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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Tijdens de stroomafwaartse migratie worden o.a. gemalen gepasseerd, waarbij veel 
slachtoffers wanneer de vissen in contact komen met de sneldraaiende schoepen 
(Kruitwagen 2008, 2009; Spierts et al., 2008). Zo kunnen vissen door leid- of rotor-
schoepen geraakt worden en direct sterven. Ook kan sterke onderdruk een kapotte 
zwemblaas veroorzaken waardoor vissen na verloop van tijd sterven. Vismortaliteit is 
niet alleen afhankelijk van het type pomp maar ook van de vissoort.  
 
Om de condities waar vissen bij de passage van de gemalen Hoekpolder en Aal-
keetbuitenpolder mee te maken krijgen verder in beeld te brengen heeft Witte-
veen+Bos VisAdvies verzocht om met behulp van de Sensor Fish en geluidsmetin-
gen de fysische omstandigheden bij de gemalen Hoekpolder en Aalkeetbuitenpolder 
in relatie tot vis te onderzoeken. Met dit onderzoek zal meer inzicht worden verkre-
gen in de fysieke omstandigheden bij beide gemalen in relatie tot vis. 

1.2 Fysische effecten op vis 

1.2.1 Druk 

Toename van druk 
Uit verschillende onderzoek naar drukverlopen in turbines komt naar voren dat de 
gemeten druk in de turbine’s geen directe schade als gevolg hebben voor passeren-
de vissen (Glenn F et al,1997). Plotselinge toename van druk is, zelfs in hogere mate 
dan gemeten in turbines, resulteerde niet is mortaliteit onder passerende vissen. Wat 
betreft druk is een punt van zorg de plotselinge toename van druk met betrekking tot 
het drijfvermogen van vissen. Plotseling toename van druk kan door de vis niet direct 
worden gecompenseerd met de zwemblaas. Dit heeft als gevolg dat vissen min of 
meer afzinken en in mindere mate in staat zijn om te manoeuvreren. Mogelijk hebben 
deze vissen een grotere kans om te worden geraakt door de waaier van de pomp. 
Het zinkende effect kan door de vis worden opgevangen door actief omhoog te 
zwemmen. Onduidelijk is in hoeverre vissen in staat dit te doen tijdens de passage 
van een turbine.  
 
Afname van druk 
Plotselinge afname van druk is een grotere zorg (Glenn et al,1997). Het probleem is 
niet zozeer de absolute druk maar meer het drukverschil tussen de druk in de pomp 
en de druk waarop de vis is geacclimatiseerd. Bij een plotselinge afname van druk tot 
bijvoorbeeld van 14,6 psi (atmosferische druk) naar 5 psi is het dit verschil voor een 
vis die is geacclimatiseerd op bijvoorbeeld 30 psi (± 10 meter diepte) veel groter dan 
een vis die is geacclimatiseerd op 14,7 psia (aan het wateroppervlak). Vissen zijn 
niet is staat om de drukafname te compenseren. Gevolg is beschadigingen aan de 
zwemblaas en andere organen. Uit studies is gebleken dat wanneer de minimale 
druk in een turbine lager is dan 60% van de geacclimatiseerde druk het bewustzijn 
kan verliezen. Daarnaast is de kans op predatie aan de uitstroomzijde van het ge-
maal aanzienlijk vergroot (Glenn et al,1997). 
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1.2.2 Versnelling en rotatie 

In alle gemaalpompen is de stroming turbulent als gevolg van randeffecten en opper-
vlakteruwheid van structuren. De mate van turbulentie vormt een schadefactor door-
dat vissen gedesoriënteerd en beschadigd raken. Desoriëntatie leidt tot een grotere 
kans op predatie door o.a. roofvissen of visetende vogels, als vis de spuigang van 
een gemaal verlaat. Kleinschalige turbulentie treedt vooral op in de nabijheid van 
draaiende delen en kan leiden tot schubverlies en oppervlakkige verwonding.  
Naast de gevolgen van turbulentie leiden hoge tegengestelde stroomsnelheden tot 
sterke waterkrachten die op de vis worden uitgeoefend (shear stress). Tegengesteld 
stromende watermassa’s werken hiermee als een schaar. Deze krachten treden 
vooral op in de nabijheid van de bewegende delen van de pomp. Schade die als ge-
volg hiervan bij vis ontstaat kan o.a. bestaan uit schubverlies, aantasting van slijm-
laag, verpletteren van interne organen, interne bloedingen, oogbeschadiging (uit-
scheuren, eruit springen, bloeding), oogverlies en bloedende kieuwen (Turnpenny et 
al., 1992). Germonpré et al., (1994) noemen een specifiek kenmerk betreffende de 
inversie van kieuwbogen. Als de kieuwbogen openstaan kan de kracht hierop vol-
doende zijn om de kop van het lijf te rukken.  
De weerstand tegen shear is soortafhankelijk. Experimenten door Turnpenny et al. 
(1992) toonden aan dat haringachtigen al bij lage wrijvingsweerstand (206 N/m2) 
sterfte vertoonden binnen 1 uur. Daarentegen vertoonden alen bij de hoogste wrij-
vingsweerstand (tot 3.410 N/m2) geen schade, anders dan wat slijmverlies, of enige 
uitgestelde sterfte (7 dagen). Salmoniden vertoonden een grotere schade bij hogere 
wrijvingsweerstand, en hadden tot 10% uitgestelde sterfte na 7 dagen. Naar ver-
wachting zal ook lengte en levenstadium een rol spelen bij de weerstand tegen wrij-
vingskrachten.  

1.2.3 Geluid 

Vissen zijn in staat om geluid onder water te horen, en zijn daarbij  in te delen in drie 
categorieën: hoorspecialisten (60 dB), geen specialisten met luchtblaas (80-100 dB) 
en soorten zonder luchtblaas (110 dB). Vissen hebben, net als bv, mensen, een fre-
quentieafhankelijk gehoorbereik. De mate waarin vissen gewillig zijn om een gemaal 
te passeren is niet alleen afhankelijk van de fysieke passeerbaarheid van de gema-
len. Geluid afkomstig van het gemaal kan een wezenlijke barrière zijn voor vis om het 
gemaal te passeren. 

1.3 Onderzoekslocatie 

1.3.1 Hoekpolder 

Gemaal Hoekpolder is uitgerust met een centrifugaalpomp met een maximale capaci-
teit van 28 m3/s (figuur 1.1). Bij een centrifugaalpomp wordt het water evenwijdig aan 
de pomp-as aangezogen, waarna het water radiaal door de waaier wordt verplaatst 
en uittreedt. De waaier kan gesloten of open zijn, waarbij de waaier horizontaal of 
verticaal is opgesteld. De waaier heeft enkelvoudig achterwaarts gekromde schoe-
pen. Na de waaier zijn er geen noemenswaardige obstakels meer. 
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1.3.2 Aalkeetbuitenpolder 

Gemaal Aalkeetbuitenpolder is uitgerust 
met een BVOP pomp (Betonnen Vertica-
le Ondergedompelde Pomp, zie figuur 
1.2). De BVOP is een zeer compacte 
bouwvorm van een gesloten schroef-
pomp met een spiraalgeleiding in een 
ruim betonnen slakkenhuis. Het is een 
relatief laag vuilgevoelige pomp met een 
in de betonbouw geïntegreerde spiraal-
bocht en zuigconus, waardoor zich een 
minimum aan metalen delen in het te 
verpompen medium bevindt. De spiraal-
vorm met conus zorgt voor een haakse 
omzetting van de vloeistofstroom met 
lage weerstandsverliezen. 
 
 

1.4 Vraagstelling 

Met behulp van de Sensor Fish en geluidsmetingen, is onderzocht aan welke fysieke 
omstandigheden vissen worden blootgesteld tijdens de passage van de gemalen 
Hoekpolder en Aalkeetbuitenpolder  

 
Centraal in het onderzoek staan de volgende vragen: 

1. Aan welke drukken worden vissen blootgesteld bij passage van beide gema-
len? 

2. Welke rotaties ondergaan passerende vissen in beide gemalen in de X- Y- 
en Z-richting? 

3. Wat zijn de versnellingen  (g-krachten) die vissen ondergaan bij passage 
van de gemalen? 

4. Welke geluidsintensiteiten en frequenties produceren beide gemalen onder 
water op diverse afstanden tot de pompen zelf? 

 

figuur 1.1 Schematische voorstelling van een centrifugaalpomp. 

 

figuur 1.2 Schematische voorstelling van een 
BVOP pomp (Bron: www.Bosman-
water.nl). 
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5. Welke mogelijke impact hebben de bovengenoemde fysieke omstandighe-
den op de anatomie en fysiologie van een passerende vis? 

 
 

2 Materiaal en methode 

2.1 Sensor Fish 

2.1.1 Techniek 

De Sensor Fish is een meetinstrument dat tijdens de passage door het gemaal me-
tingen uitvoert. Tijdens de passage worden: 

• Druk, 
• Versnelling en  
• Rotatie gemeten. 

 
De Sensor Fish is oorspronkelijk ontwikkeld, door het bedrijf SONIC CONCEPTS INC 
om de condities, tijdens passage van vis door waterkrachtcentrales (wkc’ s) vast te 
leggen. In de VS is er een landelijke database met deze informatie over een groot 
aantal wkc’ s. De Sensor Fish is één keer ingezet om de condities tijdens passage 
van vis door een pompstation vast te leggen. Het betrof het Grand Coulee Dam 
pompstation aan de Columbia rivier (Carlson et al., 2005, zie ook paragraaf 0). Het 
gehele Sensor Fish pakket bestaat uit:  

• Sensor Fish;  
• infrarood modem;  
• oplaadstation,  en  
• software (figuur 2.2). 

De belangrijkste kenmerken van de Sensor Fish zijn weergegeven in figuur 2.3. De 
Sensor Fish meet versnellingen in X- Y- en Z-richting (100 g’ s), rotaties (1080 gra-
den/sec) en drukken (max. ongeveer 10 atm).  

 

 

 

figuur 2.1 Links: schematische voorstelling van een Sensor Fish; rechts: de accelerometer 
(boven) en pressure transducer (beneden) zoals deze in de Sensor Fish aanwezig 
zijn (Bron: www.SonicConcepts.com). 
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Een g-kracht is een versnelling die wordt uitgedrukt in de gravitatieversnelling. Eén 
‘g’ correspondeert met de zwaartekrachtsversnelling op aarde (9.81 m/s2). G-
krachten boven de 9 leiden bij de mens tot verlies van bewustzijn en boven de 14 tot 
de dood. 
 

 

 

 

figuur 2.2 Linksboven: infrarood modem om data Sensor Fish ‘uit te lezen; linksonder: een 
exemplaar van de Sensor Fish; rechts: oplaadstation.’ 
 

 
De sensoren voeren met een frequentie van 2000 keer per seconde een meting uit 
gedurende maximaal 4 minuten (466.000 dataregistraties). De Sensor Fish is ge-
wichtsloos in water (‘neutrally buoyant’) en stroomt eenvoudig mee door pompen en 
leidingen. De elektronica van de Sensor Fish is omhuld door een waterdichte poly-
carbonaat behuizing. Data overdracht vanuit de Sensor Fish gaat via het infrarood 
modem (zie figuur 2.2, rechts). Na passage door een pomp dient de Sensor Fish te 
worden opgevangen en kunnen de gegevens worden uitgelezen. Na het opladen is 
de Sensor Fish weer klaar voor gebruik.  

 

figuur 2.3 Kenmerken van de Sensor Fish. 
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2.1.2 Eerdere studie 

De Sensor Fish is toegepast bij de Grand Coulee Dam pompstation (3.665 m3/min, 
120 m opvoerhoogte) aan de Columbia rivier, VS (Carlson et al., 2005, figuur 2.4). 
Doel van het onderzoek was om de condities (druk, versnelling en turbulentie) voor 
passage van vis door de pomp en opvoerleiding vast te leggen. Ook werd onderzoek 
gedaan naar botsingskansen en mechanische schade aan vis. In het onderzoek werd 
geconstateerde dat de overlevingskans voor vis rond de 90% zou liggen, zonder 
daarbij overigens de effecten van druk mee te nemen.  
 

  

figuur 2.4 Grand Coulee Dam en pompstation (rood omcirkelt) Installatie om Sensor Fish los 
te laten. 
 

 
In de schematische doorsnede van het pompstation en de opvoerleiding (figuur 2.5) 
is de route te zien die de Sensor Fish moest afleggen (1-5) op weg naar een hoger 
gelegen meer (6). figuur 2.6 laat het drukverloop (zwarte lijn) en de acceleratie (rode 
lijn) door de pomp en opvoerleiding zien (1-6 correspondeert met de nummering zo-
als vermeld in figuur 2.5). Wanneer de Sensor Fish door de pomp (2-3) gaat ontstaat 

 

figuur 2.5 Dwarsdoorsnede pompstation bij Grand Coulee Dam 
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er eerst een onderdruk, waarna een zeer snelle stijging van de druk volgt (4) tot een 
niveau waarop de druksensor geen bereik meer heeft (> 10 atm.). Tenslotte volgt een 
drukdaling wanneer de Sensor Fish door de opvoerleiding omhoog stroomt, totdat 
atmosferische druk wordt bereikt wanneer de opvoerleiding eindigt in het buitenwater 
(5-6)  
 
Ook is duidelijk te zien dat er grote versnellingen worden bereikt met name bij pas-
sage door de pomp. 
 

 

figuur 2.6 Druk en acceleratie bij passage Sensor Fish door pompstation en opvoerleiding 
Grand Coulee Dam 
 
Er werd geconcludeerd dat vis een hoge overlevingskans zou hebben bij passage 
door de pomp en de opvoerleiding doordat een relatief lage botsingskans en lage 
turbulentie bij passage optrad. Hoewel sprake was van een grote overgang in druk, 
van 0,5 naar meer dan 10 atm, werd dit niet als schadelijk voor vis beoordeeld. Vis is 
over het algemeen goed bestand tegen plotselinge overgang van lage naar hoge 
druk. Vis is meer kwetsbaar voor plotselinge overgang van hoge druk naar lage druk. 
Hierbij geven Carlson et al (2005) een grens voor schadelijke effecten van lage druk 
wanneer deze 60% bedraagt van waaraan een vis is geacclimatiseerd. Is de druk la-
ger, dan ontstaan allerlei vormen van schade zoals gescheurde zwemblazen en 
haarvaten, luchtbellen in bloed, weefsel en ogen etc. Wat de hoge versnelling met de 
vis doet wordt verder in Carlson et al. (2005) niet besproken. 
In de situatie bij gemaal IJmuiden zal een dergelijke overdruk ook niet voor de hand 
liggen gezien de beperkte opvoerhoogtes. Plotseling optredende onderdruk kan wel 
optreden, dus een beeld van het drukverloop is belangrijk voor de evaluatie van 
schade aan vis. Turbulentie bij pompen met hoog toerental kan schade veroorzaken 
evenals shear (tegengestelde waterstromingen die als een schaar werken). 

2.2 Geluid 

Bij alle gemalen werden met behulp van een onderwatermicrofoon (hydrofoon) ge-
luidsopnames gemaakt. Voor de meting werden alleen, de voor vissen relevante  fre-
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quenties vastgelegd (5 tot 20 000 Hertz). De hydrofoon was van het merk Renson 
(type TC4032). De hydrofoon werd gevoed door de Renson Input module (type: 
EC6073). Van hieruit werd het signaal doorgevoerd naar een externe geluidskaart 
van het merk E-MU (type: Tracker pre) voor de filtering en digitalisering van het ana-
loge signaal. De geluidskaart was aangesloten op een standaard laptop. Voor de op-
name en analyse van het geluid werd gebruik gemaakt van het software pakket 
SpectraPlus.  

2.2.1 Datacollectie 

De metingen zijn standaard op meerdere plaatsen voor het kroosrek uitgevoerd op 
één meter onder het wateroppervlak (figuur 2.7). Op alle meetpunten werd geduren-
de 120 seconde opnamen gemaakt.  
 

 

2.2.2 Analyse 

Het opgenomen geluid wordt in eerste instantie vastgelegd in het tijdsdomein. Dit wil 
zeggen dat de geluidsintensi-
teit wordt uitgezet op een tijds-
as, zoals in figuur 2.8 is weer-
gegeven. De geluidintensiteit is 
hier weergegeven in Volts, 
zoals dat door de hydrofoon 
wordt gemeten. Hierna vindt 
een omrekening plaats naar de 
druk in Pascal (Pa) volgens de 
gekalibreerde omrekeningsfac-

tor van de hydrofoon. De schaal van de geluidsintensiteit in Pa doorloopt een range 
van 1 µPa tot ca 105 Pa. Om deze range inzichtelijk (behapbaar) te maken, wordt 
gebruik gemaakt van de decibel (dB). De dB is de logoritme van de verhouding tus-
sen een referentiewaarde in Pa en de gemeten waarde in Pa. Als referentiewaarde in 
lucht is internationaal gekozen voor 20µPa en bij metingen onder water voor 1 µPa. 
N.B. Hoewel de dB sterk wordt geassocieerd met geluid, is de schaal dimensieloos. 

 

figuur 2.7 Meetpunten bij gemaal Aalkeetbuitenpolder en gemaal Hoekpolder.. 
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figuur 2.8 Geluidsfragment in het tijdsdomein. 
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Ten slotte is het goed te bedenken dat door het verschil in referentiewaarde, de ge-
luidsintensiteit in dB onder water niet goed is te vergelijken met die van in de lucht.  
 
In de geluidskaart wordt op het signaal een analoge filtering toegepast (“Low Pass fil-
ter”), waarbij de frequenties boven de 20 000 Hz worden verwijderd. Dit houdt ver-
band met de “sample rate” van 44 kHz, waarop het geluidssignaal wordt gedigitali-
seerd. Met deze “sample rate” van 44 kHz, kan maximaal een geluidsfrequentie van 
22 kHz (= 44 / 2) worden gedigitaliseerd. Deze frequentie staat bekend als de 
“Nyquist frequency”. Alle geluidsfrequenties die hoger zijn dan de “Nyquist frequency” 
worden tijdens de digitalisering gespiegeld ten opzichte van deze frequentie en zou-
den dan onterecht in het bereik onder de 20 kHz terecht komen.  

 
In een volgende stap van de 
analyse wordt het geluidsfrag-
ment van het tijdsdomein om-
gezet naar het frequentiedo-
mein. Met behulp van een 
“Fast Fourier Transformatie” 
(FFT) wordt dan inzichtelijk 
welke afzonderlijke frequenties 
in het geluidsfragment aanwe-

zig zijn met de bijbehorende geluidsintensiteit in dB. Een voorbeeld van dit “frequen-
tiespectrum” staat in figuur 2.9. 
 

 
Vissen zijn in staat om geluid onder water te horen, en zijn daarbij in te delen in drie 
categorieën: hoorspecialisten, geen specialisten met luchtblaas en soorten zonder 
luchtblaas. Vissen hebben, net als bv, mensen, een frequentieafhankelijk gehoorbe-
reik. Dit gehoorbereik is per vissoort verschillend en kan worden weergegeven in een 
audiogram (figuur 2.10). In het audiogram wordt de onderste gehoorgrens weergege-
ven bij een bepaalde frequentie die nog net door de desbetreffende vis kan worden 
waargenomen. Zo kan een karper bij 60 dB nog net het geluid bij een frequentie van 

figuur 2.9 Voorbeeld van een frequentiespectrum. 
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figuur 2.10 Audiogrammen van een aantal in het Nederlandse zoetwater voorkomende vissoorten. 
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1 kHz waarnemen. Voor de Nederlandse zoetwatervissen zijn helaas maar enkele 
resultaten beschikbaar. Dit zijn baars (Wolff, 1967), Karper (Popper, 1972), snoek-
baars/pos (Wolff, 1968) en zalm (Hawkins & Johnstone, 1978). 
Met uitzondering van de karper, ligt de grootste gevoeligheid van deze vissen in het 
gebied 50-400 Hz vanaf een geluidsgrens van ca 100 dB. De mens is meer gevoelig 
voor hogere frequenties (1 000-5 000 Hz) met de hoogste gevoeligheid bij 4 kHz.  

2.3 Veldwerk 

 
De metingen zijn op 5 maart 2010 uitgevoerd. Dit was later dan gepland, in verband 
met de vorstperiode. 
Voor het aanbrengen van de Sensor Fish voor de monding van de pomp is gebruik 
gemaakt van een 6 m lange plastic buis. De Sensor Fish werd door de buis geblazen 
door middel van een waterstraal. Om de Sensor Fish achter het gemaal weer op te 
vangen werd het apparaat tevens voorzien van neontape en een chemisch lichtstaaf-
je (figuur 2.11). 
 
Vooral bij kleinere gemalen met snel draaiende delen is de kans op schade aan de 
Sensor Fish reëel. Voorafgaand aan het eigenlijke experiment, werden 10 dummy 
exemplaren doorgevoerd om de kans op schade in te schatten. De dummies hebben 
exact dezelfde afmetingen als de echte Sensor Fish. De dummies werden gemaakt 
van doorzichtig perspex, zodat na hun gang door een gemaal de mogelijke schade 
goed kon worden geïnventariseerd. Het kwam regelmatig voor dat dummies geheel 
kapot geslagen werden door de schroeven van de pomp (figuur 3.1), of dat deze 
zelfs helemaal niet meer werden terug gevonden. Uitgangspunt is dat minimaal 8 
dummies (80%) het gemaal ongeschonden moeten kunnen passeren alvorens het 
origineel wordt doorgevoerd. Naast het inschatten van het risico op verlies van de 
kostbare Sensor Fish, geeft dit experiment inzicht in de directie fysieke schade die 
het gemaal aan kan brengen aan vis. 

 

figuur 2.11 Gebruikte Sensor Fish met neontape.. 
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3 Resultaten en discussie 

3.1 Sensor Fish 

3.1.1 Hoekpolder 

Bij gemaal Hoekpolder werden 10 dummy 
exemplaren door het gemaal gevoerd, 
waarvan er 9 onbeschadigd werden terug-
gevonden. Eén exemplaar werd niet meer 
teruggevonden. Vanwege het hoge percen-
tage (90%) dummy exemplaren die suc-
cesvol werden doorgevoerd werd één echt 
exemplaar van Sensor Fish door het ge-
maal gevoerd en de verkregen data ver-
werkt. 
Druk 
In figuur 3.2 (boven) is de druk weergege-
ven zoals die door de Sensor Fish gedu-
rende 30 s is geregistreerd in de centrifu-
gaalpomp van gemaal Hoekpolder terwijl 
deze op volle capaciteit draaide (28 m3/s). 
De rode lijn geeft de atmosferische druk 
aan het wateroppervlak weer (14,7 psia). 

Alle gemeten drukken boven die lijn zijn overdrukken, en onder die lijn zijn onder-
drukken.  
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figuur 3.2 De centrifugaalpomp in gemaal Hoekpolder (beneden). De cijfers in de bovenste fi-
guur geven de plaatselijke druk aan. 

 

figuur 3.1 Voorbeeld van 2 kapot geslagen 
dummy exemplaren na passage door 
gemaal Hoekpolder. 
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De cijfers in de bovenste figuur geven de drukken aan zoals geregistreerd door de 
Sensor Fish tijdens diens gang door de centrifugaalpomp (cijfers in de foto beneden): 

1. De Sensor Fish bevindt zich vlak vóór de inlaat van de pomp op ongeveer 
1,5 m onder de waterspiegel (overdruk). 

2. De Sensor Fish bevindt zich in het inlaatkanaal van de centrifugaalpomp ter 
hoogte van de waterspiegel (= atmosferische druk) 

3. De Sensor Fish bevindt zich in het hoogste deel van de centrifugaalpomp 
laagste onderdruk). 

4. De Sensor Fish bevindt zich in het begin van het uitlaatkanaal van de centri-
fugaalpomp (onderdruk neemt geleidelijk af). 

5. De Sensor Fish bevindt zich in het uitlaatkanaal van de centrifugaalpomp ter 
hoogte van de waterspiegel (= atmosferische druk) 

6. De Sensor Fish bevindt zich weer buiten het uitlaatkanaal van de centrifu-
gaalpomp op 1-1,5 m onder de waterspiegel (overdruk). 

 
In figuur 3.3 is het drukverloop, gedurende de 25s dat de Sensor Fish metingen uit-
voert in de centrifugaalpomp van gemaal Hoekpolder, ingedeeld in de drukklassen 
van 1 psia (13-20 psia). Een druk hoger dan 14,7 psia (atmosferische druk) houdt in 
dat er overdruk heerst. Uit deze presentatie is af te lezen wat de maximale druk is 
geweest en gedurende welke tijdsperiode. 
 

De laagst en hoogst gemeten 
drukken waren 9,58 (zie punt 3 
in figuur 3.2) en 16,32 psia (zie 
punt 1 in figuur 3.2), respectie-
velijk. Een overdruk van ruim 1 
psi boven atmosferische druk 
(16 psia) komt het meest voor. 
De meest gemeten onderdruk 
is bijna 2 psi onder atmosferi-
sche druk (13 psia). 
 
 
 

Versnelling 
In figuur 3.4 is de verdeling 
van de netto versnellingen 
weergegeven zoals die door 
de Sensor Fish is geregi-
streerd in de centrifugaalpomp 
gedurende 25s, terwijl deze op 
volle capaciteit draaide. 
 
De optredende versnelling is 
redelijk normaal verdeeld 
rondom de meest voorkomen-
de versnelling van 0,6-1 g in 
beide pompen. De maximale 

g-krachten lopen op tot 3 g. 
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figuur 3.3 Geregistreerde drukken in gemaal Hoekpolder 
gedurende 25s. 
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figuur 3.4 Geregistreerde versnellingen in gemaal Hoekpol-
der. 
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Rotatie 
In figuur 3.5 is de verdeling van de netto rotaties weergegeven, zoals die door de 
Sensor Fish is geregistreerd in de centrifugaalpomp gedurende 25s, terwijl deze op 
volle capaciteit draaide. 
 
De meeste voorkomende rotatie is 50 graden/s. De rotaties lopen in de pomp op tot 
ruim 450 graden/s. 

3.1.2 Aalkeetbuitenpolder 

Bij gemaal Hoekpolder werden 
10 dummy exemplaren door 
het gemaal gevoerd, waarvan 
er slechts één onbeschadigd 
werd teruggevonden. Zes 
exemplaren werden bescha-
digd teruggevonden en drie 
exemplaren werden niet meer 
teruggevonden. Vanwege het 
hoge percentage (90%) be-
schadigde en/of kwijtgeraakte 
dummy exemplaren werd be-
sloten om de echte Sensor 

Fish niet in te zetten. 

3.2 Geluid 

3.2.1 Hoekpolder 

In figuur 3.5 is het resultaat weergegeven van de geluidsmetingen bij gemaal Hoek-
polder. De meetpunten refereren aan de nummer in figuur 2.7. Meet puntnummer 5 is 
verloren gegaan door heiwerkzaamheden rond het gemaal. 
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figuur 3.5 Geregistreerde rotaties in gemaal Hoekpolder. 
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Meetpunt 2 
 

Meetpunt 3 
 

Meetpunt 4 
 

figuur 3.6 Frequentiespectrum van het onderwatergeluid bij gemaal Hoekpolder. 
 

3.2.2 Aalkeetbuitenpolder 

In figuur 3.7 is het resultaat weergegeven van de geluidsmetingen bij gemaal Hoek-
polder. De meetpunten refereren aan de nummer in figuur 2.7. 
 

Meetpunt 1 
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Meetpunt 2 
 

Meetpunt 3 
 

Meetpunt 4 
 

Meetpunt 5 
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Meetpunt 6 
 

figuur 3.7 Frequentiespectrum van het onderwatergeluid bij gemaal Aalkeetbuitenpolder. 
 

3.3 Conclusies 

3.3.1 Sensor Fish 

De fysische omstandigheden in de pompen zijn niet zeer extreem. Grote versnellin-
gen (> 2 g) komen sporadisch en zeer kortstondig voor. Ook de druk in het pomphuis 
is niet bijzonder. Onderdruk (< 14,7 psi) komt nauwelijks voor. De overdruk is vrijwel 
nergens meer dan ca 1,5 x de atmosferische druk. De duur dat de druk wel hoger 
wat hoger is (>20 psi) komt maar kort voor. Zeker in vergelijking met andere gema-
len, kunnen de gemaalpompen niet als visonvriendelijk worden gekwalificeerd. We 
spreken hier echter niet over de directe schade die door de ronddraaiende delen aan 
de vis kan worden toegebracht. Als referentie wordt verwezen naar het rapport (in 
voorbereiding).  

3.3.2 Geluid 

Zoals in figuur 2.10 is aangegeven zijn vissen, voor zover dat van Nederlandse zoet-
watersoorten bekend is, het meest gevoelig voor het frequentiegebied van 50 tot 
400 Hz. Vlak voor het rooster bij gemaal Hoekpolder is het geluidsniveau voor dit fre-
quentiegebied, ca 100 dB en neemt af tot rond de 80 dB op een afstand van 40 me-
ter. In het hoge frequentiegebied (> 1 kHz) komt het geluidsniveau niet veel verder 
dan 70-80 dB. Voor vissen zou het gemaal een tamelijk luidruchtig gemaal moeten 
zijn. Dit in tegenstelling tot wat door het menselijk oor wordt ervaren. Hoekpolder is 
een, voor de mens, geluidsarm gemaal.  
Het tegenovergestelde werd gehoord bij gemaal Aalkeetbuitenpolder. Een gemaal 
dat veel geluid produceert in de hogere frequenties en daardoor goed hoorbaar is 
voor de mens. Voor vissen zal dit gemaal wellicht minder hoorbaar zijn, omdat het 
geluidsniveau in het lage frequentiebereik slechts rond de 60-70 dB ligt.  
 
Opvallend bij de Aalkeetbuitenpolder is dat er redelijke verschillen zijn tussen de 
meetpunten. Dit wordt verklaard doordat verschillende meetpunten in de luwte liggen 
van het gemaal en het water een beperkte diepte heeft. Vooral de lage frequenties 
kunnen makkelijk worden gedoofd of versterkt door weerkaatsing op de oever en de 
bodem.  
Het geluidsniveau van beide gemalen kan worden vergeleken met een groot aantal 
gemalen waar op dezelfde wijze geluidsmetingen zijn uitgevoerd (Kemper et al., 
2010) 
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In figuur 3.8 is een overzicht 
gegeven van de locatie van 
de gemalen. Vergeleken met 
deze gemalen komen. In tabel 
3.1 staat een overzicht van de 
geluidmetingen in het fre-
quentiebereik van 100-300 
Hz. Voor wat betreft de ge-
luidsintensiteit in het frequen-
tie bereik waar vissen het 
meest gevoelig zijn, kan ge-
maal Hoekpolder ongeveer 
halverwege worden geplaatst. 
Gemaal Aalkeetbuitenpolder 
behoort tot de meer stille ge-
malen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tabel 3.1 Overzicht van de geluidsmetingen.. 

nr Gemaal Gemid. (dB) nr Gemaal Gemid. (dB)
1 Schilthuis 112 11 Wogmeer 99
2 Tonnekreek 111 12 Vleuterweide 96
3 Ypenburg 110 13 Antlia 96
4 Zilk 110 14 Boreel 95
5 Faunapomp 109 15 HZ polder 89
6 Overwaard 104 16 BB Polder 88
7 Willem Alexander 104 17 Duifpolder 84
8 de Wenden 103 18 Sudhoeke 83
9 Tilburg 102 19 Kortenhoef 82
10 Meerpolder 101 20 Berkel 82

21 Thabor 74  
 
 
 

 

figuur 3.8 Overzicht onderzochte opvoerwerken en pompen.  

1 Overwaard 13 HZ Polder

2 De Wenden 14 Meerpolder

3 Sudhoeke 15 Antlia

4 Boreel 16 Kortenhoef

5 Duifpolder 17 Makkemermar

6 Schilthuis 18 Tilburg

7 Tonnekreek 19 Nijverheid

8 Willem-Alexander 20 Thabor

9 B.B. Polder 21 Zwanburgerpolder

10 Wogmeer 22 Faunapomp

11 Ypenburg 23 Vleuterweide

12 Berkel 24 De Zllk  



  

 

 ©   VisAdvies BV 
 

 

Literatuurlijst 

Carlson, TJ, Duncan, JP, Johnson, RL, 2005.  Characterization of Pump Flow at 
the Grand Coulee Dam Pumping Station for fish passage, U.S. Department of Com-
merce, Springfield. 36 Pag. 
 
Deng, Z., Guensch, G.R., McKinstry, C.A., Mueller, R.P., Dauble, D.D. & <M.C. 
Richmond., 2005.  Evaluation of fish-injury mechanism during exposure to turbulent 
shear flow. Ca. J. Fish. Sci. Aquat. 62: 1513-1522 (2005).  
 
Germonpré, E., B. Denayer, C. Belpaire, F. Ollivier , 1994. Inventarisatie van 
pompgemalen in het Vlaamse gewest en preliminair onderzoek naar de schade van 
diverse pomptypes op vissen na gedwongen blootstelling. Onderzoek door AMINAL 
en de Katholieke Universiteit Leuven 
 
Glenn F. Cada., Charles C. Coutant ,1997. Environmental Sciences Division Oak: 
Ridge National Laboratory Oak: Ridge, TN and Richard R Whitney Leavenworth, 
Washington. 
 
Kemper J.H., I.L.Y. Spierts & H. Vis, 2010 . Fysische omstandigheden bij gemalen 
in relatie tot vis. VisAdvies BV, Nieuwegein. Projectnummer VA2009_33, pag.46 
 
Kruitwagen, G., 2008 . Sterfte van schieraal door gemaal IJmuiden, onderzoeksjaar 
2007. Inclusief de registratie van visuitspoeling. Witteveen + Bos, Deventer. 
 
Kruitwagen, G., 2009 . Sterfte van schieraal door gemaal IJmuiden, onderzoeksjaar 
2008. Inclusief de registratie van visuitspoeling. Witteveen + Bos, Deventer. 
 
Spierts, I.L.Y. M. C. de Lange en J. H. Kemper (200 8). Fysische omstandigheden 
bij de gemalen Hoekpolder en Aalkeetbuitenpolder in relatie tot vis. VisAdvies BV, 
Utrecht. Projectnummer VA2009_42, 29 p. 
 
Kemper J.H. &  I.L.Y. Spierts, 2010. Schieraalmigratie bij het gemaal- spui- en 
scheeps-sluizencomplex IJmuiden: 3D telemetrie VisAdvies BV, Nieuwegein. Pro-
jectnummer VA2009_42, 38 p. 
 
Turnpenny, A.W.H., M.H. Davis, J.M. Fleming, and J. K. Davies. 1992.   Experimen-
tal studies relating to the passage of fish and shrimps through tidal power turbines.  
Marine and Freshwater Biology Unit, National Power, Fawley, Southhampton, Hamp-
shire, England. 
 
 



  

 

©   VisAdvies BV  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Twentehaven 5 

3433 PT Nieuwegein 
 

t. 030 285 10 66 
e. info@VisAdvies.nl 

www.VisAdvies.nl 
 

K.V.K. 30207643; ABN-AMRO: 40.01.19.528 
 
 
 
 
 
 
 

Aansprakelijkheid: 

VisAdvies BV, noch haar aandeelhouders, vertegenwoordigers of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige di-

recte, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade en kosten die het 

gevolg zijn van of voortvloeien uit het gebruik van het advies van VisAdvies BV door opdrachtgever of voortvloei-

en uit toepassingen door opdrachtgever of derden van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens 

verkregen van VisAdvies BV. Opdrachtgever vrijwaart VisAdvies BV voor alle aanspraken van derden en de door 

VisAdvies BV daarmee te maken kosten (inclusief juridische bijstand) indien de aanspraken op enigerlei wijze 

verband houden met de voor de opdrachtgever door VisAdvies BV verrichtte werkzaamheden. 

 

Niettegenstaande het voorgaande is elke aansprakelijkheid van VisAdvies BV uit hoofde van de overeenkomst 

van opdracht tussen VisAdvies BV en opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VisAdvies BV wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het 

eigen risico dat volgens de verzekering ten laste komt van VisAdvies BV. Indien geen uitkering mocht plaatsvin-

den krachtens genoemde verzekering, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van VisAdvies BV beperkt tot 

[twee keer] het bedrag dat door VisAdvies BV in verband met de betreffende opdracht in rekening is gebracht [en 

tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot de aanspra-

kelijkheid aanleiding gaf plaatsvond,] met een maximumaansprakelijkheid van [€50.000]. 


