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1 Inleiding 

Sinds een aantal jaren is er toenemende aandacht voor visschade bij gemalen. Zo 
neemt het Waterschap Hunze en Aa’s o.a. deel aan het KRW innovatieproject ‘Vis-
sen zwemmen heen en weer’. In het najaar van 2009 deed STOWA (Stichting Toe-
gepast Onderzoek Water) onderzoek naar optredende visschade bij 26 verschillende 
opvoerwerken (Kemper et. al, 2011). Hieruit bleek dat de visschade tussen de op-
voerwerken onderling sterk verschilde. Tevens bleek dat er visvriendelijke alternatie-
ven beschikbaar zijn.  
 
Visvriendelijkheid van een opvoerwerk wordt gedefinieerd in twee dimensies (Kunst 
et al., 2008), namelijk 
 

• vispasseerbaarheid (in welke mate is migratie van vis door het opvoerwerk 
mogelijk) en  

• visoverleefbaarheid (in welke mate treedt schade en sterfte op aan vis bij 
passage door het opvoerwerk).  

 
Pompproducent Landustrie Sneek BV werkt aan de ontwikkeling van een visvriende-
lijke vijzel. Twee exemplaren hiervan zijn in gemaal Ennemaborgh geplaatst, in het 
beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s. Beide vijzels met een diameter van 
1500 mm. zijn oorspronkelijk uitgevoerd met een buisvormig gedeelte voor de in-
stroming met een lengte van 900 mm, met verlopende beschoeping van centrale buis 
naar mantelbuis, en een stromingsprofiel op de beginschoepen om slagschade te 
voorkomen. Verder is de spleet tussen betontrog en beschoeping geminimaliseerd, 
en is het beton extra glad uitgevoerd. 
In het najaar van 2009 is een onderzoek uitgevoerd om de visoverleefbaarheid bij de 
vijzels te evalueren. In de onderzoeksperiode bleek dat het visaanbod onvoldoende 
was om hierover een uitspraak te doen (Bonhof, 2009). Aanvullend op dit onderzoek 
zijn in het voorjaar van 2011 kunstvissen (dummy ‘s) ingezet om een indruk te krijgen 
van de visoverleefbaarheid bij gemaal Ennemaborgh (Kemper & Vis, 2011). Hieruit 
volgden een aantal aanbevelingen die tot verbetering van de visoverleefbaarheid 
moesten leiden.  
Inmiddels zijn er aanpassingen uitgevoerd aan de constructie van het opvoerwerk. 
Alle openingen ter plaatse van de stuwkant zijn afgedicht voor beide vijzels. Op vijzel 
2 (rechts) is een speciaal rubber afdichtprofiel aangebracht op de beschoeping, 
waardoor er in principe geen ruimte meer is tussen schoep en trog. 
 
Om inzicht te krijgen in de visoverleefbaarheid bij de vijzels na de aanpassingen, 
heeft waterschap Hunze en Aa’s VisAdvies opdracht gegevens voor de uitvoering 
van een proef met ‘’gedwongen doorvoer’’ van vis.  
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1.1 Vraagstelling 

• Welk schade- en/of sterftepercentage treedt op bij de passage van de vijzel-
pompen van gemaal Ennemaborgh, als indicatie voor de visoverleefbaar-
heid? 

• Wat zijn de verschillen in de schade- en sterftepercentages tussen soort-
groepen en lengteklassen vis en tussen de twee vijzels? 

• Is er sprake van uitgestelde sterfte na passage van de vijzels, en zo ja, in 
welke mate? 
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2 Methode en materialen 

De methode en materialen zijn gebaseerd op het door VisAdvies BV. ontwikkelde 
protocol om (gemaal) pompen met een gestandaardiseerde methode te testen op 
visoverleefbaarheid (Vis et al., 2011). 

2.1 Proefgebied 

Gemaal Ennemaborgh is gelegen nabij de Groningse plaats Winschoten (figuur 2.1). 
Het gemaal is gebouwd in 2009 en verzorgt de afvoer van een 620 ha groot gebied 
ten zuidwesten van het Oldambtmeer. 

 

 

figuur 2.2 Vijzelgemaal Ennemaborgh met vijzel 1 (links) en vijzel 2 (rechts).  
 

 

figuur 2.1 Geografische ligging van gemaal Ennemaborgh ten noorden van Winschoten. 
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Gemaal Ennemaborgh is een opvoerwerk met twee vijzels met een maximum capaci-
teit van 80 m3/min (tabel 2.1).  
 

tabel 2.1 Eigenschappen gemaal Ennemaborgh. 

Type opvoerwerk Vijzels 

Aantal vijzels 2 

Capaciteit 2x 40 m3/min 
 

 

2.2 Experimenten 

Beide vijzels van gemaal Ennemaborgh zijn getest bij twee verschillende toerentallen 
(23,8 en 39,1). In totaal zijn er vier experimenten uitgevoerd (tabel 2.2). In het eerste 
en derde experiment zijn de vijzels met een toerental van 23,8 omwentelingen per 
minuut getest waarbij de 2 vijzels 23 m3 water per minuut omhoog verplaatsten (per 
vijzel). In het tweede en vierde experiment zijn de vijzels met een toerental van 39,1  
omwentelingen per minuut getest waarbij de vijzels 40 m3 water per minuut omhoog 
verplaatsten (per vijzel). De opvoerhoogte van het gemaal is 2,3 meter. De bediening 
van het gemaal werd verzorgd door het waterschap Hunze en Aa’s. 
 

 

2.3 Proefdieren 

2.3.1 Wet op de dierproeven (WOD) 

Het gedwongen doorvoeren van vis valt onder de wet op dierproeven (WOD). De 
Dier-experimentencommissie (DEC) van het Centraal Veterinair Instituut van Wage-
ningen UR heeft voor de aanvang van het experiment het ingediende proefplan 
goedgekeurd.  

2.3.2 Proefdieren 

De drie visfamilies die in het onderzoek zijn gebruikt: 
 

• Aal (anguillidae) 
• Karperachtigen (cyprinidae) 
• Baarsachtigen (percidae) 

 
Deze drie groepen worden representatief geacht voor de Nederlandse visfauna. De 
volwassen (schier-) aal neemt hierbij een bijzonder plaats in, omdat deze soort als 
enige, opvoerwerken moet passeren om de Noordzee te bereiken op weg naar het 

tabel 2.2 Toerental, debiet en opvoerhoogte tijdens de verschillende experimenten  

Experiment Vijzel omw./min 
(frequentie) 

Debiet 
(m3/min) 

Opvoerhoogte 
(cm) 

1 1 (links) 23,8 (30 Hz) 23 270 

2 1 (links) 39,1 (50 Hz) 40 270 

3 2 (rechts) 23,8 (30 Hz) 23 270 

4 2 (rechts) 39,1 (50 Hz) 40 270 
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paaigebied in de Sargassozee. Bovendien is het een soort die bescherming dient te 
krijgen in het kader van de EU aalverordening en is als zodanig prioritair in de ogen 
van de waterbeheerders. De karperachtigen en baarsachtigen zijn gekozen omdat 
deze twee families representatief zijn voor de Nederlandse visfauna. In verband met 
de betrouwbaarheid van de uitkomst is voorgesteld om ten minste per experiment 
100 vissen door te voeren verdeeld over twee verschillende lengteklassen (tabel 2.3; 
Vis et al., 2012). In totaal zijn 4 experimenten uitgevoerd. 
 

 
De karperachtigen en kleine baarsachtigen zijn verzameld door beroepsvisser dhr. 
M. Vos en in de periode voor het onderzoek enige dagen in opslag gehouden. Op de 
dag van de proef zijn de vissen op locatie aangevoerd. De (schier-) aal en grote 
baarsachtigen zijn door VisAdvies aangeleverd vanuit het benedenrivierengebied. 
Tijdens het transport zijn de vissen voorzien van de juiste zuurstofconcentratie d.m.v. 
beluchting pompen. 

2.4 Uitvoering experimenten  

2.4.1 Gedwongen blootstelling 

Voor het onderzoek naar de 
overleefbaarheid zijn de vis-
sen handmatig via de inspec-
tieluiken (figuur 2.3) in het 
aanvoerkanaal doorgevoerd. 
Op deze wijze werden de 
vijzels van begin tot eind ge-
passeerd, waarbij er nauwe-
lijks kans op ontsnappen was. 
Aan de uitstroomzijde van het 
opvoerwerktuig werd de vis 
door de beroepsvisser opge-
vangen in een knooploos op-
vangnet. 

2.4.2 Verwerking van de vis 

Nadat de vissen waren gepasseerd, werd het opvoerwerktuig uitgeschakeld en de vis 
uit het opvangnet gehaald. Alle vissen werden beoordeeld op schade. Er is onder-
scheidt gemaakt tussen vier schadecategorieën:  
 

tabel 2.3 Overzicht benodigde proefdieren. 

Soort Lengte 
Categorie (cm) 

Aantal per  
experiment Totaal aantal 

1 
Aal 

0-45 50 200 
2 >45 50 200 
3 

Karperachtigen 
0-15 50 200 

4 >15 50 200 
5 

Baarsachtigen 
0-15 50 200 

6 >15 50 200 
 

 

figuur 2.3 Inspectieluiken nabij het einde van het toevoerkanaal.  
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1. Onbeschadigde vissen 
 

2. Licht beschadigde vissen.  
De vissen worden onderverdeeld in de volgende typen schade:  

• rode en/of opgezette ogen, 
• rode en/of beschadigde vinnen, 
• lichte krassen. 

 
3. Ernstig (terminaal) beschadigde vissen. 

De vissen worden onderverdeeld in de volgende typen schade:  
• insnijding en/of doorsnijding, 
• breuken en/of fracturen, 
• schade aan (en/of ontbrekende) ogen, 
• beschadiging aan (en/of omgeklapte) kieuwdeksels/bogen, 
• bloeduitstortingen,  
• abnormale zwembewegingen (zonder uiterlijke beschadigingen). 

 
4. Dode vissen. 

2.4.3 Uitgestelde sterfte 

Om inzicht te krijgen in welke mate vissen op een later tijdstip alsnog sterven, zijn de 
doorgevoerde alen voor een periode van 48 uur in opslag gehouden. Dit onderdeel 
richt zich op de overleving van aal. Uit ervaring is gebleken dat baarsachtigen en 
karperachtigen in mindere mate geschikt zijn om in opslag te houden en sterven er 
veel vissen door andere factoren dan de schade die veroorzaakt is door de pomp 
(Vis et al., 2012). Na afloop van de proef zijn de schubvissen uitgezet op de onder-
zoekslocatie en zijn de alen overgebracht naar VisAdvies in Nieuwegein. Hier zijn de 
alen in bassins van 1500 liter opgeslagen die continu worden doorgestroomd met 
water uit het aanliggende Merwedekanaal (figuur 2.4).  
 

De alen zijn per scenario 
opgeslagen. Als referentie 
zijn 20 alen in opslag geno-
men, die de vijzel niet hebben 
gepasseerd. De “nulgroep” 
wordt ingezet om na te gaan 
of er tijdens de opslag andere 
factoren, dan het blootstellen 
aan de vijzel, zijn die een rol 
spelen bij de opslag. De alen 
werden overdag om de drie 
uur gecontroleerd op sterfte 
of afwijkend gedrag. Na 48 
uur is de definitieve uitgestel-
de sterfte bepaald. 

Vissen die een opvoerwerk levend en zonder enig waarneembare schade passeren 
kunnen ook na 48 uur alsnog sterven, als gevolg van interne beschadigingen (figuur 
2.5). Rode vinnen kunnen wijzen op interne beschadigingen. Daarom zijn na 48 uur 
de alen met rode vinnen, inwendig onderzocht op breuken in de ruggengraat. Van 

 

figuur 2.4 Eén van de bassins met doorstroming van vers 
water vanuit het Merwedekanaal. 
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schieralen met breuken in de ruggengraat, wordt aangenomen dat zij de paaigronden 
(afstand >5000 km) niet zullen bereiken en worden deze individuen als dood be-
schouwd in de analyse. 
 

 
figuur 2.5 De aal onder met bloed onder de buikvin en boven een aal zonder enige schade.  

 

 
figuur 2.6 Afbeelding van een opengesneden aal met interne verwondingen.  

2.5 Statistische evaluatie  

2.5.1 Statistische evaluatie 

Naast een schatting van de kans op schade aan de vissen, is ook aangegeven bin-
nen welke grenzen deze kans ligt; het zogenaamde betrouwbaarheidsinterval. De 
geschatte kans op een bepaald type schade is gelijk aan het aantal beschadigde vis-
sen gedeeld door het totaal aantal vissen dat het opvoerwerktuig passeerden. De va-
riantie in het aantal beschadigde vissen is geschat met: 
 

  
 
Waarin s2(n) de geschatte variantie in het aantal beschadigde vissen, n en  het 
aantal beschadigde vissen, N het totaal aantal vissen en  de geschatte kans op be-
schadiging.  
 
De betrouwbaarheid van de bepaling is berekend met behulp van het betrouwbaar-
heidsinterval voor binomiaal verdeelde datasets (Clopper & Pearson, 1934). Het be-
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trouwbaarheidsinterval is een interval rond het sterftepercentage, waarbinnen met 
95% zekerheid kan worden gesteld dat het sterftepercentage daar daadwerkelijk bin-
nenvalt. 

2.6 Beoordeling van visoverleefbaarheid  

2.6.1 Berekening  

De visoverleefbaarheid bij opvoerwerktuigen wordt bepaald aan de hand van het 
aantal sterftegevallen (direct en of indirect) onder de doorgevoerde vissen, per soort 
en per lengteklasse. Voor het bepalen van de visoverleefbaarheid bij een opvoer-
werktuig wordt uitgegaan van vissen die na passage door het opvoerwerktuig in de 
categorie “dood” zijn ingedeeld, waarbij: 
 
Sterftepercentage = totaal aantal dode vissen/ totaal aantal gepasseerde vissen, 
 
En het totaal aantal dode vissen = som directe en indirecte sterfte. 

2.6.2 Beoordeling  

Voor elk getest scenario wordt een score bepaald tussen 0 en 1, waarmee de vis-
overleefbaarheid bij een opvoerwerktuig is vastgelegd. Een eindscore van 0 betekent 
dat een opvoerwerktuig een minimale visoverleefbaarheid heeft, en een eindscore 
van 1 betekent een maximale overleefbaarheid. 
 
Voor de bepaling van de mate van visoverleefbaarheid bij een opvoerwerktuig wordt 
voor elke vissoort en lengtecategorie een overleefbaarheids percentage bepaald. De 
verkregen overleefbaarheids percentages worden vervolgens ingedeeld in vier moge-
lijke overleefbaarheidsklassen (tabel 2.4). De indeling van deze vier klassen is volle-
dig gebaseerd op de resultaten van de visoverleefbaarheid (per soort en per lengte-
klasse) uit de gemalenwijzer van het STOWA gemalen onderzoek fase 3 (Kemper et 
al., 2011).  
 
Per vissoort en lengteklasse wordt de totale visoverleefbaarheid uitgedrukt als per-
centage van het aantal doorgevoerde vissen in die klasse. Uiteindelijk leidt dit tot in 
totaal zes overleefbaarheids percentages per testscenario’s (drie vissoorten met elk 
twee lengteklassen). 
 

tabel 2.4 Opbouw eindscore visoverleefbaarheid opvoerwerktuig. 

Soort 
Lengte 

Categorie 
(cm) 

Wegings 
factor 

Overleefbaarheidsklassen (%) 

Zeer goed Goed Ontoerei-
kend Slecht 

1 
Aal 

0-45 0,15 99-100 95-99 90-95 0-90 
2 >45 0,25 99-100 95-99 90-95 0-90 

3 
Cypr. 

0-15 0,1 97.5-100 90-97.5 80-90 0-80 

4 >15 0,2 95-100 90-95 75-90 0-75 

5 
Perc. 

0-15 0,1 99-100 97.5-99 92.5-97.5 0-92.5 
6 >15 0,2 99-100 95-99 90-95 0-90 

Score 0.75-1 0.5-0.75 0.25-0.5 0.0-0.25 
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Elke soort heeft voor elke lengtecategorie een eigen wegingsfactor. De totale we-
gingsfactor voor palingachtigen is hoger (0,4 uit 1) dan die voor karperachtigen (0,3 
uit 1) en die voor baarsachtigen (0,3 uit 1). Dit heeft te maken met de grote migratie-
behoefte van deze vissoort en de (geringe) mate van voorkomen in Nederland. Alle 
soorten hebben voor grotere vissen een hogere wegingsfactor dan voor de kleinere 
vissen vanwege:  

• de grotere kans geraakt te worden door het opvoerwerktuig, en  
• het belang van grotere exemplaren van elk soort voor het in standhouden 

van de soort. De subscore per soort en lengteklasse (1-6) wordt als volgt be-
rekend: 

 
Subscore soort 1, lengteklasse 1 = wegingsfactor X beoordeling toetsing % overleef-
baarheid. 
 

 De eindscore (tabel 2.5) van een 
opvoerwerktuig wordt verkregen 
door optelling van de zes subsco-
res. Zo zal een opvoerwerk met 
eindcijfer 1 een score voor de 
visoverleefbaarheid hebben, die 
vergelijkbaar is met de best be-

oordeelde opvoerwerktuigen in Nederland, en een opvoerwerk met een eindcijfer van 
0 een score voor visoverleefbaarheid hebben die vergelijkbaar is met de slechts be-
oordeelde opvoerwerktuigen. 
 

tabel 2.5 Klassenindeling van de visoverleefbaarheid. 

Eindscore Klassenindeling Kleurcodering 

0,75-1 Zeer goed   
0,5-0,75 Goed   
0,25 -0,5 Ontoereikend   
0,0-0,25 Slecht   
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3 Resultaten 

Bij de start van het onderzoek bleek een deel van de doorgevoerde vis achter te blij-
ven in het uitstroomkanaal. Dit is bij alle vervolgscenario’s goeddeels ondervangen 
door de vissen met een electrovis-aggregaat het opvangnet in te jagen.  

3.1 Visgegevens 

Alle doorgevoerde vissen (tabel 3.1) waren in goede conditie voor de start van het 
experiment. In totaal zijn 433 vissen de linker vijzel gepasseerd verdeeld over twee 
verschillende snelheden: 30 Hz (n=243) en 50 Hz (n=190). In totaal zijn 416 vissen 
de rechter vijzel gepasseerd, eveneens verdeeld over twee snelheden: 30 Hz 
(n=156) en 50 Hz (n=260).  
 

 
In tabel 3.2 zijn de gemiddelde lengtes en standaarddeviaties weergegeven van de 
proefdieren. In figuur 3.1 zijn de lengte-frequentiediagrammen van de proefdieren 
weergegeven. 
 

 

tabel 3.1 Aantal proefdieren per soortgroep, lengteklasse en pomp scenario. 

soort 
Lengte-
klasse 
(cm) 

Pomp scenario 
Vijzel 1 
30 Hz 

Vijzel 1 
50Hz 

Vijzel 2 
30 Hz 

Vijzel 2 
50 Hz 

1 
Aal 

0-45 10 16 14 19 
2 >45 41 22 36 55 

3 
Baarsachtigen 

0-15 87 30 29 40 
4 >15 41 47 23 77 

5 
Karperachtigen 

0-15 24 35 26 31 
6 >15 40 40 28 38 

Totaal 243 190 156 260 
 

tabel 3.2 Gemiddelde totale lengte in cm (TL ± stdev) van de proefdieren 

Soort 
Lengte-
klasse 
(cm) 

Pomp scenario 
Vijzel 1 
30 Hz 

Vijzel 1 
50 Hz 

Vijzel 2 
30 Hz 

Vijzel 2 
50 Hz 

1 
Aal 

0-45 40,9±3,5 39,9±3,6 38,7±5,3 42,1±3,4 
2 >45 59,5±8,5 62,7±6,1 61,8±9,7 63,2±7,3 

3 
Baarsachtigen 

0-15 10,1±2,5 10,6±1,9 10,4±2,5 10,2±2,1 
4 >15 25,3±5,0 26,1±3,6 27,6±6,3 26,2±4,8 

5 
Karperachtigen 

0-15 10,8±1,8 11,3±1,5 12,2±1,7 11,2±1,5 
6 >15 30,6±13,0 27,6±9,5 28,4±12,1 29,6±10,8 
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3.2 Directe schade en sterfte 

3.2.1 Linker vijzel 30 Hz 

Van de 10 doorgevoerde alen <45 cm raakten zes exemplaren (60%) licht bescha-
digd en één exemplaar (10%) werd onherstelbaar beschadigd (figuur 3.2). Van de 41 
doorgevoerde alen >45 cm raakten vier exemplaren (10%) licht beschadigd en één 
exemplaar (2%) werd onherstelbaar beschadigd.  
Van de 87 doorgevoerde baarsachtigen <15 cm raakten één exemplaar (1%) licht 
beschadigd en vier exemplaar (5%) waren dood. Alle 41 doorgevoerde baarsachti-
gen >15 cm waren onbeschadigd.  
Alle 24 doorgevoerde karperachtigen <15 cm waren onbeschadigd. Van de 40 door-
gevoerde karperachtigen >15 cm raakten twee exemplaren (5%) licht beschadigd. 
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figuur 3.1 Overzicht van de lengteopbouw van de ingezette vissen. 
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figuur 3.2 Overzicht overlevingspercentages scenario 1 van drie soortgroepen voor kleine vis (boven) en 

grote vis (onder). 

 

3.2.2 Linker vijzel 50 Hz 

Van de 16 doorgevoerde alen <45 cm raakten drie exemplaren (19%) licht bescha-
digd en één exemplaar (6%) werd onherstelbaar beschadigd (figuur 3.3). Van de 22 
doorgevoerde alen >45 cm raakten twee exemplaren (10%) licht beschadigd. De 
doorgevoerde baarsachtigen en karperachtigen waren allen onbeschadigd.  
 

 

 

figuur 3.3 Overzicht overlevingspercentages scenario 2 van drie soortgroepen voor kleine vis (boven) en 

grote vis (onder). 
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3.2.3 Rechter vijzel 30 HZ 

Van de 14 doorgevoerde alen <45 cm raakten vijf exemplaren (36%) licht beschadigd 
en twee exemplaren (14%) werd onherstelbaar beschadigd (figuur 3.4). Van de 36 
doorgevoerde alen >45 cm raakten zeven exemplaren (19%) licht beschadigd en vier 
exemplaren (11%) werd onherstelbaar beschadigd De doorgevoerde baarsachtigen 
en karperachtigen waren allen onbeschadigd.  
 

 

 

figuur 3.4 Overzicht overlevingspercentages scenario 3 van drie soortgroepen voor kleine vis (boven) en 

grote vis (onder). 

 

3.2.4 Rechter vijzel 50 Hz 

Van de 19 doorgevoerde alen <45 cm raakten vijf exemplaren (26%) licht beschadigd 
en twee exemplaren (11%) werd onherstelbaar beschadigd (figuur 3.5). Van de 55 
doorgevoerde alen >45 cm raakten 10 exemplaren (18%) licht beschadigd. De door-
gevoerde baarsachtigen en karperachtigen waren allen onbeschadigd.  
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figuur 3.5 Overzicht overlevingspercentages scenario 4 van drie soortgroepen voor kleine vis (boven) en 

grote vis (onder). 

3.3 Betrouwbaarheidsintervallen sterftepercentages 

Voorafgaande aan de experimenten is berekend dat van elke soortgroep en lengte-
klasse 50 exemplaren moeten worden doorgevoerd om tot een betrouwbare schat-
ting van het sterftepercentage te komen. In de praktijk zijn ook daadwerkelijk mini-
maal 50 exemplaren per soortgroep en lengteklasse doorgevoerd, echter konden niet 
alle exemplaren worden teruggevangen aan de uitstroomzijde. Hierdoor is het be-
trouwbaarheidsinterval voor een aantal soortgroepen wat groter. Voor kleine aal vari-
eert het betrouwbaarheidsinterval van 30% tot 44% (tabel 3.3). Voor het bepalen van 
het overlevingspercentage wordt gestreefd naar een betrouwbaarheidsinterval <25%. 
Een betrouwbaarheidsinterval 25- 50% is nog aanvaardbaar. Bij een betrouwbaar-
heidsinterval >50% kunnen er geen conclusies worden getrokken. Deze benadering 
is ook toegepast bij het opstellen van de gemalenwijzer binnen het STOWA gema-
lenonderzoek.  
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3.4 Schadeprofielen 

De schade bij de alen liep uiteen van lichte kneuzingen (lichte schade) tot breuken en 
open wonden (zware schade). De schade werd in alle in alle gevallen aangetroffen in 
de staartregio. 

 

figuur 3.6 Voorbeelden van lichte schade (links) en onherstelbare schade (rechts) direct na uitvoering 

van de proef. 
 
Bij de karperachtigen en baarsachtigen werd schade geconstateerd over het gehele 
lichaam van de vis. Beschadigingen aan vinnen en schubverlies waren voorkomende 

tabel 3.3 Betrouwbaarheidsintervallen per soortgroep, lengteklasse en experiment 

Experiment L-Klasse Soortgroep Dood N Proportie BinomHigh BinomLow Verschil
1 Klein Alen 1 10 10% 44,5% 0,3% 44%

Baarsachtigen 4 87 5% 11,4% 1,3% 10%
Karperachigen 24 0% 14,2% 0,0% 14%

Groot Alen 1 41 2% 12,9% 0,1% 13%
Baarsachtigen 41 0% 8,6% 0,0% 9%
Karperachigen 40 0% 8,8% 0,0% 9%

2 Klein Alen 1 16 6% 30,2% 0,2% 30%
Baarsachtigen 30 0% 11,6% 0,0% 12%
Karperachigen 35 0% 10,0% 0,0% 10%

Groot Alen 22 0% 15,4% 0,0% 15%
Baarsachtigen 47 0% 7,5% 0,0% 8%
Karperachigen 40 0% 8,8% 0,0% 9%

3 Klein Alen 2 14 14% 42,8% 1,8% 41%
Baarsachtigen 29 0% 11,9% 0,0% 12%
Karperachigen 26 0% 13,2% 0,0% 13%

Groot Alen 4 36 11% 26,1% 3,1% 23%
Baarsachtigen 23 0% 14,8% 0,0% 15%
Karperachigen 28 0% 12,3% 0,0% 12%

4 Klein Alen 2 19 11% 33,1% 1,3% 32%
Baarsachtigen 40 0% 8,8% 0,0% 9%
Karperachigen 31 0% 11,2% 0,0% 11%

Groot Alen 55 0% 6,5% 0,0% 6%
Baarsachtigen 77 0% 4,7% 0,0% 5%
Karperachigen 38 0% 9,3% 0,0% 9%
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vormen van lichte schade. Zware kneuzingen en verbrijzelingen van de staart en de 
kop waren vormen van zware schade.  
 

 

figuur 3.7 Twee dode baarzen met ernstige kneuzingen in het achterlijf, direct na uitvoering van de proef. 
 
Het is opvallend dat bij alle soortgroepen de meeste schade en sterfte optrad bij de 
kleinere exemplaren. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat de schade het gevolg is van be-
knellingen in de zeer kleine ruimte tussen de fundering en de vijzels. Vanwege de 
platte en dunne vorm van de staart van een aal en in mindere mate karperachtigen 
en baarsachtigen, kunnen de kleinste ruimtes als schade veroorzaken gedurende de 
passage van de vijzel. Er zijn geen aanwijzingen dat er ‘slagschade’ is opgetreden. 

3.5 Uitgestelde sterfte 

Na afloop van de proef zijn alle schubvissen uitgezet aan de stroomafwaartse zijde 
van gemaal Ennemaborgh. De alen zijn overgebracht naar VisAdvies in Nieuwegein 
waar ze werden opgeslagen in visbekkens met vers doorstromend water. De alen 
werden gescheiden op basis van het scenario en het schadeprofiel.  
In de periode tot 48 uur na de uitvoering van de proeven, is de uitgestelde sterfte ge-
rapporteerd. In totaal is bij drie exemplaren sterfte opgetreden (figuur 3.4). 
Deze alen waren direct na de proef al ingedeeld in de categorie met ‘onherstelbare 
schade’. De resultaten van de proef met de uitgestelde sterfte heeft dan ook geen in-
vloed gehad op het totale sterftepercentage. Alle dode alen hadden zware insnijdin-
gen en kneuzingen aan de staart.  
 

De overige alen uit de categorie ‘onherstelbare schade’ leefden na 48 uur nog 
steeds. De situatie van deze alen was over het algemeen wel verslechterd. De won-

tabel 3.4 Overzicht uitgestelde sterfte. 

soort 
Lengte-
klasse 
(cm) 

Pomp scenario 
1 

Vijzel 1 
30 Hz 

2 
Vijzel 1 
50 Hz 

3 
Vijzel 2 
30 Hz 

4 
Vijzel 2 
50 Hz 

1 
Aal 

0-45 1  1  
2 >45   1  

Totaal 1 0 2 0 
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den waren opgezwollen en de huid rondom de wond was sterk verkleurd. De dode 
alen zijn na afloop van de proef opengesneden. Hierbij is gekeken naar interne ver-
wondingen, naast de al zichtbare wonden in de staartregio. Er zijn hierbij geen afwij-
kingen vastgesteld aan bijvoorbeeld de kop en de organen.  
De aal is een zeer sterke soort, die nog lang kan doorleven met onherstelbare scha-
de. Desondanks mag niet worden verwacht, dat dergelijke exemplaren ooit de paai-
gronden in de Sargassozee zullen bereiken.  
 

 

figuur 3.8 Wond van een aal, 48 uur na uitvoering van het experiment. 
 

3.6 Beoordeling visoverleefbaarheid opvoerwerktuig 

3.6.1 Linker vijzel 30 Hz 

De score van de linker vijzel bij 30 Hz is uitgewerkt in tabel 3.5. Voor kleine aal is het 
overlevingspercentage 90% en valt daarmee binnen de categorie ‘ontoereikend’. 
Voor grote aal is het overlevingspercentage 98% en valt daarmee binnen de catego-
rie ‘zeer goed’. Het overlevingspercentage van karperachtigen is voor beide lengte-
klassen 100%. Ook de baarzen >15 cm behalen de maximale score. Het overle-
vingspercentage van baarzen <15 cm is 95% en valt binnen de categorie ‘ontoerei-
kend’. 
Wanneer alle deelscores worden verrekend met de wegingsfactoren behaald de lin-
ker vijzel bij 30Hz een score van 0,72 en valt daarmee binnen de categorie ‘Goed’. 
  

tabel 3.5 Overlevingspercentage en score visoverleefbaarheid linker vijzel 30 Hz . 

Soortgroep 
Lengte 

Categorie 
(cm) 

Wegings 
factor 

Overleefbaarheidsklassen (%) 

Zeer goed Goed Ontoerei-
kend Slecht 

1 
Aal 

0-45 0,15   90%  
2 >45 0,25 98%    

3 
Karper 

0-15 0,1 100%    

4 >15 0,2 100%    

5 
Baars 

0-15 0,1   95%  
6 >15 0,2 100%    

Score 0.75-1 0.5-0.75 0.25-0.5 0.0-0.25 
 

 

3.6.2 Linker vijzel 50 Hz 

De score van de linker vijzel bij 50 Hz is uitgewerkt in tabel 3.6. Voor kleine aal is het 
overlevingspercentage 94% en valt daarmee binnen de categorie ‘goed’. Voor grote 
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aal is het overlevingspercentage 100% en valt daarmee binnen de categorie ‘zeer 
goed’. Het overlevingspercentage van karperachtigen en baarsachtigen is voor beide 
lengteklassen 100%.  
Wanneer alle deelscores worden verrekend met de wegingsfactoren behaald de lin-
ker vijzel bij 50 Hz een score van 0,85 en valt daarmee binnen de categorie ‘Zeer 
goed’. 
 

tabel 3.6 Overlevingspercentage en score visoverleefbaarheid linker vijzel 50 Hz . 

Soortgroep 
Lengte 

Categorie 
(cm) 

Wegings 
factor 

Overleefbaarheidsklassen (%) 

Zeer goed Goed Ontoerei-
kend Slecht 

1 
Aal 

0-45 0,15  94%   
2 >45 0,25 100%    

3 
Karper 

0-15 0,1 100%    

4 >15 0,2 100%    

5 
Baars 

0-15 0,1 100%    
6 >15 0,2 100%    

Score 0.75-1 0.5-0.75 0.25-0.5 0.0-0.25 
 

 

3.6.3 Rechter vijzel 30 Hz 

De score van de rechter vijzel bij 30 Hz is uitgewerkt in tabel 3.7. Voor kleine aal is 
het overlevingspercentage 86% en valt daarmee binnen de categorie ‘Slecht’. Voor 
grote aal is het overlevingspercentage 89% en valt daarmee eveneens binnen de ca-
tegorie ‘Slecht’. Het overlevingspercentage van karperachtigen en baarsachtigen is 
voor beide lengteklassen 100%.  
Wanneer alle deelscores worden verrekend met de wegingsfactoren behaald de lin-
ker vijzel bij 50 Hz een score van 0,70 en valt daarmee binnen de categorie ‘Goed’. 
 

tabel 3.7 Overlevingspercentage en score visoverleefbaarheid rechter vijzel 30 Hz . 

Soortgroep 
Lengte 

Categorie 
(cm) 

Wegings 
factor 

Overleefbaarheidsklassen (%) 

Zeer goed Goed Ontoerei-
kend Slecht 

1 
Aal 

0-45 0,15    86% 
2 >45 0,25    89% 

3 
Karper 

0-15 0,1 100%    

4 >15 0,2 100%    

5 
Baars 

0-15 0,1 100%    
6 >15 0,2 100%    

Score 0.75-1 0.5-0.75 0.25-0.5 0.0-0.25 
 

 

3.6.4 Rechter vijzel 50 Hz 

De score van de rechter vijzel bij 50 Hz is uitgewerkt in tabel 3.8. Voor kleine aal is 
het overlevingspercentage 89% en valt daarmee binnen de categorie ‘Slecht’. Voor 
grote aal is het overlevingspercentage 100% en valt daarmee eveneens binnen de 
categorie ‘Zeer goed’. Het overlevingspercentage van karperachtigen en baarsachti-
gen is voor beide lengteklasses 100%.  
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Wanneer alle deelscores worden verrekend met de wegingsfactoren behaald de lin-
ker vijzel bij 50 Hz een score van 0,79 en valt daarmee binnen de categorie ‘Zeer 
goed’. 
 

tabel 3.8 Overlevingspercentage en score visoverleefbaarheid rechter vijzel 50 Hz. 

Soortgroep 
Lengte 

Categorie 
(cm) 

Wegings 
factor 

Overleefbaarheidsklassen (%) 

Zeer goed Goed Ontoerei-
kend Slecht 

1 
Aal 

0-45 0,15    89% 
2 >45 0,25 100%    

3 
Karper 

0-15 0,1 100%    

4 >15 0,2 100%    

5 
Baars 

0-15 0,1 100%    
6 >15 0,2 100%    

Score 0.75-1 0.5-0.75 0.25-0.5 0.0-0.25 
 

3.6.5 Eindscore 

 
De eindscore voor het geteste opvoerwerk 
is een gewogen gemiddelde van alle vier 
geteste scenario’s (tabel 3.9). Gemaal 
Ennemaborgh behaald een gemiddelde 
score van 0,81 en valt daarmee binnen de 
categorie ‘Zeer goed’. De linker vijzel be-
haald een licht hogere score dan de rech-
ter vijzel. De rechter vijzel is voorzien van 
een speciale rubberen ‘tochtstrip’. Na in-
spectie bleek dat één van de drie delen 

rubberprofielen op de beschoeping had losgelaten, waardoor het resultaat van de 
rechter vijzel negatief beïnvloed kan zijn. Ten slotte valt op dat de vijzels bij 50 Hz 
een hogere score (0,91) behalen dan bij 30 Hz (0,72). 

3.6.6 Overzicht sterftepercentages 

Een overzicht van de sterftepercentages (direct+indirect) zijn weergegeven in tabel 
3.10. Het aantal proefdieren per scenario en soortgroep varieerde, waardoor een 
gewogen gemiddelde is berekend voor de verschillende scenario’s. Het gemiddelde 
sterftepercentage per scenario varieert van 1% tot 4%. Het overal sterftepercentage 
(gewogen gemiddelde scenario 1 t/m 4) bedroeg 2%. 
 

 

tabel 3.9 Eindscore visoverleefbaarheid gemaal 
Ennemaborgh. 

Scenario Score 

1 Linker vijzel 30 Hz 0,74 

2 Linker vijzel 50 Hz 0,92 

3 Rechter vijzel 30 Hz 0,70 

4 Rechter vijzel 50 Hz 0,89 

Gemiddelde 0,81 
 

tabel 3.10 Sterfte percentages (direct+indirect) per soortgroep, lengteklasse en experiment. *: 
gewogen gemiddelde van alle gepasseerde vissen 

 

Experiment
L-Klasse Soortgroep 1 2 3 4
Klein Alen 10% 6% 14% 11%

Baarsachtigen 5% 0% 0% 0%
Karperachigen 0% 0% 0% 0%

Groot Alen 2% 0% 11% 0%
Baarsachtigen 0% 0% 0% 0%
Karperachigen 0% 0% 0% 0%
Gemiddelde* 2% 1% 4% 1%
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

• Gemaal Ennemaborgh behaald een gemiddelde score van 0,81 voor de vis-
overleefbaarheid en valt daarmee binnen de categorie ‘Zeer goed’; 

• De linker vijzel behaald een licht hogere score voor de visoverleefbaarheid 
dan de rechter vijzel; 

• Bij 50 Hz is de score voor de visoverleefbaarheid hoger dan bij 30 Hz; 
• Het sterftepercentage voor aal < 45 cm varieerde van 6%-14%; 
• Het sterftepercentage voor aal > 45 cm varieerde van 0%-11%; 
• Het sterftepercentage voor kleine baarsachtigen (<15 cm) varieert van 0% tot 

5%; 
• Het sterftepercentage voor grote baarsachtigen was in alle geteste scenario’s 

0%; 
• Het sterftepercentage voor karperachtigen (klein en groot) was in alle geteste 

scenario’s 0%; 
• Het overal sterftepercentage (gewogen gemiddelde scenario 1 t/m 4) be-

droeg 2%; 
• Er is geen uitgestelde sterfte geconstateerd in de groep met onbeschadigde 

en licht beschadigde alen. In de groep alen met onherstelbare schade is bij 
drie exemplaren sterfte opgetreden. De overige alen uit de categorie ‘onher-
stelbare schade’ leefden na 48 uur nog steeds maar de situatie van deze 
alen was over het algemeen wel verslechterd. De aal is een zeer sterke 
soort, die nog lang kan doorleven met onherstelbare schade. Desondanks 
mag niet worden verwacht, dat dergelijke exemplaren ooit de paaigronden in 
de Sargassozee zullen bereiken. 

• De geconstateerde schade is in alle gevallen zeer waarschijnlijk het gevolg 
van beknellingen tussen de vijzel en de buitenwand. Er zijn geen aanwijzin-
gen dat er slagschade optreed tijdens het passeren van de vijzels. Deze 
constatering sluit aan bij de resultaten uit het voorgaande onderzoek in 2010. 

4.2 Aanbevelingen 

• De geconstateerde schade aan vis gedurende deze proef lijkt op te treden 
door beknellingen tussen de vijzel en de fundering. Het is zeer belangrijk dat 
de ruimtes tussen de vijzel en de fundering minimaal zijn. Indien deze ruimtes 
verder kunnen worden geminimaliseerd is het mogelijk om de visoverleef-
baarheid verder te vergroten. 
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laste komt van VisAdvies BV. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden 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 betref-

fende opdracht in rekening is gebracht [en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de 

gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond,] met een maximumaansprakelijkheid van [€50.000]. 


