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Visdoorgangen in Vlaanderen
Voldoen ze aan de eisen van onze zoetwatervissen?
DAVID BUYSSE, SETH MARTENS, RAF BAEYENS, CAROLINE GEERAERTS, HILDE VERBIEST & JOHAN COECK

Vistrappen, visnevengeulen, visliften, vissluizen, De Wit-vispassages, hevel-vispassages,

vijzelvispassages,… het zijn enkele van de vele types visdoorgangen die we wereldwijd in rivieren

aantreffen. Een aantal van deze ontwerpen worden ook op Vlaamse waterlopen toegepast. In dit

artikel gaan de auteurs na of deze visdoorgangen ook effectief werken.
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Inleiding
Nog niet zo lang geleden was de gemiddel-
de kwaliteit van ons oppervlaktewater rond-
uit slecht. Een efficiënte behandeling van het
huishoudelijk en industrieel afvalwater in
waterzuiveringsstations drong zich op. De
investeringen en inspanningen die daarvoor
in de laatste jaren werden geleverd beginnen
hun vruchten af te werpen. De kwaliteit van
veel waterlopen is geëvolueerd van slecht tot
matig of zelfs goed.Natuurlijk heeft de aqua-
tische fauna en flora, niet in het minst onze
visfauna, hier mee van geprofiteerd.
Een goede waterkwaliteit alleen volstaat
echter niet voor vissen, ze stellen ook hoge
eisen aan de kwaliteit van hun habitat of
leefomgeving. De vroegere ingrepen aan
waterlopen, gebeurden meestal enkel in
functie van scheepvaart en/of een versnelde
waterafvoer. Door het rechttrekken en rui-
men, verdwenen meanders, natuurlijke holle
oevers, waterplanten en dood hout uit de
waterloop. Dit zijn nu net die plaatsen waar
vissen verblijven en beschutting zoeken. Het
ecologisch herstel van waterlopen vormt één
van de doelstellingen van het integraal
waterbeheer. Dit houdt onder andere in dat
er zoveel mogelijk gestreefd wordt naar een
herstel van vrije meandering en vismigratie.

Vrije vismigratie
Naast water- en structuurkwaliteit van de
waterloop moeten vissen ook in staat zijn
om te migreren over kleine tot (middel)gro-
te afstanden. Ze moeten zich zowel stroom-
op- als stroomafwaarts kunnen verplaatsen
op zoek naar voedsel en ze moeten kunnen
vluchten voor predatoren of tijdelijk ongun-
stige omstandigheden (vb. vervuiling). Daar-
naast moeten vissen migraties kunnen uit-
voeren naar paai-, opgroei- en overwinte-
ringsgebieden. Onze waterlopen worden
echter gekenmerkt door de aanwezigheid
van talrijke migratieknelpunten zoals sluizen,
stuwen,watermolens en pompgemalen,stuk
voor stuk belemmeringen in hun levens-
noodzakelijke verplaatsingen.
Het herstel van vismigratie staat niet alleen
centraal in de internationale (Benelux
Beschikking M 96(5), Conventies van Bonn
en Bern, EU habitatrichtlijn, EU Kaderricht-
lijn Water) maar ook in de Vlaamse wetge-
ving. In het Vlaams Decreet Integraal Water-
beleid werd vooropgesteld dat vrije migratie
voor alle vissoorten vóór 1 januari 2010 in
alle Vlaamse stroomgebieden mogelijk
moet zijn, nieuwe migratieknelpunten moe-
ten voorkomen worden en natuurlijke water-
systemen moeten behouden en hersteld
worden.

Het verwijderen van migratieknelpunten uit
de waterloop is vanuit ecologisch oogpunt
de beste oplossing voor het herstel van vrije
vismigratie. Vaak is het echter niet mogelijk
om de natuurlijke situatie te herstellen en
kan de aanleg van een semi-natuurlijke of
een meer technische visdoorgang oplossing
bieden. Een visdoorgang is een voorziening
die stroomop- en stroomafwaartse migratie
van vissen weer mogelijk maakt bij vismigra-
tieknelpunten. Een visdoorgang werkt pas
goed wanneer vissen gemakkelijk de toegang
vinden tot de visdoorgang (‘attractie effi-
ciëntie’) en ze er gemakkelijk doorheen kun-
nen zwemmen (‘passage efficiëntie’).

Het belang van evaluaties
Op verschillende locaties in Vlaanderen wer-
den tijdens de voorgaande jaren projecten
uitgevoerd voor de verwezenlijking van vrije
vismigratie. Enkele projecten werden reeds
uitgevoerd en een groot aantal projecten is
momenteel in aanbestedings-, ontwerp- of
in studiefase. Ervaringen uit het buitenland
leren echter dat het succes van aangelegde
vispassages niet steeds even groot is en dat
zowel de bouw als de inplanting van visdoor-
gangen nauwkeurig dienen afgestemd te
worden op zowel de beoogde doelsoorten als
op lokale (omgevings)omstandigheden.Eva-
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luaties van gerealiseerde projecten zijn dan
ook noodzakelijk om de efficiëntie van nieuw
aan te leggen visdoorgangen te verhogen.
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
(INBO) onderzoekt sinds 2003 in opdracht
van de Afdeling Water van de Vlaamse
Milieumaatschappij visdoorgangen in ver-
schillende rivieren,o.a. in de Grote en de Klei-
ne Gete, de Grote en de Kleine Nete, de
Abeek en de Mark. Evaluaties van respectie-
velijk een visnevengeul in de Kleine Gete en
een bekkenvistrap in de Grote Gete tonen
aan dat de stroomafwaartse toegang tot
deze visdoorgangen niet optimaal is en dat
aanpassingen noodzakelijk zijn om de attrac-
tie- en passage efficiëntie van deze visdoor-
gangen te vergroten. Evaluaties van meer
recent aangelegde visdoorgangen tonen aan
dat de kennis is toegenomen en dat geslaag-
de projecten worden gerealiseerd. Twee
voorbeelden van goed werkende visdoorgan-
gen worden in dit artikel toegelicht.

Visdoorgangen
in het Netebekken
Het Netebekken behoort tot het stroomge-
bied van de Schelde en bestaat uit twee gro-
te subbekkens (Figuur 1): het stroomgebied
van de Kleine Nete en dat van de Grote Nete.
Beide rivieren vloeien samen in Lier en vor-
men er de Beneden Nete. Zowel de Grote als
de Kleine Nete vervullen een belangrijke ver-
bindingsfunctie tussen de Schelde en haar
ecologisch waardevolle zijrivieren en boven-
lopen. De afdeling Water en de dienst water-
lopen van de Provincie Antwerpen nemen
dan ook maatregelen om de vismigratieknel-
punten in de Kleine en Grote Nete,vaak land-
bouw- en watermolenstuwen, passeerbaar
te maken voor vissen. Zo kon bijvoorbeeld in
de Kleine Nete de in onbruik geraakte molen-
stuw van de oude molen t.h.v. de Boeretang-
hoeve in Dessel eenvoudigweg verwijderd

worden en vervangen door een stenen hel-
ling (Figuur 2). Deze stenen helling, ook wel
‘rocky ramp’ of ‘vishelling’ genoemd, bestaat
uit een licht hellend vlak van willekeurig
geplaatste stenen (Kroes & Monden 2005).
Deze visdoorgang lijkt op een natuurlijke
stroomversnelling en zorgt voor een gevari-
eerd stromingspatroon.

Twee andere respectievelijk in 2003 en 2005
aangelegde visdoorgangen, in de Kleine Nete
in Herentals (Figuur 3) en de Grote Nete in
Meerhout (Figuur 4), werden recent uitvoe-
rig bestudeerd. Beide visdoorgangen zijn V-
vormige bekkenvistrappen, een type vis-
doorgang dat in Vlaanderen vaak toegepast
wordt. De bekkentrap bestaat uit een reeks
lage V-vormige drempels met een poel
stroomopwaarts ervan. In kleine stapjes
wordt zo het hoogteverschil van de stuw
overbrugd. Het water dat over de drempels
van de vistrap stroomt vormt kleine stroom-
versnellingen die de vissen moeten door-
zwemmen. De drempels kunnen uit hout of
stortsteen gemaakt worden.Zowel in Heren-
tals als in Meerhout werd geopteerd voor
drempels uit ruwe stortstenen die vastge-
legd werden met beton. Door deze ruwheid
wordt een meer divers stromingspatroon
gecreëerd over de drempels wat passage
mogelijk maakt voor een groot aantal vis-
soorten. Dit type visdoorgang kan worden
aangelegd als een korte bypass langs een
bestaand knelpunt.

De Kleine Nete
De V-vormige bekkentrap in de Kleine Nete
in Herentals vormt een bypass langsheen
een landbouwstuw met een verval van meer
dan 1,40m (Figuur 3). In tegenstelling tot de
meeste vistrappen in Vlaanderen heeft elke
wand van deze vistrap een smalle verticale
opening of ‘vertical slot’ vanaf de bodem tot
aan de bovenzijde. Hierdoor zouden ook
bodembewonende organismen en vissen
met een beperkt zwemvermogen stroomop-
waarts moeten kunnen migreren.
Voor de evaluatie van deze bekkenvistrap
werd gebruik gemaakt van een speciaal ont-

Figuur 1: Het stroomgebied van de Kleine Nete en dat van de Grote Nete.
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Figuur 2: Vishelling uit stortsteen (‘rocky ramp’) in de
Kleine Nete in Dessel. (foto: S. Monden)

Figuur 3: V-vormige bekkenvistrap met ‘verticale openingen’ in de Kleine Nete in Herentals. (Foto: INBO)
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worpen ‘vistrapfuik’. Hierin worden alle vis-
sen gevangen die stroomopwaarts doorheen
de vistrap migreren. Aan de hand van de
vangsten (levensstadia en lengteklassen) kan
zo ingeschat worden hoe attractief en pas-
seerbaar de visdoorgang is. Het monitoren
van de visdoorgang duurde van begin april
tot midden juli 2005, de periode waarin de
meeste karperachtigen stroomopwaarts
migreren op zoek naar geschikte voortplan-
tingsplaatsen.
Tijdens de onderzoeksperiode migreerden
2.428 vissen stroomopwaarts doorheen de
vistrap, verdeeld over 20 verschillende vis-
soorten (Tabel 1). Riviergrondel (62%), een

partieel stroomminnende vissoort, die ken-
merkend is voor een rivier zoals de Kleine
Nete, was het best vertegenwoordigd in de
vangsten. Naast zeldzame vissoorten als
Kopvoorn en Serpeling is ook de vangst van
7 Europese meervallen opmerkelijk (Figuur
5). De gevangen exemplaren van deze, vol-
gens de Rode Lijst (Vandelannoote & Coeck
1998), uitgestorven vissoort zijn vermoede-
lijk afkomstig van illegale uitzettingen of
betreffen ontsnapte individuen uit een vis-
kwekerij.
Bij het ophalen van de vistrapfuik werden
gemiddeld 54 vissen aangetroffen.Vangsten
groter dan dit gemiddelde werden doorgaans

vooraf gegaan door een gevoelige stijging
van de watertemperatuur. Een gevoelige
daling van de watertemperatuur had vaak
een daling in het aantal vangsten tot gevolg.
Dat de vangsten het verloop van de tempe-
ratuurcurve volgen wordt geïllustreerd in
Figuur 6.
Verhoogde vangsten werden ook genoteerd
eind juni en begin juli, vermoedelijk als
gevolg van een reactie van de vissen op de
verhoogde waterafvoer in de Kleine Nete na
enkele hevige zomerse onweersbuien.
Stroomopwaartse verplaatsingen als reactie
op een sterk verhoogd debiet werden ook bij
het onderzoek in de Grote Nete vastgesteld
(Buysse et al.2006).Het kleinste individu dat
in de vistrapfuik werd aangetroffen was een
Blankvoorn met een lengte van 5,3 cm. Het
grootste exemplaar dat doorheen de vistrap
zwom betrof een Europese meerval met een
lengte van 86 cm. Met uitzondering van
Blauwbandgrondel en Europese meerval
werden van alle soorten zowel juveniele als
adulte individuen gevangen.
De vangstresultaten tonen dat de V-vormige
bekkenvistrap met verticale sleuven goed
functioneert voor vermoedelijk alle levens-
stadia van in de Kleine Nete aanwezige vis-
soorten. De goede resultaten zijn het gevolg
van een goede attractiviteit en passeerbaar-
heid van de visdoorgang. De stroom-
afwaartse toegang tot de vispassage is per-
fect gesitueerd, net stroomafwaarts van de
turbulentiezone onder de stuw en er is een
goede debietverdeling tussen stuw en vis-
doorgang waardoor er een sterke aantrek-
kende lokstroom is die doordringt tot in de
hoofdstroom van de Kleine Nete (Figuur 7).
Door de deskundige bouw van de drempels
met verticale openingen werd in de vispas-
sage een meanderend stromingspatroon
gecreëerd waarin hinderlijke turbulentie en
te hoge stroomsnelheden afwezig zijn. Er zijn
ook voldoende rustzones (luwtes) aanwezig
en alle overlaten bezitten een geschikte
doorzwemzone en doorzwemhoogte. Alge-
meen mag gesteld worden dat de V-vormige

Figuur 4: Ruwe V-vormige stortsteendrempels van de bekkenvistrap in de Grote Nete in Meerhout. (Foto: INBO)

Tabel 1. Aantal en biomassa van de gevangen vissen.

Vissoort  Aantal  Biomassa (g)  
 
Alver  (Alburnus alburnus)  14 181 
Amerikaanse dwergmeerval  (Ictalurus nebulosus)  5 789 
Baars  (Perca fluviatilis ) 149 7.755 
Bermpje ( Noemacheilus barbatulus)  10 76 
Blankvoorn (Rutilus rutilus )  252 8.557 
Blauwbandgrondel (Pseudorasbora parva)  1 2 
Brasem (Abramis brama)  10 3.840 
Europese meerval (Silurus glanis )  7 21.430 
Giebel (Carassius auratus gibelio)  14 2.030 
Karper ( Cyprinus carpio)  11 44.425 
Kolblei (Blicca bjoerkna )  5 314 
Kopvoorn ( Leuciscus cephalus)  7 2.336 
Paling (Anguilla anguilla)  53 6.540 
Pos (Gymnocephalus cernua )  12 429 
Rietvoorn (Scardinius erythrophtalmus )  85 4.903 
Riviergrondel ( Gobio gobio )  1.510  13.112 
Serpeling  (Leuciscus leuciscus)  18 659 
Snoek  (Esox lucius)  10 5.458 
Zeelt  (Tinca tinca)  12 8.202 
Zonnebaars  (Lepomis gibbosus)  243 5.370 
 
Totaal  2.428  136 .408  

Figuur 5: Europese Meerval. (Foto: INBO)
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bekkenpassage in de Kleine Nete in Heren-
tals een zeer goed praktijkvoorbeeld is voor
nieuwe herstelprojecten voor vrije vismigra-
tie die een gelijkaardig ontwerp vragen.

De Grote Nete
In het tweede onderzoek wordt het belang
van visdoorgangen toegelicht door onder-
zoek op de Kopvoorn (Figuur 8). De Kop-
voorn behoort tot de familie van de karper-
achtigen en is vrij zeldzaam in Vlaanderen.
Hij brengt zijn eerste levensjaren door in
scholen, terwijl oudere dieren steeds meer
solitair gaan leven. Een opmerkelijke eigen-

schap van Kopvoorn is het feit dat het ‘mul-
ti-spawners’ zijn, dit wil zeggen dat er meer-
dere perioden van ei-afzetting binnen één
voortplantingsseizoen kunnen voorkomen,
indien watertemperatuur en voedselaanbod
dit toelaten (Coeck et al. 2000). Sinds er in
1989 door de Provinciale Visserijcommissie
van Antwerpen gestart werd met de herin-
troductie van Kopvoorn in de Kleine en de
Grote Nete,komt de soort er plaatselijk weer
in min of meer grote populaties voor. Het
paaibiotoop voor Kopvoorn in de Grote Nete
bestaat uit ondiepe (20-40cm) stroomver-
snellingen (40-100cm/s) met in de onmid-

dellijke omgeving stroomkuilen van 40-
80cm diep. Paaiplaatsen hebben een over-
wegend stenig substraat, een harde bodem
van ijzerzandsteen, hier en daar bedekt met
puin (Coeck et al. 2000). Plaatsen met deze
kenmerken zijn slechts in zeer beperkte mate
aanwezig in de Grote Nete. In het studietra-
ject tussen de watermolen in Meerhout en
de 3 km stroomafwaarts gelegen landbouw-
stuw t.h.v. de Meerhoutse weg zijn nog twee
paaiplaatsen met een totale lengte van nau-
welijks 100m aanwezig. Deze paaiplaatsen
moeten daarom ook als zeer kwetsbaar
beschouwd worden. Vermoedelijk is een te
geringe aanwezigheid of zelfs de afwezigheid
van dergelijke paaiplaatsen in andere trajec-
ten van het stroomgebied één van de bepa-
lende oorzaken voor de lagere aantallen van
de soort op deze plaatsen of voor de afwe-
zigheid van hun reproductie daar.Herstel van
vrije vismigratie tussen de verschillende
geïsoleerde trajecten binnen het stroomge-
bied en tussen de stroomgebieden onder-
ling, waardoor schaarse paaiplaatsen
opnieuw bereikbaar worden, is noodzakelijk
voor een volledig herstel van de soort.
In het voorjaar 2004 werd onderzocht of
Kopvoorns in staat waren om de watermo-
lenstuw in Meerhout in stroomopwaartse
richting te passeren.Eind 2004 werd een 150
m lange V-vormige bekkenvistrap gebouwd,
als ‘bypass’ rondom de watermolen in Meer-
hout. Aansluitend hierop werd in het voor-
jaar 2005 een onderzoek uitgevoerd naar het
gebruik door Kopvoorn van de nieuw aange-
legde vistrap (Figuur 4).
Tussen midden maart en midden augustus
2004 en tussen midden april en midden
augustus 2005 werden dagelijkse positiebe-
palingen uitgevoerd van een tiental, van een
radiozender voorziene Kopvoorns. In april
2005 werden 4 bijkomende Kopvoorns met
een radiozender uitgerust. Het onderzoek
concentreerde zich hoofdzakelijk rond de
voortplantingsperiode van Kopvoorn name-
lijk in de maanden april, mei en juni, waarin
Kopvoorns doorgaans het meest mobiel zijn.

Vóór de vistrap …
De dagelijkse positiebepalingen in 2004
(maart t.e.m. augstus) toonden aan dat er
duidelijk periodes met verschillen in mobili-
teit te onderkennen zijn.De Kopvoorns bezit-
ten allen een heel duidelijke verblijfplaats die
ze buiten het voortplantingsseizoen (maart
en juli-augustus) niet of nauwelijks verlaten.
Tijdens het voortplantingsseizoen (april
t.e.m. juni) zwemmen ze stroomopwaarts
vaak tot in een traject van 100m stroomaf-
waarts van de watermolen, waar één van de
twee geschikte paaiplaatsen is gesitueerd, ofFiguur 7: Landbouwstuw (links) en toegang tot de bekkenvistrap (rechts) in de Kleine Nete. (Foto: INBO)

Figuur 6: Evolutie vangstaantallen (logaritmische schaal) tijdens onderzoeksperiode (4 april – 18 juli 2005).
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zelfs tot in de buurt van de watermolenstuw
in de molenkom. Korte stroomopwaartse
excursies worden meestal afgewisseld met
stroomafwaartse bewegingen, waarbij
teruggekeerd wordt naar de vaste verblijf-
plaats. Ook Coeck et al. (2000) toonden aan
dat, ondanks grote individuele verschillen
tussen de bestudeerde dieren, in de loop van
een jaarcyclus een onderscheid kon gemaakt
worden tussen een periode met weinig tot
geen mobiliteit en één met veel mobiliteit
(de voortplantingsperiode van Kopvoorn).
In 2004 ondernamen zeven van de 13 gezen-
derde Kopvoorns éénmalig of meermaals
een stroomopwaartse migratie tot in de
molenkom en de nabijheid van de watermo-
lenstuw. Ondanks de 105 positiebepalingen
net stroomafwaarts van de watermolenstuw
slaagde geen enkel individu erin om stroom-
opwaarts van de watermolen te trekken.
Aangezien Kopvoorn tot de beste zwemmers
van alle in het studiegebied aanwezige vis-

soorten behoort, kunnen we met zekerheid
stellen dat de molenstuw tot en met 2004
ook voor alle andere aanwezige vissoorten
een barrière vormde.

… en erna
Enkele dagen voor aanvang van het tweede
luik van de studie werd het 2004-leefgebied
van de gezenderde Kopvoorns stroomop-
waarts met 3,5km uitgebreid door het in
werking stellen van de visdoorgang. De
2005-positiebepalingen moesten antwoord
bieden op de vraag of (gezenderde) Kop-
voorns gebruik maken van de vistrap en naar
het stroomopwaarts deel van de Grote Nete
migreren.
De eerste positiebepalingen in april 2005
toonden aan dat de meeste Kopvoorns nog
steeds hun zelfde 2004-verblijfplaats of
‘home-site’ bezetten (Figuur 9). De Kop-
voorns verlaten hun verblijfplaats meestal
pas tijdens de paaiperiode. Het migratiepa-

troon van Kopvoorn 1 was in 2005 nagenoeg
identiek aan dat in 2004.Dit vrouwtje onder-
nam in beide jaren drie stroomopwaartse
migraties waarbij het beide paaiplaatsen die
in het studietraject aanwezig zijn bezocht.
Ook de verplaatsingen die Kopvoorn 2 uit-
voerde in 2005 vertoonden veel gelijkenis-
sen met die in 2004, doch tijdens één van de
stroomopwaartse migraties ondernam dit
dier begin mei een stroomopwaartse excur-
sie via de vistrap stroomopwaarts van de
watermolen. De daaropvolgende dag zwom
het dier stroomafwaarts door de vistrap en
drie dagen later bevond het zich opnieuw op
haar vertrouwde verblijfplaats. Nadien
ondernam het nog drie stroomopwaartse
paaimigraties om telkens opnieuw terug te
keren naar de vertrouwde verblijfplaats. Ook
het migratiepatroon van Kopvoorn 3 was
gelijkaardig in 2004 en 2005 waarbij de vas-
te verblijfplaats enkel verlaten werd tijdens
een aantal stroomopwaartse paaimigraties.
Begin juli ondernam dit vrouwtje een
stroomopwaartse migratie van meer dan 2
km tot in het traject stroomopwaarts van de
watermolen. Enkele dagen later troffen we
het dier in de vistrap zelf aan om vervolgens
een nieuwe verblijfplaats in het traject
stroomopwaarts van de watermolen in te
nemen.
Door verlies van het radiosignaal van enkele
van de in 2004 gezenderde vissen konden we
in 2005 nog 12 dieren volgen. Negen van de
12 vissen maakten daarbij van de vistrap
gebruik hetzij als migratieroute hetzij als
schuilplaats tegen piekafvoeren. In totaal
werden van acht vissen 17 positiebepalingen
in de visdoorgang gedaan. Vijf Kopvoorns
migreerden via de vistrap tot in het stroom-
opwaartse gedeelte.Twee daarvan vestigden
zich op een nieuwe verblijfplaats in dit tra-
ject.
Via de radiotelemetrie-studie werd geïllus-
treerd dat de visdoorgang geschikt is voor
stroomop- én stroomafwaartse vismigratie.
Het volledig debiet van de Grote Nete werd
tijdens de volledige studieperiode steeds
langs de visdoorgang afgevoerd. Hierdoor
worden alle vissen tot de visdoorgang aan-
getrokken bij afwezigheid van een voor de
vissen ‘afleidende’ lokstroom afkomstig van
de molenstuw. Rechtstreeks gevolg hiervan
is dat de doorzwemzones en doorzwem-
hoogtes over de ruwe V-vormige drempels
steeds voldoende waren om een goede pas-
seerbaarheid van de vistrap te garanderen.

Besluit
Het belang van het herstel van vrije vismi-
gratie wordt in dit artikel geïllustreerd aan de
hand van de monitoring van de bekken-

Figuur 8: Kopvoorn en radiozender. (Foto: INBO)

Figuur 9: Verplaatsingspatroon van 3 Kopvoorns in 2005 in de Grote Nete.

Dagelijkse verplaatsingen van Kopvoorns 1, 2 en 3 t.o.v. de visdoorgang in 2005
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vistrap met verticale openingen in de Kleine
Nete in Herentals en het radiotelemetrie-
onderzoek t.h.v. de bekkenvistrap in de Gro-
te Nete in Meerhout. Dankzij een toegeno-
men ‘kennis van zaken’ en door nauw over-
leg tussen waterbeheerders, ontwerpers,
ecologen en uitvoerders tijdens ontwerp- en
uitvoeringsfases kunnen in Vlaanderen
geslaagde vismigratieherstelprojecten uit-
gevoerd worden. De recent gebouwde en
zeer goed functionerende vistrappen in de

Kleine Nete (Herentals) en Grote Nete
(Meerhout) zijn daar voorbeelden van. De
Kleine en Grote Nete die een goede water-
kwaliteit en interessante visfauna bezitten
kunnen na wegwerken van alle vismigratie-
knelpunten hun belangrijke verbindings-
functie tussen de Schelde en ecologisch
waardevolle zij- en bovenlopen herwinnen.
Evaluaties blijven echter ook in de toekomst
noodzakelijk om terug te kunnen koppelen
naar nieuw te bouwen projecten door de

kennis rond de ontwerp- en bouwtechnieken
uit te breiden en te verfijnen, om zo de effi-
ciëntie van nieuw aan te leggen visdoorgan-
gen te verhogen.

Voetnoot
Meer praktijkgerichte informatie omtrent de bouw
van visdoorgangen is terug te vinden in het boek “Vis-
migratie, een handboek voor herstel in Vlaanderen en
Nederland” van Martin Kroes & Saar Monden. E-mail:
water@lin.vlaanderen.be;Website:www.waterinfo.be 

SUMMARY BOX:
BUYSSE D., MARTENS S., BAEYENS R., GEERAERTS C.,VERBIEST H. & COECK J.
2006. Fish passes in Flanders (Belgium): Evaluation of 2 pool and
weir shaped fish passes in 2 lowland rivers [in Dutch]. Natuur.focus
5 (4): 118-123.

Fish passes have become key elements for the ecological improve-
ment of running waters. Therefore the Flemish Environment Agen-
cy has taken several mitigating actions to restore river connectivi-
ty and free fish migration. In this article the results of the evaluati-
on of two types of fish passes on two Belgian lowland rivers are pre-
sented. The first fish pass is located on the River Kleine Nete and

bypasses a weir.The monitoring suggests that the fish pass entran-
ce can easily be found and that the entire fish pass can easily be
negotiated by the different species and life stages present.The stu-
dy at the River Grote Nete included a ‘before-and-after’ evaluation
study of a newly built fish passage. Daily locations of in total 17
Chub (Leuciscus cephalus) were made to study their habitat use and
(upstream) spawning migrations.The bypass was effective for some
of the individuals, while others did not pass the fish passage at all.
Both studies illustrate that successful fish migration facilities can be
built in Flanders. A close collaboration between ecologists,engineers
and managers now and in the future is however needed.
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