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Visschade door Gemalen Doelstelling en werkwijze

1 Inleiding

In poldergebieden worden grote hoeveelheden water verpompt om wateroverlast te
voorkomen. In dat water bevinden zich organismen waaronder vissen. Vanuit het
oogpunt van welzijn voor vis doet zich de vraag zich voor wat de overlevingskansen
zijn van de vissen die worden meegepompt. Bekend is dat voor zowel grote als kleine
vis de schade aanzienlijk kan zijn. Gedacht kan worden aan de relatief lange
schieraal die naar zee wil trekken om te gaan paaien en dat alleen maar kan doen
door zich met het water mee de boezem in te laten pompen. Uit buitenlands
onderzoek is bekend dat de schade aanzienlijk kan zijn. Binnen Nederland is dit nog
nooit onderzocht. 
In samenwerking met Het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
(HDSR) heeft VisAdvies in 2005 een onderzoek gewijd aan deze problematiek
waarmee in 2004 door de OVB reeds was begonnen.
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Visschade door Gemalen Doelstelling en werkwijze

2 Doelstelling en werkwijze

2.1 Doelstelling

De doelstelling van het project bestaat uit de volgende onderdelen:

• Vaststellen van schade aan vis door bemaling.
• Vaststellen van schade aan schieraal door bemaling.
• Vaststellen van verschillen in schade aan vis tussen de verschillende type

gemalen.
• Ecologische gevolgen van schade inschatten.

2.2 Werkwijze

Omdat de gemalen in het beheer zijn bij waterschappen is samenwerking met een
dergelijke  organisatie  noodzakelijk.  Voor  dit  onderzoek  is  gekozen  voor  een
samenwerking  met  waterschap  Hoogheemraadschap  De  Stichtse  Rijnlanden.  Dit
waterschap is nabij  Utrecht,  heeft  grote bemalingsgebieden en past  verschillende
bemalingstechnieken  toe  (vijzel  en  pomp).  Ook  heeft  het  waterschap  reeds
ecologisch beleid op dit gebied. Dhr. P. Heuts fungeerde als contactpersoon bij het
waterschap.

Het onderzoek is uitgevoerd bij gemaal Haanwijk en Snelrewaard. Gemaal Haanwijk
(1.1) is een pompgemaal gelegen tussen Woerden en Harmelen. Het bemaalt de
polders Haanwijk en Veldwijk. Het is volledig geautomatiseerd en wordt op afstand
bediend. Het werkt met twee zogenaamde BVOP-Pompen, deze hebben afzonderlijk
een capaciteit van 20 kubieke meter per minuut. Zie verder de informatie over de
BVOP pompen in het kader op de volgende pagina. 
Gemaal Snelrewaard (1.1) is gelegen ten noordoosten van Ouderwater. Het bemaalt
het gebied tussen de Lange Linschoten en de Hollandsche IJssel. De vijzel van dit
gemaal kan 100 kubieke meter per minuut verplaatsen naar de lange voorboezem
die uitkomt in de Lange Linschoten.

Foto 1.1 Gemaal Haanwijk Gemaal Snelrewaard
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Visschade door Gemalen Doelstelling en werkwijze

De BVOP Pomp
De BVOP is een axiale propellerpomp een laag geluidsniveau. 
Door de combinatie van een voorgevormde
aanzuigkast met nastelbare waaierbladen en
een spiraalvormig geleidingsdeel in een ruim
betonslakkenhuis is een stromingsverloop
met een minimum aan verliezen en grote
doorlaat gerealiseerd. Daardoor bezit dit type
pomp een hoog rendement. Bovendien is
een geringe indompeldiepte gewaarborgd.
Een 3-tal waaiervormen per pompgrootte
zorgen voor werking zonder schadelijke
cavitatie of trillingsgebieden.

De proef is uitgevoerd met een zogeheten buul. Een buul is een net dat is bevestigd
aan een rechthoekig stalen raamwerk en dat voor het gemaal wordt geplaatst. Aan
het uiteinde van het net is een hoepel bevestigd die op de kant kan worden gehaald
om de buul te legen. Op deze wijze hoeft de buul, bij het legen, niet geheel uit het
water te worden gehaald (1.2). De buul is bevestigd aan de uitstroomzijde (dus aan
de kant van het boezemwater) van het gemaal.

In  totaal  zijn  bij  gemaal  Haanwijk  13  en  bij  Snelrewaard  11  bemonsteringen
uitgevoerd. Afhankelijk van de te verwachten draaiuren van de gemalen hebben de
bulen altijd langer dan 20 uur en als maximum 48 uur gestaan. In oktober 2004,
april/mei 2005 en november 2005 hebben de bemonsteringen plaatsgevonden. Bij
het  legen  van  de  buul  wordt  de  inhoud  in  een  grote  visteil  overgebracht.  De
aanwezige vis  is  dan  gescheiden van  het  vuil  dat  is  achtergebleven in  de  buul.
Levende  is  direct  overgebracht  in  een  teil  met  water.  Hierna  is  de  vangst
geregistreerd.
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Foto 1.2 Op deze afbeelding is de constructie van de buul goed te zien

Voor registratie van de vangst is een veldformulier ontwikkeld waarmee tenminste de
volgende informatie kan worden verkregen:
• algemene data (datum, debiet, waarnemers etc);
• bijzonderheden (schade netwerk etc);
• code digitale foto’s;
• bijvangst naast vis (andere organismen, blad etc);
• soortnaam en lengte per vis;
• type schade per vis (decapitatie/doorsnijding, snijwond, vinknip, gedeeltelijk

ontschubt en niet zichtbaar beschadigd).
Het  formulier  wordt  digitaal  (veldcomputer)  ingevuld  tenzij  geen  veldcomputer
beschikbaar is.

De schade die bij de aangetroffen vissen is geconstateerd is onder te verdelen in 5
categorieën:

• decapitatie/doorsnijding;
• snijwond;
• vinknip;
• gedeeltelijk ontschubt;
• niet zichtbaar beschadigd.

decapitatie/doorsnijding
Bij decapitatie/doorsnijding sterft de vis vrijwel direct. In sommige gevallen vindt
doorsnijding plaats ter hoogte van de staartwortel en worden geen vitale organen
geraakt. De vis zal dan nog een korte tijd overleven, maar zal uiteindelijk als gevolg
van bloedverlies overlijden.
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Foto 1.3 Decapitatie Doorsnijding

Snijwond
Schade in de vorm van een snijwond is niet per definitie letaal en zal zeker niet altijd
direct dodelijk zijn. Afhankelijk van hoe diep de snijwond is, op welke plaats de
snijwond is en de hoeveelheid bloed er verloren gaat is er kans op overleving. Echter
van de exemplaren die de directe gevolgen van de snijwond overleven zal een groot
deel na verloop van tijd sterven door indirecte gevolgen van de snijwond zoals een
infectie.

Foto 1.4 Een dergelijke snijwond zal de vis niet overleven

Vinknip
Vinknip wil zeggen dat er een deel van de vinnen (vaak de staartvin) wordt
afgesneden. De vis zal hieraan niet direct overlijden. Toch zal een deel van de vissen
die een dergelijke schade heeft opgelopen sterven, als gevolg van vermindering van
de zwemcapaciteit en infecties.
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Foto 1.5 Een deel van de staartvin is afgesneden

Ontschubbing
Bij ontschubbing is een gedeelte van de schubben verwijderd. Hieraan zal de vis niet
direct overlijden. Door infectie en door mogelijke interne schade die de vis door de
klap heeft opgelopen zal een deel van de exemplaren die een dergelijke schade heeft
opgelopen toch sterven.

Foto 1.6 Een deel van de schubben is verwijderd

Niet zichtbaar beschadigd
Een groot deel van de vissen passeren het gemaal zonder daarbij zichtbare schade
op te lopen. Deze exemplaren overleven in eerste instantie, maar kunnen later als
gevolg  van interne schade alsnog overlijden.  Bij  onderzoek bij  gemaal  Den Deel
(Riemersma & Wintermans 2005) werd de gevangen levende aal opgeslagen. Hierbij
trad alsnog mortaliteit op bij een aantal exemplaren.
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3 Resultaten

3.1 Vangsten

Bij gemaal Haanwijk zijn met 13 bemonsteringen in totaal 430 vissen gevangen
verdeeld over 8 vissoorten. De volgende vissoorten zijn aangetroffen:

• baars;
• brasem;
• blankvoorn;
• kolblei;
• pos;
• ruisvoorn;
• tiendoornige stekelbaars;
• zeelt.

In de onderstaande grafiek (1.1) is de verdeling van de soorten in de vangst
weergegeven. Baars, pos, kolblei en blankvoorn zijn de meest voorkomende
vissoorten bij dit gemaal.

baars
45%

blankvoorn
12%

kolblei
14%

pos
24%

ruisvoorn
4%

overig
1%

Φιγυυρ 1.1 Soortensamenstelling in de vangst bij gemaal Haanwijk

De vangst bestond voor het overgrote deel uit kleine vissen tot 12 centimeter. Er zijn
slechts enkele grotere exemplaren aangetroffen. In I zijn de lengte-
frequentieverdelingen opgenomen van de vier meest voorkomende vissoorten.

Bij gemaal Snelrewaard zijn met 11 bemonsteringen in totaal 1009 vissen gevangen
verdeeld over 14 vissoorten. De volgende vissoorten zijn aangetroffen:
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• baars;
• bittervoorn;
• brasem;
• blankvoorn;
• hybride;
• kolblei;
• kroeskarper;
• pos;
• riviergrondel;
• ruisvoorn;
• snoekbaars;
• snoek;
• vetje;
• zeelt.

In de onderstaande grafiek (1.2) is de verdeling van de soorten in de vangst
weergegeven. Blankvoorn en brasem zijn de meest voorkomende vissoorten bij dit
gemaal.

baars
16%

bittervoorn
3%

blankvoorn
40%

brasem
22%

kolblei
7%

pos
9%

overig
3%

Φιγυυρ 1.2 Soortensamenstelling in de vangst bij gemaal Snelrewaard

Net als bij gemaal Haanwijk bestond de vangst voor het overgrote deel uit kleine
vissen, de meeste vissen waren kleiner dan 14 centimeter. Er zijn slechts enkele
grotere exemplaren aangetroffen. In I zijn de lengte-frequentieverdelingen
opgenomen van de drie meest voorkomende vissoorten.

3.2 Geconstateerde visschade

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het percentage vissen dat schade oploopt bij de
gemalen Haanwijk en Snelrewaard ongeveer gelijk is. Bij gemaal Snelrewaard was
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86 procent van de vissen op het oog niet beschadigd, bij gemaal Haanwijk betrof dit
87 procent van de exemplaren (zie 1.1). De schade die de vissen oplopen bij
passeren van de twee gemalen is in hoeveelheid van voorkomen verschillend.
Bij gemaal Haanwijk bestaan de beschadigde vissen vooral uit exemplaren die in
twee of meer stukken zijn “geslagen” (decapitatie/doorsnijding). Een klein deel van de
vissen is een gedeelte van de staartvin kwijtgeraakt. Het relatief aantal exemplaren
dat deels ontschubt is of een snijwond heeft opgelopen is minimaal.
Bij gemaal Snelrewaard bestaat het grootste deel van de schade uit exemplaren die
deels ontschubt zijn. Ook hier komt de “vinknip” bij een klein aantal exemplaren voor.
Bij dit gemaal zijn de schadetypen decapitatie/doorsnijding en snijwond in de
minderheid.

geen zichtbare 
schade

87%

vinknip
3%

decapitatie/ 
doorsnijding

10%

deels 
ontschubt

<1%
snijwond

<1%

geen zichtbare 
schade

86%

vinknip
4%

snijwond
1%decapitatie/ 

doorsnijding
<1%

deels 
ontschubt

9%

Φιγυυρ 1.1 Typering schade gemaal
Haanwijk

Typering schade gemaal Snelrewaard
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4 Bespreking

Visschade als gevolg van passage door het gemaal
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 14 procent (Snelrewaard) en 13 procent
(Haanwijk) van de vissen zichtbaar beschadigd is. Dit zijn relatief lage getallen. De
oorzaak hiervan moet worden gezocht in de grootte van de vissen die zijn gevangen.
Dit betrof voornamelijk kleinere exemplaren. Uit onderzoek van Denayer & Delpaire
(1992) blijkt dat bij voorn-achtigen van 6 tot 15 centimeter 80,4 procent van de
exemplaren de gang door een vijzelgemaal overleefd. Verder beschrijven Riemersma
& Wintermans (2005) dat schubvis groter dan 15 centimeter vrijwel geen enkel
exemplaar de gang door gemaal Den Deel overleefd.
Verondersteld mag worden dat wanneer bij dit onderzoek sprake was geweest van
migratie van grotere vissen (>15 centimeter) de geconstateerde schade groter zou
zijn geweest.

Visschade in relatie tot andere factoren
De schade aan vissen bij de passage door een gemaal is van vele factoren
afhankelijk. Uit het bovenstaande blijkt dat de grootte van de vis mede bepalend is
voor de kans dat schade of sterfte optreed. Daarnaast is visschade ook
vissoortafhankelijk. Om dit te onderbouwen kunnen we een voorbeeld nemen uit dit
onderzoek: Bij gemaal Haanwijk zijn veel baarzen aangetroffen die doormidden zijn
“geslagen”. Bij gemaal haanwijk is eveneens een grote hoeveelheid pos
aangetroffen, maar geen van deze exemplaren was zichtbaar beschadigd. De
oorzaak hiervoor is waarschijnlijk dat de pos een bentische vissoort is en een andere
plaats in het water heeft op het moment dat de soort het gemaal binnengaat. De
baars is een pelagische vissoort en zal zich daardoor hoger in de waterkolom
bevinden.
Uit literatuur (Riemersma & Wintermans, 2005) blijkt dat de schade (en sterfte) bij aal
kleiner is dan bij schubvis.

De schade bij gemalen is dus afhankelijk van de vissoorten die door het gemaal heen
gaan en de grootte van de exemplaren. De mate van vismigratie is afhankelijk van
het seizoen. Elke vissoort en levensstadium van een soort heeft daarin zijn eigen
patroon. De vissoorten en grootte van de exemplaren die aangetroffen worden in de
buul is dus afhankelijk van de periode waarin bemonsterd wordt.

© VisAdvies B.V. 10



5 Conclusie en aanbevelingen

5.1 Conclusies

Vaststellen van schade aan vis door bemaling
De onderzochte gemalen veroorzaken visschade. Bij gemaal Haanwijk is 13% van de
vissen zichtbaar beschadigd, bij gemaal Snelrewaard is dat 14%.

Vaststellen van schade aan schieraal door bemaling
Tijdens dit onderzoek zijn geen schieralen aangetroffen. Dit onderzoek biedt dus
geen mogelijkheid deze onderzoeksvraag te beantwoorden.

Vaststellen van verschillen in schade aan vis tussen bemalingstechnieken
Geconcludeerd kan worden dat er verschil bestaat in het type schade aan vis dat
door de twee onderzochte bemalingstechnieken wordt veroorzaakt. Het vijzelgemaal
(Snelrewaard) veroorzaakt voornamelijk schade waarbij de vissen voor een deel
ontschubt zijn. Het pompgemaal (Haanwijk) veroorzaakt voornamelijk schade waarbij
de vis in meerdere stukken is “geslagen”.

Ecologische gevolgen van schade inschatten
De ecologische gevolgen van de schade zijn over de gehele visstand gezien niet erg
groot. De visstand zal in bepaalde mate door deze schade worden gereguleerd. De
beschadigde vissen waren vooral kleinere exemplaren (<14 centimeter) waardoor de
gevolgen voor de visstand beperkt blijven. Op soortniveau kunnen de gevolgen groter
zijn. De gemalen kunnen voor soorten waarmee het slecht gaat en die voor het
volbrengen van hun levenscyclus afhankelijk zijn van goede migratiemogelijk-heden
een grote bedreiging zijn.

5.2 Aanbevelingen

Periode van bemonsteren
Bij dergelijke onderzoeken moet de spreiding van de bemonsteringen nog groter zijn,
en zo meer soorten en grotere exemplaren aan te treffen.

© VisAdvies B.V. 11



Visvriendelijk vijzelgemaal
Bij een vijzelgemaal dat “visvriendelijker” moet gestreefd worden naar:
• zo groot mogelijke diameter en spoed;
• zo klein mogelijke asdiameter;
• zo weinig mogelijk gangen;
• zo klein mogelijke hellingshoek;
• zo laag mogelijk toerental/minimale turbilentie;
• minimale geluidsproductie.
(Denayer & Delpaire,1992)
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Bijlage I Lengte-frequentieverdelingen belangrijkste vissoorten
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