantie is bij alle waterbeheerders in Nederland informatie opgevraagd 
over de beleidsmatige status en voortgang van de aanpak van de 
migratieproblematiek. Vervolgens is detailinformatie opgevraagd over knelpunten 
(gemalen, stuwen, etc) en migratievoorzieningen voor vissen. Deze informatie is 
verwerkt tot een landelijk geüniformeerde vismigratietabel. Deze tabel is tot 
december 2007 bijgewerkt.  
 
Deze vismigratietabel is geanalyseerd en gecombineerd met ecologische informatie 
over belangrijke trekroutes en leefgebieden voor vissen. Met nadruk is gekozen om 
de migratieproblematiek vanuit ecologisch oogpunt te benaderen. De migratie-eisen 
van vissen staan hierbij centraal. Vissoorten zijn geselecteerd op basis van hun 
migratiebehoeften. Dit is gekoppeld aan de verspreiding van specifieke 
waterlichamen die ze tijdens hun levenscyclus nodig hebben (Tabel A). Door dit te 
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combineren met de vismigratietabel wordt inzichtelijk welke migratieroutes landelijk 
van belang zijn.  
 
Op 21 november 2007 is bij Sportvisserij Nederland een werksessie gehouden met  
de contactpersonen van de regionale waterbeheerders en een aantal deskundigen 
van adviesbureaus. De bevindingen van de studie zijn voorgelegd en besproken.  
 

Tabel A Vissoorten met nadrukkelijke migratiebehoeften en de relevante KRW watertypen 
 

Migratietype  Soorten Kust  Overgangs-
wateren 

Rivieren Meren 

1 Atlantische steur, Atlantische 
zalm, elft, zeeforel, zeeprik 

1, 2, 
3 

2 7, 8, 15, 16  

2 driedoornige stekelbaars, 
spiering 

1, 2, 
3 

2 8 8, 10, 14,  21, 27, 
30, 31, 32 

3 rivierprik, winde 1, 2, 
3 

2 5, 6, 7 , 8, 10, 12, 
15, 16 

 

4 Europese aal of paling     1, 2, 
3 

2 5, 6, 7, 8, 16 3, 6, 7, 10, 14, 
20, 21, 27, 30, 32 

5 barbeel, kopvoorn, kwabaal, 
sneep, serpeling 

  5, 6, 7, 8, 10, 12, 
14, 15, 16, 18 

 

6 beekprik   4, 5, 10, 14, 18  

 
Resultaten en boodschappen 
Vismigratietabel (Knelpunten- en visvoorzieningen) 
Het project is qua gegevensaanlevering zeer succesvol te noemen. De respons was 
hoog. Ruim 90% van de waterbeheerders heeft informatie aangeleverd t.a.v. beleid 
en de vismigratietabel. Qua volledigheid van gegevens scoort het project voldoende. 
Door de grote hoeveelheid knelpunten zijn de lijsten niet altijd volledig ingevuld door 
de waterbeheerders, maar informatie over de belangrijkste knelpunten is 
aangeleverd.  
 
Beleid en ambitie 
Er wordt in Nederland al jaren gewerkt aan de aanpak van de migratieproblematiek 

voor vissen. Het merendeel van de waterbeheerders heeft beleid en criteria voor 

vismigratie. Het “Van bron tot monding” aanpakken is een principe dat steeds meer 

ingang vindt. Er zijn echter duidelijke verschillen tussen de waterbeheerders in de 

mate waarin vismigratie is verankerd binnen het beleid en beheer. Voor een aantal 

waterbeheerders is het inbedden van de vismigratie als onderdeel van 

waterschapsbeleid een duidelijk aandachtspunt of verbeterpunt. Een aantal 

waterbeheerders heeft aangegeven begin 2008 nog te prioriteren en beleid uit te 

werken.  

 
Knelpunten en prioritering 
In totaal is door de waterbeheerders van meer dan 2600 knelpunten informatie 
aangeleverd over o.a. de exacte ligging, het type waterlichaam, de aard van het 
knelpunt, de aanwezigheid van een migratievoorziening, de prioriteit en planning om 
een voorziening aan te brengen. Bij 390 knelpunten (15%) is al een voorziening 
aanwezig. Voor 2010 en 2015 is de ambitie om respectievelijk 178 en 790 
knelpunten passeerbaar te maken. Voor 880 knelpunten is niet aangegeven of een 
voorziening nodig is.  
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In deze studie zijn vissoorten met nadrukkelijke migratiebehoeften geselecteerd. Op 
basis hiervan wordt geadviseerd dat leefgebieden voor deze soorten bereikbaar 
worden gemaakt voor het opbouwen van levensvatbare populaties. Binnen deze 
groep van vissoorten zouden de soorten van de Europese Habitatrichtlijn (zalm, 
zeeprik, rivierprik, beekprik, elft en fint) en de aal (vanwege de Europese 
Aalverordening) extra voorrang bij de uitvoering moeten krijgen. De vismigratietabel 
omvat 2114 knelpunten in de voor deze vissoorten belangrijke waterlichamen. Voor 
zo’n 680 knelpunten (681) moet in beeld gebracht worden of een migratievoorziening 
nodig is (Tabel B).  
 
Tabel B Overzicht van de aangeleverde knelpunten gegroepeerd naar 
periode van realisatie en vismigratiegroep. 
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Habitatrichtlijn + Aal 287 92 547 230 307 1463 

 20% 6% 37% 16% 21%  

Aal 36 57 66 63 352 574 

 6% 10% 11% 11% 61%  

Overige migrerende soorten 11 6 35 3 22 77 

 13% 7% 43% 4% 27%  

Elders 57 23 142 50 188 460 

 12% 5% 29% 10% 39%  

Totaal      2574 

 
Landelijke doorkijk 
Met dit project is een grote stap gezet naar een landelijke harmonisatie van de 
vismigratieproblematiek. Met deze inventarisatie is goed zicht gekomen op omvang 
en aanpak van de migratieproblematiek op de belangrijkste routes en in de 
ecologisch waardevolle waterlichamen.  
 
De uitkomsten (denklijn, vismigratietabel) van deze studie vormen een belangrijke 
basis en drager voor de aanpak van de vismigratieproblematiek voor de komende 
jaren. Niet alleen zijn de uitkomsten bruikbaar voor het bepalen van de ambitie voor 
de KRW. Het is ook basisinformatie voor het Nederlandse Beheerplan voor de aal , 
Natuur- en Milieuplan Bureau, de beheerplannen voor Natura 2000 en herziening van 
de Beneluxbeschikking inzake vrije vismigratie. Het is daarom essentieel om het 
basisbestand met knelpunten en vispassages actueel te houden en beschikbaar te 
maken op www.vismigratie.nl . Overigens blijkt de tabel voor de waterbeheerders zelf 
een handig hulpmiddel te zijn voor het genereren van een actueel overzicht. 
 
Waterbeheerders die nog beleid ontwikkelen wordt geadviseerd gebruik te maken 
van deze studie en hun prioritering hiermee te onderbouwen. Waterbeheerders die al 
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beleid en criteria voor vismigratie hadden opgesteld worden geadviseerd hun aanpak 
met deze studie te vergelijken en waar nodig hun prioritering aan te passen. 
 
Deze studie is gebaseerd op de denklijn KRW–watertypen, de daarbij behorende 
visgemeenschappen en hun migratiebehoeften. Voor het maken van keuzes in de 
prioritering is het daarnaast van belang regionale kennis over de kwaliteit (EHS, 
Natura 2000, fysisch en chemische kwaliteit) en onderlinge samenhang van 
waterlichamen in te brengen, bijv. essentiële verbindingswateren. 
 
Voor veel vissoorten (o.a. zalm, zeeforel, rivierprik, aal) vormen de Nederlandse 
rivieren Maas, Schelde, Overijsselse Vecht en Rijn een verbinding tussen de zee en 
de rivieren en beken in Duitsland, België en Frankrijk. Een vrije verbinding is voor 
deze soorten essentieel voor het volbrengen van hun levenscyclus. Het is nog 
onduidelijk of er verschillen en overeenkomsten zijn qua aanpak van 
vismigratieproblematiek in Duitsland en België. Het verdient daarom de aanbeveling 
om een harmonisatie op dit thema uit te voeren in het kader van de internationale 
stroomgebiedbeheersplannen.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De waterbeheerders zijn verantwoordelijk voor een ecologisch gezond watersysteem. 
Hiertoe behoort ook de visstand. In de Europese Kaderrichtlijn Water wordt de 
visstand als kwaliteitskenmerk genoemd waarbij waterbeheerders doelen met 
betrekking tot de visstand dienen vast te leggen en er voor dienen te zorgen dat deze 
doelen ook daadwerkelijk worden bereikt. Een gebrek aan vismigratiemogelijkheden 
is een van de knelpunten die het bereiken van de doelen in de weg staan. 
Connectiviteit is een belangrijk thema voor de KRW en wordt expliciet vermeld voor 
de stromende wateren1 In de KRW artikel 5 rapportages zijn deze knelpunten globaal 
in beeld gebracht (Ministerie Verkeer en Waterstaat 2005A, B, C en D). Het beeld dat 
daaruit ontstaat, is dat er duizenden knelpunten zijn. De aanpak van al deze 
knelpunten zal veel tijd en geld kosten en wordt als niet realistisch beschouwd.  
 
Tegen die achtergrond is in de Decembernota 2006 
(http://www.kaderrichtlijnwater.nl/download-document.php?id=2765) een actie 
geformuleerd (5.2) waarin de waterbeheerders (rijkswaterstaat en de waterschappen) 
een lijst met prioritair op te heffen vismigratieknelpunten opstellen teneinde 
vismigratie naar ecologisch waardevolle wateren in binnen- en buitenland te 
bevorderen.  
 

nr 2007: agenda implementatieproces KRW/WB21 Wie Gereed 
5.2 Om vismigratie naar ecologisch waardevolle wateren in 

binnen- en buitenland te bevorderen zal een lijst met prioritair 
op te heffen vismigratieknelpunten worden opgesteld. 

waterbeheerders: 
Rijkswaterstaat en 
waterschappen 

2007 

 
De lijst van prioritair aan te pakken vismigratieknelpunten is niet alleen een bruikbaar 
instrument om fasering in de aanpak te verkrijgen maar geeft tevens een beeld van 
de inspanningen die Nederland pleegt om vismigratie naar de ons omringende 
landen mogelijk te maken. Daarnaast levert de lijst met knelpunten en de lijst met 
aan te pakken knelpunten een bijdrage in de discussie over realisatie van de 
doelstelling van de Benelux beschikking M(96)5 dd 26/4/96 inzake vrije vismigratie 
(Bijlage 1). In die beschikking is vooralsnog opgenomen om vismigratie voor alle 
vissoorten op alle waterlopen in de hydrologische bekkens van de Benelux voor 2010 
mogelijk te maken. Thans wordt beoogd deze beschikking te herzien met 
inachtneming van de KRW en de Europese aalverordening (EU, 2003). Feitelijk 
omvat deze actualisatie dat niet alle knelpunten aangepakt zullen worden, maar dat 
een prioritering tot stand komt van op te heffen knelpunten op basis van belangrijke 
migratieroutes en ecologisch waardevolle gebieden. 
 

                                                      
1 Rivieren: Zeer goede hydromorfologische toestand t.a.v. riviercontinuïteit. De continuïteit van de rivier wordt niet verstoord 
door menselijke activiteiten en een onverstoorde migratie van waterorganismen en sedimenttransport is mogelijk. 
Sterk veranderde & kunstmatige wateren. MEP: de hydromorfologische omstandigheden zijn zodanig als verwacht mag worden 
wanneer het oppervlaktewaterlichaam alleen de effecten ondergaat die voortvloeien uit de kunstmatige of sterk veranderde 
kenmerken van het waterlichaam, nadat alle uitvoerbare kwaliteitsverbeteringsmaatregelen zijn genomen om te zorgen voor het 
beste ecologische continuüm, met name voor wat betreft de migratie van fauna en geschikte paaigronden en kraamkamers. 
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De Unie van Waterschappen en RWS werken aan de realisatie van de doelstelling 
zoals die werd geformuleerd in de Decembernota 2006. Teneinde als 
waterbeheerders gezamenlijk een landelijke lijst met prioritair aan te pakken 
vismigratieknelpunten op te kunnen stellen hadden RWS en de  Unie van 
Waterschappen eerst basisinformatie over de huidige stand van zaken per 
waterbeheerder nodig.  
 
RWS-Waterdienst (voorheen RWS-RIZA), Sportvisserij Nederland, Wanningen Water 
Consult en VisAdvies hebben de prioritering voor het opheffen van knelpunten van 
vismigratie in samenwerking uitgevoerd. Bovenstaande partijen vormden tevens de 
projectgroep. 
 
Doelstellingen: 
• Een landelijk overzicht genereren met alle beschouwde en specifiek de 

geprioriteerde op te heffen knelpunten (gemalen, stuwen, sluizen, etc.) en 
gerealiseerde vismigratievoorzieningen binnen voor de KRW begrensde 
waterlichamen, 

• Een landelijk advies opstellen voor een aanpak voor prioritering van 
migratieknelpunten in Nederland, in samenwerking met de regionale 
waterbeheerders,  

• Het actualiseren van de website www.vismigratie.nl door de gegevens uit deze 
studie op een landelijke kaart weer te geven en op deze wijze beschikbaar te 
stellen voor een breed publiek.  

 
De volgende producten worden ontwikkeld:  
1) Een landelijke kaart met alle beschouwde en specifiek de geprioriteerde op te 
heffen knelpunten (gemalen, stuwen, sluizen, etc.) en gerealiseerde vispassages 
binnen voor de KRW begrensde waterlichamen, met mogelijkheden tot 
gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens en selectiemogelijkheden op 
(stroom)gebieden en waterlichamen. De landelijke kaart wordt gepresenteerd op de 
website www.vismigratie.nl.  
 
2) Een rapportage op hoofdlijnen waarin de belangrijkste analyseresultaten worden 
gepresenteerd: in hoeverre hebben de waterbeheerders beleid voor vismigratie en al 
prioriteiten gesteld, welke criteria liggen hieraan ten grondslag, wat zijn 
overeenkomsten en verschillen tussen de waterbeheerders. Er wordt advies gegeven 
t.a.v. de aanpak van de knelpunten waarbij op basis van een aantal migratietypen 
aangegeven wordt of er naast de door de waterbeheerders gestelde prioriteiten nog 
andere knelpunten met voorrang passeerbaar gemaakt zouden moeten worden.  
 

1.2 Gehanteerde randvoorwaarden en uitgangspunten 

Regionale en landelijke besluitvorming 
Het knelpuntenoverzicht dat is uitgewerkt wordt beschouwd als een concept-
knelpuntenoverzicht. De regionale besluitvorming over doelen, maatregelen en 
kosten moet in 2008 nog plaatsvinden. Pas hierna kan het concept-overzicht 
definitief worden gemaakt.  
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Levende lijst 
De knelpuntenlijst wordt jaarlijks bijgehouden, zodat er in Nederland een actueel 
beeld kan worden gegeven van de stand van zaken en de voortgang van de 
maatregelen. Uitgangspunt hierbij is dat de waterbeheerders hier de benodigde 
informatie voor aanleveren. Daartoe wordt de gestandaardiseerde lijst aangeboden 
door Sportvisserij Nederland en verwerkt in een formaat dat opgenomen wordt op 
www.vismigratie.nl. 
 
Vismigratie op de kaart 
Ook de in Nederland aanwezige vismigratievoorzieningen worden in deze studie 
meegenomen. Al enige jaren wordt door verschillende waterbeheerders, in meer of 
mindere mate, gewerkt aan het herstel van de vismigratie. Door ook de 
vismigratievoorzieningen te betrekken in het overzicht wordt in een oogopslag 
duidelijk waar het goed gaat en waar het beter kan.  
 
Landelijk gedragen aanpak 
Het streven is om tot een landelijk gedragen aanpak van de migratieproblematiek te 
komen. De regionale waterbeheerder zijn en worden gedurende het traject 
betrokken: allereerst is de werkwijze bij alle waterbeheerders opgevraagd en in 2e 
instantie zijn ze gevraagd informatie over knelpunten en oplossingen aan te leveren. 
Alle analyses zijn dus gebaseerd op door de waterbeheerders aangeleverde 
informatie. Via  een werksessie (21 november 2007) is de landelijke 
prioriteringsmethodiek gepresenteerd en op hoofdlijnen gevraagd of deze aansluit bij 
de wensen en aanpak van de regionale waterbeheerders. Daarnaast is gezamenlijk 
bepaald of het gepresenteerde beeld klopt.  
 
Informatie waterbeheerders 
Voor deze studie is basisinformatie van de regionale waterbeheerders noodzakelijk. 
Hiervoor is in 2007 tweemaal een informatievraag uitgezet. Gedurende de studie is 
het merendeel van de gevraagde informatie binnengekomen. Voor een beperkt 
aantal waterbeheerders ontbreken er op dit moment nog gegevens. Deze rapportage 
is gebaseerd op de gegevens die tot december 2007 zijn aangeleverd. 
 
Algemene uitgangspunten vismigratie  
Deze studie richt zich specifiek op prioritaire knelpunten voor vismigratie binnen de 
KRW waterlichamen. Ter bescherming van vissen en vispopulaties in alle wateren in 
Nederland worden in algemene zin de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Stand-still beginsel: In Nederland worden geen nieuwe vismigratie 
knelpunten gebouwd. In die gevallen dat de aanleg van nieuwe kunstwerken 
onvermijdelijk is, worden deze zodanig ingericht dat zij in beide richtingen 
optimaal passeerbaar zijn voor vismigratie. 

• Renovatie/nieuwbouw gemalen, stuwen, sluizen, duikers, 
waterkrachtcentrales en andere barrières: Bij elke renovatie/nieuwbouw in 
Nederland wordt beoordeeld of een vismigratievoorziening noodzakelijk is. 
Bij bestaande waterkrachtcentrales zijn visvriendelijke turbines verplicht 
gesteld, volgens het principe van de best bestaande technieken. Er dienen 
op korte termijn maatregelen te worden genomen ter bescherming van naar 
zee trekkende schieralen (Uitgangspunt Decembernota 2006). 
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• Beschadigde en dode vissen bij gemalen en turbines: Nederland past de 
best bestaande technieken toe om beschadiging en het doden van vissen te 
voorkomen. 
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2 Gehanteerde methodiek 

Om tot het beoogde resultaat te komen is de volgende aanpak gehanteerd, 
opgedeeld in stappen: 
 
1. Gegevens opvragen en verwerken (van de regionale waterbeheerders). 
2. Ontwikkeling van een landelijke denklijn over migratiebehoeften vanuit een 

visecologisch gezichtspunt. 
3. Overzicht van de prioritaire vismigratieknelpunten in Nederland genereren. 
4. Het organiseren van een werksessie, waarin samen met de waterbeheerders de 

uitkomsten zijn besproken.  
5. Analyse en rapportage op hoofdlijnen. 
6. Bouw van een website voor presentatie van de locaties.  
 

2.1 Beleidsanalyse 

In maart 2007 is door RIZA en de Unie van Waterschappen een e-mail verstuurd 
waarin waterbeheerders werden verzocht basisinformatie aan te leveren m.b.t. 
prioritair aan te pakken vismigratieknelpunten in Nederland. Daarbij werd antwoord 
verzocht op de volgende vragen:  
 
1 Wordt, of is er, binnen uw organisatie beleid vastgesteld of in ontwikkeling ten 
aanzien van de aanpak van vismigratieknelpunten? 
2 Welke criteria zijn gehanteerd om een eventuele prioritering in aanpak van deze 
knelpunten aan te brengen? 
3 Welke knelpunten worden voor 2010 en 2015 aangepakt? 
 
De door de waterbeheerders aangeleverde informatie is uitgewerkt in hoofdstuk 3.  
 

2.2 Knelpuntenoverzicht 

Voor het creëren van het knelpuntenoverzicht zijn begin september 2007 de 
volgende gegevens aangevraagd bij de regionale waterbeheerders: 
• Code waterbeheerder (bijv. NL_25 voor Waterschap de Brabantse Delta) 
• Naam waterlichaam KRW, waarin het kunstwerk zich bevindt 
• Watertype, waarin kunstwerk zich bevindt 
• Watertype codering KRW (bijv. R5 of M30) 
• Unieke code kunstwerk (sleutel of id.) 
• X-coordinaat 
• Y-coordinaat 
• Soort knelpunt (stuw, waterkrachtcentrale, sluis, gemaal, etc…) 
• Naam knelpunt 
• In welke richting is vismigratie mogelijk? 
• Is er een vismigratievoorziening? (ja/nee) 
• Soort oplossing 
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• Voor welke periode wordt de oplossing gepland? (reeds gerealiseerd, 2007-
2010, 2011-2015, 2016-2027) 

• Is dit een knelpunt dat om een prioritaire oplossing vraagt? (ja/nee) 
 
De sluitingsdatum voor deze gegevens werd gesteld op 21 november. Omdat op het 
moment van aanvraag enkele waterbeheerders werkten aan / of juist begonnen 
waren met de prioritering van kunstwerken werd er geen harde deadline gesteld voor 
het aanleveren van gegevens. Wel bevat dit rapport de gegevens die werden 
verkregen tot eind december 2007. Nieuw binnenkomende informatie zal gedurende 
2008 verwerkt worden op www.vismigratie.nl , waar de actuele stand van zaken van 
de landelijke prioritering van vismigratieknelpunten wordt bijgehouden. Gedurende de 
aanvraagperiode van september t/m december 2007 werden alle contactpersonen bij 
de regionale waterbeheerders persoonlijk benaderd om de ontbrekende gegevens 
aan te leveren.  
 

2.3 Prioriteringsmethodiek (gildenbenadering) en toepassing 

Voor de in Nederland door het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW) 
vastgestelde waterlichamen zijn maatlatten voor doelvariabelen opgesteld. De 
maatlat voor de doelvariabele ‘vis’ is opgebouwd uit deelmaatlatten met daarin 
indicatoren. De indicatoren zijn representatief voor een visgemeenschap.  
 
Binnen iedere visgemeenschap zijn vissoorten aanwezig die migratiebehoeftig zijn, 
dat wil zeggen binnen één of enkele waterlichamen migreren om hun levenscyclus te 
voltooien. Deze migratiebehoefte komt voort uit de habitatvoorkeur van de 
verschillende levenstadia van vissoorten. Een overzicht hiervan is beschikbaar in het 
kennisdocument ‘Vis in stromende wateren’ (Kroes et al., 2007). Bij de 
migratiebehoefte wordt onderscheid gemaakt in soorten die migreren tussen zoet- en 
zout water (diadrome vissoorten) en soorten die alleen binnen het zoete water 
migreren (potamodrome vissoorten).  
 
Per KRW-type zijn vissoorten of groepen van vissoorten aangewezen die een 
migratiebehoefte vertonen. Daarbij is gebruik gemaakt van de beschrijvingen van de 
indicatoren en visgemeenschap van de M-typen (Van der Molen & Pot [eds], 2007a) 
en R-typen (Van der Molen & Pot [eds], 2007b). Deze groepen vissoorten (de gilden) 
kunnen verdeeld worden over de volgende zeven vismigratietypen:  
 
Diadrome vissoorten: 
Type 1. Van zee naar midden- en bovenlopen van rivieren in de ons 

omringende landen (o.a. Duitsland, België en Frankrijk); 
 Soorten: Atlantische zalm, Elft, Zeeforel, Zeeprik en Atlantische steur 
Type 2. Tussen zee, overgangswateren en aangrenzende zoete 

waterlichamen; 
 Soorten: driedoornige stekelbaars, spiering. 
Type 3. Tussen zee naar beneden- en middenlopen van rivieren; 
  Soorten: rivierprik, winde (uitsluitend binnenwater) 
Type 4. Migratie van aal. 
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Potamodrome vissoorten: 
Type 5. Migratie tussen rivieren, kleine rivieren en beken; 
  Soorten: barbeel, kopvoorn, sneep, kwabaal 
Type 6. Migratie tussen kleine rivieren en beken 
  Soort: beekprik 
Type 7. Migratie tussen M-typen.  
 
Voor wat betreft de migratiebehoeften van vissoorten in de rivieren (zogenaamde R-
typen) is gebruik gemaakt van de gildentabel uit het kennisdocument ‘Vis in 
stromende wateren’ (Kroes et al., 2007). De uitkomsten hiervan zijn in de landelijke 
werksessie ter discussie gesteld. Het vaststellen van migratiebehoeften van 
vissoorten in M-typen is gezamenlijk in de landelijke werksessie besproken. In de 
onderstaande tabel zijn migratiebehoefte per migratietype en kenmerkende vissoort 
weergegeven.  
 

tabel 2.1 Vissoorten met nadrukkelijke migratiebehoeften en de relevante KRW watertypen 

 
   KRW-type 

Migratietype  Soorten Kust  Overgangs-
wateren 

Rivieren Meren 

1 Atlantische steur, 
Atlantische zalm, elft, 
zeeforel, zeeprik 

1, 2, 
3 

2 7, 8, 15, 16  

2 driedoornige stekelbaars, 
spiering 

1, 2, 
3 

2 8 8, 10, 14,  21, 
27, 30, 31, 32 

3 rivierprik, winde 1, 2, 
3 

2 5, 6, 7 , 8, 10, 
12, 15, 16 

 

4 Europese aal of paling 1, 2, 
3 

2 5, 6, 7, 8, 16 3, 6, 7, 10, 14, 
20, 21, 27, 30, 

32 
5 barbeel, kopvoorn, 

kwabaal, sneep, serpeling 
  5, 6, 7, 8, 10, 

12, 14, 15, 16, 
18 

 

6 beekprik   4, 5, 10, 14, 18  

 

2.3.1 Migratie tussen zoet en zout 

 
Type 1 Migratie: Van zee naar midden- en bovenlopen van rivieren  
Doelsoorten 
Het betreft hier de soorten die migreren over langere afstand. Dit zijn de soorten die 
migraties vertonen tussen zoute- en brakke overgangswateren (O2, K1, K2 en K3), 
de grote rivieren (R7 en R8) en de snelstromende rivieren met een kiezelhoudende 
of grindbodem. Laatstgenoemde rivieren zijn paai- en opgroeigebieden en komen 
niet (of nauwelijks) in Nederland voor, maar alleen in Duitsland, België of Frankrijk. 
Naast de bovengenoemde vissoorten zullen ook soorten als aal, rivierprik, fint, 
spiering, bot, driedoornige stekelbaars, harder en houting mee profiteren.  
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Handvatten voor prioritering 
De Nederlandse waterlichamen hebben een functie als doortrekroute voor deze 
soorten. Ze maken alleen deel uit van de migratieroute indien bovenstrooms 
snelstromende rivieren met een kiezelhoudende of grindbodem voorkomen. De 
nadruk ligt voor dit migratietype dus nagenoeg volledig bij het opheffen van 
migratiebarrières en nauwelijks bij herstel van habitats. Aangezien dit migratietype 
slechts een gering aantal knelpunten omvat en een groot internationaal stroomgebied 
hiermee bereikbaar wordt, is dit type prioritair en daarmee alle knelpunten.  
 
Waterlichamen 
Naast de grote rivieren (KRW-type R7) en het benedenrivierengebied (KRW-type R8) 
maken grote kust- en overgangswateren, o.a. Haringvliet en Nieuwe Waterweg 
(KRW-type O2) onderdeel uit van de migratieroute. De rivieren de Vecht, de Oude 
Rijn het Reitdiep, de Westerwoldse Aa, de Binnenmaas, De Mark en Vliet zijn 
weliswaar aangewezen als R7, maar zijn in het overzicht buiten beschouwing 
gelaten. Deze wateren zijn niet karakteristiek voor het migratietype 12.  
 
 
tabel 2.2 Verspreiding van de grote trekvissen binnen de stromende wateren, 

kust- en overgangswateren3. 
 

Vissoort R7  R8 R15 R16 K1 K2 K3 O2 
Atlantische steur * *  * * * * * 
Atlantische zalm * * * * * * * * 
elft * *  * * * * * 
zeeforel * * * * * * * * 
zeeprik * * * * * * * * 

 
 
 

                                                      
2 Een aantal waterlichamen zijn waarschijnlijk onterecht getypeerd als R7. Daarmee worden ze onderdeel 

van migratietype 1. Ze hebben feitelijk geen verbinding hebben met kiezel- of grindhoudende bovenlopen. 

Het gaat hier om rivieren zoals de Vecht, de Oude Rijn, het Reitdiep, de Westerwoldse Aa, de 

Binnenmaas, De Mark en Vliet en zijn in het overzicht buiten beschouwing gelaten. 
3 De soorten van dit type worden ook allemaal vernoemd bij de stagnante brakke en zoute M-typen (M30, 

M31, M32; Van der Molen & Pot 2007). Deze M-typen zijn echter niet van belang, noch als migratieroute 

noch als leefgebied. Daarom zijn ze niet meegenomen. Een exemplaar moet eerder als dwaalgast 

beschouwd worden. Deze M-typen zijn van belang voor driedoornige stekelbaars, spiering en aal 

(respectievelijk migratietypen 2 en 4) en wellicht in enigermate voor fint en bot. 

 



 Gehanteerde methodiek 
 

©   VisAdvies BV  
 

17 

 

figuur 2.1 Schematische voorstelling van het verspreiding van Atlantische steur, Atlantische zalm, 
elft, zeeforel en zeeprik binnen KRW-typen. 
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figuur 2.2 Resultaat van de selectie van K, O en R-typen voor het migratietype 1. 
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Type 2 Migratie: Tussen zee, overgangswateren en aangrenzende bra kke- en 
zoete waterlichamen  
 
Doelsoorten 
Doelsoort voor type 2 zijn de anadrome driedoornige stekelbaars en spiering, maar is 
evenzeer van belang voor de aal. Deze soorten leven in de kustwateren (K1, K2 en 
K3) en paaien in de brakke- of zoete aangrenzende wateren. De driedoornige 
stekelbaar is in staat om zowel in zout, brak als in zoet water te kunnen paaien 
(Elofsson et al., 2003). In de praktijk worden doorgaans kleine voorzieningen 
aangelegd voor driedoornige stekelbaars. In hoofdzaak gaat het om hevel-
vispassages. Deze zijn vrij selectief in gebruik. Vissen met een kleine afmeting, zoals 
glasaal, maken soms gebruik van de hevel vispassage. In mindere mate zijn dit jonge 
bot of estuariene soorten waaronder grondels of mariene soorten als haring. E.e.a. 
hangt tevens samen met het aanbod. Bij grotere locaties, waar bijvoorbeeld 
aangepast schut- of spuibeheer wordt toegepast zullen mogelijk ook grotere 
vissoorten profiteren (o.a. spiering, harder, fint, rivierprik, etc).  
 
Handvatten voor prioritering 
De verspreiding van de driedoornige stekelbaars beperkt zich tot het 
laaglandgedeelte van riviersystemen en de kustwateren (Van Emmerik & De Nie, 
2005). De landinwaarts gerichte migratie is naar verwachting maximaal ca. 25 km 
vanaf een zoetzout overgang. De driedoornige stekelbaars is voor de nestbouw 
afhankelijk van vegetatie (half april). Helder water is een voorwaarde, mede omdat 
de stekelbaars een uitgesproken zichtjager is. Een zichtdiepte van minimaal 75 cm 
wordt voldoende geacht (Sosin & Clark, 1976). Ook heeft de driedoornige 
stekelbaars voorkeur voor een hoog zuurstofgehalte van het water.  
 
Voor de driedoornige stekelbaars zijn vooral de heldere wateren van belang, terwijl 
voor spiering groot open water van belang is. Voor de zoete M-typen is het vanuit dit 
oogpunt minder logisch om deze bij elkaar te plaatsen. Desondanks worden ze bij 
elkaar gehouden vanwege de overlap met de brakke watertypen. In tegenstelling tot 
de driedoornige stekelbaars heeft de (glas)aal andere eisen. Deze is eerder gebaat 
bij een groot leefgebied zonder barrières (zie migratietype 4 aal).  
 
Binnen de KRW is de driedoornige stekelbaars geen doelsoort. Andere argumenten 
om de soort meer prioriteit te geven zijn van ecologische aard. Zo vervult de soort 
een belangrijke rol als voedselbron voor visetende vogels zoals de lepelaar, wanneer 
deze massaal het binnenwater optrekt. De trekkende stekelbaarzen zijn bovendien 
voedzamer dan de kleine zoetwatervorm (standpopulaties).  
 
Waterlichamen 
Naar verwachting kunnen heldere, zuurstofrijke en met vegetatie begroeide wateren 
als paai- en opgroeigebied functioneren voor driedoornige stekelbaars. Geschikte M-
typen betreffen de brakke waterlichamen, mits ze een verbinding met zee of 
overgangswater hebben; zwak brakke wateren M30, kleine brakke tot zoute wateren 
M31 en grote brakke tot zoute wateren M32. Van de zoete M-typen die op kust- en 
overgangswateren afwateren zijn er veel geschikt. Een toename van deze groep 
wordt als positief beoordeeld. Waterplantenrijke M-typen zijn met name M1, M8, 
M10, M14 en M27en in mindere mate M3, M4, M6A en M7A. Prioriteit lijkt dus bij de 
eerste 5 M-typen te liggen, mits ze een toegangspoort vormen vanuit de zee of 
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binnen een afstand van ca. 25 km van zee- en kustwateren liggen en daarmee een 
open verbinding hebben. Voor de (anadrome) spiering is alleen het IJsselmeer als 
leefgebied aangemerkt. Overgangswateren (O2) zijn van belang als migratieroute 
voor zowel spiering als de driedoornige stekelbaars.  
 
Het benedenrivierengebied is een belangrijk paai- en opgroeigebied voor 
driedoornige stekelbaars. Voor de afsluiting van het Haringvliet kwam driedoornige 
stekelbaars massaal voor in het gebied van de Biesbosch (Van Emmerik & De Nie, 
2005).  
 
Ook de benedenlopen van kleinere riviersystemen (KRW-type R7) die nabij zee en 
kustwateren liggen, kunnen worden aangemerkt als onderdeel van het leefgebied. 
Gedacht kan worden aan rivieren als het Mark- en Vlietsysteem, Oude Rijn, de 
Westerwoldse Aa en het Reitdiep. De genoemde R-typen zijn eveneens geschikt als 
leefgebied voor spiering.  
 

tabel 2.3 Verspreiding van de driedoornige stekelbaars binnen de kust- en overgangswateren. Voor de 

zoete M-typen kunnen zowel migrerende als standpopulaties voorkomen.  

Vissoort K1  K2 K3 O2 M30 M31 M32 R8 M8 M10 M14 M21 M27 
driedoornige stekelbaars * * * * * * * * * * *  * 
spiering * * * * * * * *    *   
 

 

figuur 2.3 Schematische voorstelling van het verspreiding van driedoornige stekelbaars en spiering binnen 
KRW-typen 
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figuur 2.4 Resultaat van de selectie van K, O, R en M-typen voor het migratietype 2 
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Type 3 Migratie: Tussen zee, beneden- en middenlopen van rivieren  
 
Doelsoorten 
Rivierprik en winde zijn doelsoorten met een gelijkenis in migratieroutes. Een groot 
verschil tussen de twee soorten is dat rivierprik vanuit zee optrekt en winde vanuit de 
benedenlopen van rivieren. Ze benutten beide daarmee een groot deel van het 
stroomgebied van stromende wateren. Paai- en opgroeigebieden liggen in de 
middenlopen van rivieren. Soorten die meeliften zijn o.a. fint, spiering, bot, serpeling, 
riviergrondel, aal, alver en kwabaal.  
 
Handvatten voor prioritering 
Rivierprik profiteert mede van de migratietypen 1 en 5. Voor enkele locaties 
(voornamelijk Noord-Nederland, o.a. overgangen Lauwersmeer en Nieuwe Statenzijl) 
stelt de rivierprik specifieke eisen, betreffende een achterland met stromende 
wateren die overeenkomen met het migratietype 5. In dit verband wordt migratietype 
3 als prioritair beschouwd. Handvatten voor prioritering betreffen:  
• De wateren beschikken over een goede kwaliteit van het leefgebied (fysisch, 

chemisch, morfologie).  
• Is aangewezen als EHS of Natura 2000 gebied.  
• De lengte die toegankelijk wordt door het opheffen van een knelpunt. Hierbij geldt 

dat herstel van habitat en opheffen van migratieknelpunten hand in hand gaan.  
 
Dit migratietype brengt nadrukkelijk de migratiebehoefte voor Noord-Nederland in 
beeld. Soorten van migratietype 5 (kopvoorn, barbeel en sneep) hebben hun 
verspreiding eerder in Zuid- en Oost-Nederland.  
 
Waterlichamen 
Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in de KRW-typen R6, R7, R8 en R15. Ook 
in de riviertjes van het KRW-type R5/R10 komt zowel rivierprik als winde voor om te 
paaien, gedacht kan worden aan delen van het stroomgebied van de Drentsche Aa.  
De verspreiding van winde in het KRW-type R12 is hieraan toegevoegd. Het gaat om 
langzaam stromende beken op een veenbodem (o.a. de Reest), waar winde als 
standvis voorkomt of naar toe trekt ten behoeve van paai en opgroei. Voor rivierprik 
ligt dit minder voor de hand. In de referenties en maatlatten worden alleen bermpje 
en riviergrondel genoemd.  
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tabel 2.4 Verspreiding van rivierprik en winde binnen de stromende wateren, kust- en 

overgangswateren. 

Vissoort R6  R7 R8 R5/R10 R12 R15 R16 K1 K2 K3 O2 
Rivierprik * * * *  * * * * * * 
Winde * * * * * * *      
 
 

 

figuur 2.5 Schematische voorstelling van de verspreiding van rivierprik en winde binnen KRW-
typen. 
 


