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Tijdens de jaarlijkse migratiegolven van schieralen (augustus t/m december)
richting de Sargasso zee in de Bermuda driehoek, sterven velen lang voordat zij
hun doel bereikt hebben. De vissen migreren vanuit polders, boezemwateren en
meren via de grote rivieren naar zee. Tijdens deze migratie stuiten de alen veelal
op menselijke kunstwerken, zoals gemalen, waterkrachtcentrales (WKC’ s) en
stuwen. De passerende vissen komen dan in aanraking met de dodelijke
schroeven en raken verwond of worden zelfs gedood. VisAdvies BV beschikt over
geavanceerde hydroakoestische technologie om vismigratiepatronen en visgedrag
in kaart te brengen, echter deze technologie is nog niet ten volste benut. Het hier
beschreven onderzoek heeft twee doelstellingen: 1) de hydroakoestische
technologie uitvoerig testen op de mogelijkheden en toepassingen ervan v.w.b.
vismigratie en 2) het schieraalgedrag vlak voor de turbines van een werkende WKC
te onderzoeken en hiervan 3D animaties te creëren. Als proefgebied is gekozen
voor de WKC in Lith / Alpen aan de Maas. Het daadwerkelijke proefgebied bedroeg
ongeveer 20x45x8 meter (lxbxd) en bevond zich vlak voor de vier turbines. Vier
hydrofoons (ontvangers) werden aan steigerbuizen gemonteerd en elk aan de
kadewand bevestigd (in een soort vierkant). Twee hydrofoons hingen op 2 meter
diepte (gemeten vanaf de kaderand) en twee op ruim 10 meter diepte. Voordat de
alen daadwerkelijk voorzien werden van de akoestische tags werd het gehele
proefgebied uitvoerig getest op ontvangst van uitgezonden signalen. Hiertoe werd
een tag geactiveerd en aan een lange drijflijn door het gehele proefgebied
getrokken, en wel op 1, 4, 8 en 11 meter diepte. Uit deze proef bleek dat in het
gehele gebied signalen goed ontvangen werden door de 4 hydrofoons. 21 Alen
werden betrokken van twee commerciële vissers en onder verdoving geopereerd.
De akoestische tag die in de buikholte van de vis was geplaatst werd voorzien van
een puls duur (5 ms) en van een eigen, individueel te herkennen, puls interval. Na
de operatie herstelden de vissen gedurende minimaal 32 uur. De vissen werden
vervolgens aan de rand van het proefgebied op een beschutte plek vrij gelaten, en
niet vlak voor de turbines, om ze weer te laten wennen aan de omgeving en zich te
kunnen oriënteren. Ten tijde van de 1e uitzetting (20-12-2007, 20.00 uur) hing dikke
mist en was de maan daardoor niet te zien. Aangezien vissen vooral s’ nachts
actief zijn, waren de hierboven geschetste omstandigheden ideaal voor het
vastleggen van natuurlijk trekgedrag. 3 Van de 8 vissen verdwenen direct door de
turbines (37,5%). Ten tijde van de 2e uitzetting (10-1-2008, 19.30 uur) was het half
bewolkt met een lichte neerslag. 6 Vissen werden uitgezet en van alle vissen
werden signalen opgevangen. Uit de resultaten bleek dat de vissen de inlaat van
de WKC (40-50 meter breed) overstaken, richting de kade die niet door de maan
‘verlicht’ werd. 4 Van de 6 vissen (66,7%) gingen door de turbines, nadat ze enige
tijd aan de oeverkant tegen de stroom inzwommen. De laatste uitzetting vond
plaats op 14-1-2008 om 19.30 uur. Het was licht bewolkt met matige neerslag en
het was halve maan. Van de 7 uitgezette vissen werden van 5 alen meteen goede
3D opnames gemaakt en van de laatste 2 ongeveer 2 uur later. De alen verbleven,
in tegenstelling tot de 2e uitzetting, erg kort in het proefgebied, en wederom aan de
zijde die het minst door de maan beschenen werd. Nadat de alen een bepaalde
denkbeeldige lijn in het proefgebied gepasseerd waren, verdwenen ze allen zeer
snel door de turbines (100%). Uit berekeningen van de maximale sprint
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zwemsnelheden van schieralen bij 5 ˚C, en de geschatte stroomsnelheden van de
Maas in het inlaatgebied voor de turbines, bleek dat op de plek waar alle alen snel
de turbines in verdwenen ongeveer het ‘omslagpunt’ lag. Op dat punt werd de
stroomsnelheid van het water hoger dan de maximale sprint snelheid van de alen,
en werden ze simpelweg meegezogen. Geconcludeerd kan worden dat er voor
elke vissoort apart een bepaalde gevarenzone voor de turbines is, die afhangt van
de watertemperatuur en de grootte van de vis, en die mede met ondersteuning van
hydroakoestisch onderzoek bepaald kan worden. Binnen deze zone worden de
vissen dan vrijwel zeker de turbines ingezogen. In totaal gingen in ons onderzoek
(kanttekening is wel natuurlijk dat we ze vrij dicht bij de WKC zelf uitzetten) 14 alen
door de turbines (67%), van 7 vissen is het uiteindelijke lot (nog) onbekend (33%).
De resultaten van deze studie lieten tenslotte zien dat de schieralen die zich in het
proefgebied bevonden continu de gehele waterkolom gebruikten, en zich niet
beperkten tot het midden en de bodem van de waterkolom, zoals veelal
aangenomen wordt. Hoe dichter de alen de turbines naderden, hoe ‘onrustiger’ de
vissen zich in de waterkolom gedroegen. De positie van de vissen in de nabijheid
van kunstwerken kan dus zeer nauwkeurig geconcretiseerd worden, informatie die
vervolgens van groot belang kan zijn voor bijvoorbeeld de mogelijke positie van
een visgeleidingssysteem.
Uit deze studie kwam duidelijk naar voren dat hydroakoestische technologie zich
uitstekend leent om vismigraties en knelpunten en obstructies hierin, locaal
duidelijk 3D in beeld te brengen. In deze studie zijn slechts 21 vissen ingezet,
echter met een aantal van ongeveer 200 vissen kunnen in toekomstige studies
zeer betrouwbare datasets ontstaan omtrent het zwemgedrag van de vissen nabij
kunstwerken. Tevens is het goed mogelijk om invloeden van biologische en nietbiologische parameters op visgedrag, vismigratie routes, en stress (tijdstip dag,
watertemperatuur, lichtinval, maanstanden, geluiden, scheepvaart, stroomsnelheid
water, troebelheid water, etc.) succesvol te testen en 3D in beeld te brengen. De
efficiëntie van het functioneren van bestaande of nieuw aangelegde visveilige
geleidingsystemen bij kunstwerken (% vis dat daadwerkelijk gebruik maakt van de
veilige geleiding) kan met de hydroakoestische technologie goed en zeer
betrouwbaar onderzocht worden.
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1.1

Algemeen
Sinds 1980 heeft zich een snel dalende trend voorgedaan in de hoeveelheid
intrekkende glasaal, het totale aalbestand, én de aalvangsten (Dekker, 2004a,b). De
oorzaken van deze achteruitgang zijn vaak onduidelijk en er ontbreken veelal
concrete getallen. Een serie van mogelijke verklaringen zijn: overbevissing,
watervervuiling, afdamming, WKC’ s, gemalen, geen goede (inter) nationale
regelgeving voor aalbescherming, vervuiling van de wateren met dioxine’ s en
dioxine-achtige PCB’ s, etc. Er zijn al vergevorderde Europese aalherstel
verordeningen in ontwikkeling om de veroorzakers van de achteruitgang van de
aalstand aan te pakken (Europese Gemeenschappen, 2007). In de Nederlandse
wateren speelt het probleem van de vele kunstwerken (gemalen, stuwen, WKC’ s
etc., zie figuur 1.1) een grote rol.

figuur 1.1

Overzicht van de voornaamste knelpunten voor vismigratie (Waternet,
2006).

Deze kunstwerken zijn mede verantwoordelijk voor hoge sterftecijfers onder
diadrome vissoorten, zoals de aal, die er tijdens hun migratie op stuiten. Het is een
bekend probleem en onderzoek naar de wijze waarop deze vissen de kunstwerken
benaderen, het gedrag dat ze bij de inlaten vertonen en de manier waarop ze de
kunstwerken vervolgens passeren daarom dan ook van groot belang.
Een deel van de volwassen aalpopulatie trekt in het najaar (september t/m
december) naar open zee om te migreren naar de Sargasso zee, waar de vissen
zullen paaien. Deze schieralen legen daarbij grote afstanden af (meer dan 5500 km).
©
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Tijdens de stroomafwaartse migratie worden allereerst gemalen gepasseerd, die het
water tot op boezem-rivier niveau oppompen, waarbij veel slachtoffers vallen
wanneer de vissen in contact komen met de sneldraaiende schoepen (de Lange &
Merkx, 2005). De grootste bedreiging in de grote rivieren zijn WKC’ s waar
sneldraaiende turbines grote schade aan kunnen brengen aan de migrerende vissen.
In het totale stroomgebied van Rijn en Maas zijn meer dan 2000 WKC’ s aanwezig.
Nederland heeft slechts drie grote WKC’ s en enkele kleinere. Twee grote liggen in
de regenrivier de Maas bij Linne (11,5 MW) en Lith (14 MW) en een derde in de
Nederrijn bij Maurik (10 MW). Bij geen van deze centrales is een visveilig
geleidingssysteem aanwezig.
In welke mate deze WKC’ s mortaliteit veroorzaken onder migrerende schieralen
hangt sterk af van de hoeveelheid aal die wil/moet passeren. De schieralen
zwemmen bij voorkeur in de sterkste stromingen van de hoofdstroom van rivieren,
soms ook samengebald tot knopen van 2 meter diameter. Hierbij zijn snelheden van
6,5 km/uur waargenomen (Vriese et al., 2007). Zij laten zich bij voorkeur drijven in de
onderste en middelste waterlagen, maar kunnen ook in ondiepe waterlagen
voorkomen (Klein Breteler, 2005). De grootste migratieactiviteit heeft plaats tussen
zonsondergang en middernacht, tijdens de eerste donkere uren van de nacht. Vooral
in de periode tijdens of na het laatste maankwartier zijn schieralen bijzonder actief
(Tesch, 1991).
Vissterfte, migratievertraging en verwondingen treden op ten gevolge van
a) turbine entrainment (de vis wordt meegesleurd in de turbine);
b) impingement (de vis komt tegen bijvoorbeeld een grofvuilrooster aan en kan niet
op eigen kracht weg komen) en
c) predatie (verzwakte, verwondde en gestresste vissen vallen sneller ten prooi aan
predatoren, Beijer, 2003; Vriese, 1993). Turbine entrainment leidt tot visbeschadiging
en sterfte door: 1) drukveranderingen, 2) turbulentie en scharende delen, 3) botsing
met schoepen etc. en 4) cavitatie (door turbinerotorbladen ‘opgewekte’ schokgolven,
Davies, 1988). In diverse artikelen wordt de schade door WKC’ s aan schieraal
beschreven, echter concrete kwantitatieve data ontbreken veelal. Zo worden er
stroomafwaarts van de waterkrachtcentrales tijdens aalmigratiepieken met regelmaat
knakalen gevonden die de tocht door de turbines niet overleefden (Vriese, 2005,
figuur 1.2). Dit probleem wordt wereldwijd onderkend en vele systemen zijn al
ontwikkeld om de vissen langs de turbines te leiden, zoals vistrappen (Vriese, 1993,
Beijer, 2003).

figuur 1.2
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Uit een drietal onderzoeken naar het sterftepercentage onder alen die Kaplan
turbines met een horizontale as passeerden in de WKC Linne bleek dat gemiddeld
17,6 ± 5,7 % te zijn voor alen van 55 cm TL (Hadderingh & Bakker, 1998;
Hadderingh & van Aerssen, 2000; KEMA, 2003). Dit gemiddelde heeft betrekking op
directe schade die binnen enkele uren na de vangst is geconstateerd. Vis die licht
beschadigd leek kon op langere termijn alsnog sterven (Hadderingh & Bakker, 1998).
Er moet hierbij worden aangemerkt dat de wijze van het gebruik van de turbines
(aanzetten bij hoog afvoerdebiet en weer uitzetten bij lagere afvoer debieten) een
belangrijke factor is in de sterftepercentages van de alen die door de turbines gaan.
Hoe hoger het debiet per turbine, hoe lager de aalsterfte (Winter en Jansen, 2006).
Tevens is het afvoerdebiet van belang: hoe meer afvoer, hoe minder water (en dus
aal) er verhoudingsgewijs door de turbines gaat.

1.2

Hydroakoestische Technologie
Het zwemgedrag van schieralen vlak voor de turbines van een WKC zal in kaart
worden gebracht met geavanceerde hydroakoestische technologie. Alvorens op het
onderzoek zelf en de vraagstelling in te gaan zal eerst een beknopte beschrijving
volgen van de geschiedenis en werking van deze bijzondere technologie.
Hydroakoestiek in het algemeen is gebaseerd op geluid in water dat gebruikt wordt
ter bestudering van bijvoorbeeld vissen. Er zijn een aantal verschillende manieren
waarop deze techniek bij de bestudering van vis wordt ingezet;
1) sonar, en
2) hydroakoestische tags.

1.2.1

Sonar
Hydroakoestisch onderzoek (sonar) wordt traditioneel gebruikt om met behulp van
boten mobiele inspecties uit te voeren naar de aanwezige biomassa vis in een
bepaald water en hun spatiele distributie. Omgedraaid wordt de technologie ook
gebruikt vanaf vaste locaties met stationaire transducers om zo passerende vis te
monitoren. Hoewel de eerste serieuze pogingen om biomassa vis te kwantificeren al
uit de jaren 60 van de vorige eeuw stammen, werd er pas echt serieuze vooruitgang
geboekt in het materiaal en de technieken toen de methode ingezet werd bij
onderzoek naar enorme WKC’ s in de staat Washington, VS. Het eerste draagbare
hydroakoestische systeem dat tevens in staat was om de 3D bewegingen van vissen
in kaart te brengen werd door Hydroacoustic Technology Inc. in 1991 ontwikkeld. Het
systeem bleek uitermate geschikt voor het traceren en volgen van vissen tijdens hun
migraties in rivieren.
Een zogenaamde ´akoestische echo sounder´ (deze zendt geluid uit, ontvangt geluid
en geeft dit ook weer) zendt een geluidspuls met een bepaalde energie het water in.
Deze puls gaat door het water met een snelheid van ongeveer 1500 m/s (afhankelijk
van de saliniteit en de watertemperatuur verandert deze snelheid). Wanneer de puls
vervolgens op een object stuit wordt een deel van de uitgezonden geluidsenergie
teruggezonden (echo) naar de transducer (dit apparaat zet elektrische pulsen vanuit
de echosounder om in akoestische signalen en omgekeerd). De echosounder
versterkt het ontvangen elektrische signaal en stuurt dit vervolgens door naar een
apparaat dat deze signalen verwerkt. De afstanden die de vis aflegt worden bepaald
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door de tijd die verstrijkt tussen het wegzenden van het signaal en het
terugontvangen van de echo. Wanneer vele uitgezonden signalen en terugontvangen
echo’s achtereen worden gezet kan een duidelijk 3D beeld gekregen worden van
bijvoorbeeld de bewegingsrichting van vissen. VisAdvies beschikt over deze
geavanceerde sonar technologie

1.2.2

Hydroakoestische tags
Vismonitoring (de in dit onderzoek gebruikte methode) met behulp van
hydroakoestische merken (tags) is gebaseerd op enkele relatief eenvoudige
basisprincipes. Akoestische tags zijn kleine geluidsproducenten die het mogelijk
maken om zwemmende vissen op afstand te traceren en hun 3D bewegingen in
kaart te brengen. De technologie wordt gebruikt om op kleine schaal visgedrag te
monitoren. Studies die deze technologie gebruiken vinden meestal plaats in rivieren,
meren, estuaria bij WKC’ s en dammen, en op zee. Zo kunnen vissen realtime 3D
gevolgd worden met een resolutie van minder dan 1 meter. Een tag wordt operatief in
de buikholte van een vis ingebracht en zendt onder water een geluidssignaal of
akoestische ‘ping’ uit met een eigen puls duur en tijdsinterval tussen de pulsen
(interval) die uniek is voor die ene vis. In een 3D ruimte worden vier aparte
hydrofoons (geluid receivers) opgesteld die in staat zijn om allen, onafhankelijk van
elkaar, het geluidssignaal op te vangen. Door het verschil in tijd waarop de
hydrofoons elk het betreffende signaal ontvangen kan de 3D positie van de vis
binnen deze onderzoeksruimte berekend worden. De hydrofoons zetten het
geluidssignaal om in digitale data die vervolgens door een Acoustic Tag Receiver
ontvangen worden en naar de PC gestuurd worden (zie figuur 1.3).

figuur 1.3

De Acoustic Tag Receiver (ATR) met op de voorgrond één hydrofoon.

Vervolgens worden de data door onderzoekers gebruikt om 3D plaatjes en animaties
te maken van het afgelegde traject van een vis).

1.3

Vraagstelling
Het in dit rapport beschreven onderzoek heeft twee doelstellingen:
•
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het uitvoerig testen van het systeem met akoestische merken op
mogelijkheden en toepassingen om migrerende vissen 3D te volgen, en
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•

het nauwkeurig 3D in kaart brengen van het zwemgedrag van migrerende
schieralen tijdens hun, vaak dodelijke, passage van een WKC.

Het onderzoek is allereerst methodisch gericht om het Hydroacoustic Technology
systeem uitvoerig te toetsen op de mogelijkheden. De vraag in dit onderzoek is dan
ook: is een gemerkte aal in het gebied voor de WKC op alle locaties en dieptes van
het geselecteerde proefgebied te detecteren? In de tweede plaats is het experiment
specifiek uitgevoerd met schieralen om inzicht te krijgen in het zwemgedrag van de
schieralen bij de benadering van WKC’ s. Het gedrag van de schieraal voor de
centrale zal informatie opleveren voor de constructie en evaluatie van een
visgeleidingssysteem.

1.4

Onderzoekslocatie
Voor de uitvoering van dit experiment is de WKC van Lith in de Maas gekozen als
proefterrein (zie figuur 1.4).

figuur 1.4

De WKC Alphen / Lith in de Maas op één lijn met een stuw. Ten noorden van
de WKC is een vistrap gebouwd om stroomopwaartse vismigratie mogelijk te
maken. Rode punten: het proefgebied waarbinnen gemerkte vissen kunnen
worden gevolgd. Blauwe punt: de veldonderzoeksruimte.

Deze centrale beschikt over vier Kaplan turbines met horizontale as (elk met drie
loopschroeven, turbinediameter: 4 meter) met elk een debiet van 25-120 m3/s (zie
figuur 1.5). De snelheid van de uiteinden van de loopschoepen bedraagt maximaal
ongeveer 70 km/uur (88 rotaties/min). Het maximale debiet van de centrale bedraagt
450 m3/s. Wanneer drie van de vier turbines in werking zijn is het maximale debiet
van de centrale ongeveer 337 m3/s.
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figuur 1.5

Kaplan turbine.

Om grofvuil tegen te houden zijn voor elk van de vier turbine inlaatpoorten
grofvuilroosters geplaatst. De afstand tussen de spijlen van deze roosters zijn in Lith
ongeveer 10 cm, waardoor nagenoeg alle vis de turbines zou moeten kunnen
passeren (Bruijs, 2004). De roosters zijn elk 11 meter hoog en 7,4 meter breed en
bevinden zich 1 meter onder de waterspiegel.
De dieptes van de Maas zijn 6 meter op 100 meter van de WKC, ongeveer 9 meter
op 35 meter afstand en 13 meter bij de turbine inlaten. Aangezien het proefgebied in
de richting van de turbines sterk versmalt neemt de stroomsnelheid daar toe. Het
proefgebied ligt aan de stroomopwaartse zijde van de centrale (figuur 2.2) en bestrijkt
een gebied van ca 20x45x8 meter, LxBxD).
Voor het onderzoek is toestemming en medewerking verleend door de eigenaar van
de WKC, Nuon.
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2.1

Akoestische merken
Het hydroakoestic Tecnology systeem bestaat uit:
• een akoestische ontvanger (ATR, Acoustic Tag Receiver, HTI model 291
system) en computer,
• vier hydrofoons (receivers), en
• kleine akoestische merken die operatief bij vissen worden ingebracht.
De kleinste merken hebben een afmeting van 6.8x16.5 mm (0,75 gram) en een
levensduur van 7-9 dagen. De grootste exemplaren (25x90 mm) werken maximaal 4
jaar. De tags worden vlak voor de implantatie bij de vissen geprogrammeerd. Aan de
hand van de pulsduur en pulsinterval wordt elke vis individueel herkend. Detectie is
mogelijk tot op een afstand van 500 meter. Echter, voor een 3D plaatsbepaling geldt
een maximum van 150 meter. Van elke gemerkte vis wordt het 3D spoor gevolgd in
het proefgebied (figuur 2.1). Voor deze proef werden akoestische merken van 11x25
mm (1,3 gram in water) gebruikt met een levensduur van 60-80 dagen.

figuur 2.1

2.2

Recente opname (Vriese. & Bruijs, 2006) van een vis in een 3D ruimte.
Gekleurde bollen: positie van de hydrofoons. Rechtsboven: akoestische
merken. Middelste plaatje: zwemroute van een aal in het proefgebied.

Opstelling apparatuur
Het ‘werkframe’ (nodig voor de HTI software) bestaat uit een vierkante ‘bak’ van
80x60x15 meter (lxbxd, blauw kader in figuur 2.2). Het daadwerkelijke testgebied
voor de turbines van de centrale bevond zich in dit werkframe. In figuur 2.2 zijn de
vier exacte posities van de hydrofoons als gekleurde bollen aangegeven. De WKC
met de vier turbines bevindt zich links van dit werkframe. De kade werd als Y-as
genomen met een fictief nulpunt aangegeven met een gele pijl. De X-as loopt
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stroomopwaarts het testgebied in en de Z-as is de diepte van de Maas voor de
turbines. (9-15 meter).

figuur 2.2

Bovenaanzicht van de WKC met in blauw het werkframe en daarbinnen de
positie van de 4 hydrofoons (gekleurde bollen). Gele pijl: nulpunt van het
werkframe. Groene pijl: uitzetlocaties alen. 1, 2 en 4: werkende turbines.

De hydrofoons zijn met behulp van steigermateriaal stevig tegen de damwand oever
geplaatst (zie figuur 2.3). Twee diagonaal tegenover elkaar hangende hydrofoons
werden op 10 meter diepte geplaatst en de overig twee op een diepte van 1,5 meter.

A

B

figuur 2.3

Foto A: een steigerframe met daarop gemonteerd een hydrofoon (rode
cirkel). Onder aan het frame hangt een gewicht om de constructie te
verzwaren. Foto B: Een hydrofoon volledig zichtbaar gemonteerd langs de
kadewand.

De X, Y en Z coördinaten van de hydrofoons t.o.v. het fictieve nulpunt werden
nauwkeurig opgemeten. Hydrofoons 1 en 2 stonden 50 meter uiteen, en hydrofoons
3 en 4 38 meter. Tenslotte was de afstand tussen hydrofoons 1 en 3 en tussen 2 en
4 beide ruim 20 meter. De diepte van het proefgebied was ± 8 meter. Bij het
proefgebied werd een mobiele container opgesteld voor het onderbrengen van de
apparatuur (zie figuur 2.4). Naast de container was een bekken geplaatst met een
inhoud van 500 liter voor de opslag van de proefdieren.
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figuur 2.4

2.3

Het proefgebied, Recht vooruit is de WKC met turbines. De mobiele container
met het visbekken zijn omcirkeld. Groen: stroomsnelheid aangegeven op die
locatie bij maximale turbinewerking en gesloten stuw (Bruijs, 2004).

Testen tag in proefgebied.
Voor de gemerkte schieralen werden uitgezet in het proefgebied werd de opstelling
eerst getest. Een akoestische tag werd op verschillende diepten door het proefgebied
bewogen om eventuele dode hoeken te achterhalen. (zie figuur 2.5). Tevens is
gekeken bij welke puls duur de tag het beste resultaat gaf.

figuur 2.5
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gespannen lijn hangt de testtag op een bepaalde diepte in de Maas.
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2.4

Het merken van de schieraal

2.4.1

Proefdieren
Voor de 1e uitzetting werden ca 8 schieralen (841 ± 59 mm TL) betrokken van de
beroepsvisser van der Zanden die ze direct benedenloops van de WKC te Lith ving.
Na vangst zijn de vissen ondergebracht in een speciaal daarvoor opgezet bekken
(inhoud: ca. 500 liter), dat voorzien is van doorstromend Maaswater door middel van
een dompelpomp, om op een later moment te worden geopereerd en uitgezet.
Precies op het moment van de geplande operatie zakte het Maaswaterniveau 1.5-2
meter in krap 12 uur tijd. De turbines van de WKC konden daardoor niet draaien en
het onderzoek moest met ruim 2 weken worden uitgesteld. Het gewicht van deze
groep alen werd voor de operatie niet gemeten, daar de vissen al ruim 2 weken niet
gegeten hadden.
Voor de 2e en 3e uitzetting werden samen 13 schieralen (677 ± 102 mm TL)
betrokken van een beroepsvisser, de Visser, die ze benedenloops van Lith op 9
januari gevangen had in het Hollands Diep.

2.4.2

Operatief inbrengen merken
Alen werden operatief van een akoestische tag voorzien (zie figuur 2.6). Voor het
implanteren van de akoestische merken is gebruik gemaakt van het operatieprotocol
(Vriese, 1995), dat voor salmoniden is ontwikkeld.

figuur 2.6

Het meten van de oogafmetingen en het inbrengen van de akoestische tags.

De implantatie va de tags bestond uit drie fasen: 1) pre-operatief verdovingsbad met
Benzocaine; 2) het implanteren van de akoestische tag, en 3) post-operatieve
herstelperiode. Vlak voor de operatie werd de vis met een net van het bekken
overgebracht naar het verdovingsbad. De vis werd in verdovingsstadium 3 gebracht
door toepassing van een oplossing van benzocaïne, waarvan de concentratie
afhankelijk is van de grootte van de vis en de temperatuur van het water. Vervolgens
werd de vis in de daarvoor ontwikkelde operatieopstelling gebracht en eerst
uitwendig gecontroleerd op huidbeschadigingen, wonden of deformaties.
Beschadigde vissen werden niet voor het experiment ingezet. Semi-steriel werkend
(steriele doeken, handschoenen en operatiemateriaal en alle materiaal steriel
gemaakt met 96% alcohol) werd een incisie (lengte 1-2 cm) langs de linea alba
gemaakt tussen borst- en buikvinnen, er voor zorg dragend dat de inwendige
organen niet werden beschadigd (zie figuur 2.6). vervolgens werd de steriele tag in
©

VisAdvies BV

10

Materiaal & Methode

de buikholte aangebracht. Vlak voor het inbrengen is de tag geactiveerd en van de
juiste zenderinstellingen voorzien via een labtop met speciaal daarvoor ontwikkelde
software (MarkTag HTI). De incisie werd door het aanbrengen van een drietal
afzonderlijke hechtingen gesloten (Vicryl® 3/0, 2/0 of 0/0 FS-1 Ethicon), waarbij huid
en spierweefsel tezamen gehecht werden. Voor details met betrekking tot onder
meer de implantatie wordt verwezen naar Vriese (1995). De ingebrachte tags hadden
elk een puls breedte van 5 ms (het maximum mogelijk, groene lijn in figuur 2.7) en
een variërende puls interval (tijd tussen individuele pulsen, blauwe pijl, en zie tabel
2.1).

figuur 2.7

Schematische voorstelling van de puls breedte en de puls interval.

De totale lengte, de verticale en horizontale oogdiameter en de lengte van de
pectoraalvin werden opgemeten (zie figuur 2.6 en tabel 2.1). Pankhurst (1982)
ontwikkelde een index op basis van ooggrootte en lichaamslengte om onderscheid te
maken tussen rode alen en schieralen. Een additionele methode om te bepalen of
alen schier zijn is recentelijk gemaakt door Durif et al. (2005). Zij stelden een ‘silver’
index voor op basis van ooggrootte, lengte van de pectorale vinnen, lichaamslengte
en lichaamsgewicht. Alle gemerkte alen waren op basis van beide methodes schier.
Naast de tag kreeg elke aal een inktmerk (een streep Alcian Blue van 2-3 cm lengte)
aangebracht in de staartvin aan de buikzijde. Dit biedt de mogelijkheid om vissen die
benedenstrooms worden teruggevangen (beroepsvissers die direct achter de WKC
actief zijn) individueel te herkennen. De tijd die verstreek tussen een volledig
verdoofde vis die klaar is voor de operatie en het punt van herstel lag tussen de 5 en
7 minuten. De alen gingen na de operatie terug in het bekken, waarna ze minimaal
32 uur hersteltijd kregen, alvorens ze uitgezet werden. Na deze periode werd
gecontroleerd of de alen goed waren hersteld van de operatie en werden voortijdig
falende akoestische tags opgespoord.
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tabel 2.1

Gegevens van de uitgezette alen. 1e Uitzetting: nr. 1-8; 2e uitzetting: nr. 9-14, en
3e uitzetting: nr. 15-21. Ntm: niet te meten. Alle maten zijn in g, mm en ms.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
29
20
21

2.4.3

Gewicht

TL

niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
557
531
644
428
615
338
357
351
1248
404
522
787
1376

825
790
810
940
825
765
867
906
645
675
710
625
690
595
576
590
870
595
620
730
890

Oog
<->
ntm
8,5
8,5
10
7,5
8,5
ntm
8,2
8,1
7,4
9,1
7,2
8,1
7,6
8,2
6,9
10,1
7
7,6
9,1
10,5

Oog
↨
ntm
8
8
9,5
7
8
ntm
7,9
8,4
7,2
8,6
7,1
8,1
7,4
8,1
6,8
9,6
7
7,1
7,9
9,8

Borst
vin
45
34,5
41,5
49,5
39,5
38
36,7
42
36,2
33
35
31,5
36,8
24,5
27,3
29
41,5
31,1
37,2
42,3
40,2

Oog
index
ntm
6,8
6,6
7,9
5,0
7,0
ntm
5,6
8,
6,2
8,7
6,4
7,5
7,4
9,1
6,2
8,8
6,5
6,8
7,8
9,1

Puls
breedte

Puls
interval

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

950
955
960
965
970
975
980
985
995
1000
1005
1010
1015
1020
1025
1030
1035
1040
1045
1050
1055

Wet Op de Dierproeven (WOD)
Het implanteren van zendermerken in vissen valt onder de wet op dierproeven
(WOD). Er is daarom een proefplan gemaakt dat door VisAdvies ter goedkeuring is
voorgelegd aan de DEC (Dier Experimenten Commissie ASG-Lelystad onderdeel
van WAGENINGEN UR). Op 29 november 2007 is door de DEC schriftelijk
toestemming verleend voor het uitvoeren van het onderzoek. De operaties werden
uitgevoerd door officieel gekwalificeerde medewerkers (artikel 9 en artikel 12
functionarissen).

2.5

Dataverwerking
Nadat alle vissen uitgezet waren zijn gedurende enkele weken alle signalen van de
tags die zich in of nabij het proefgebied bevonden opgenomen als ruwe data. Na
bewerking van de ruwe data wordt een bestand verkregen met de coördinaten (X, Y
en Z) en een tijdsaanduiding. Tenslotte werd met het softwarepakket Tecplot een 3D
presentatie (animatie) gemaakt. De animaties zijn in *.avi formaat op de website van
VisAdvies BV (www.VisAdvies.nl) terug te vinden.
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3.1

Afvoerdebiet Maas en functioneren van de WKC
Gedurende de gehele onderzoeksperiode draaiden turbines 1, 2 en 4 (gezien vanaf
het nulpunt van ons werkframe, zie figuur 2.2). Tevens waren de 3 schuiven van de
stuw gedurende de 1e en 2e uitzetting gedeeltelijk geopend op de wijze zoals in figuur
3.1 afgebeeld is. Tijdens uitzetting 3 waren er slechts 2 schuiven gedeeltelijk
geopend (kant Alphen, naast de sluis).

figuur 3.1

De stuwstand bij de WKC Lith gedurende nagenoeg de gehele
onderzoeksperiode.

Het gemiddelde jaarlijkse afvoerdebiet van de Maas bedraagt bij Borgharen 250 m3/s
met een maximum omstreeks januari en een minimum in de maanden juli t/m
november. De watertemperatuur varieert van 2 tot 25 °C en is gemiddeld circa 15 °C
(Bruijs, 2004). Het totale debiet van de Maas bij Lith wordt verdeeld over de sluis
(ongeveer 3 m3/s), de vistrap (maximaal 5 m3/s), de WKC (maximaal 500 m3/s) en de
stuw (overig, Bruijs, 2004, zie figuur 3.2). Bij gelijkblijvende turbinestand (zoals in ons
gehele onderzoek) is de verdeling van debieten over deze vier factoren constant. De
gemiddelde langjarige maandafvoer (Bruijs, 2004) bij Lith laat zien dat het grootste
deel van het jaar het volledige debiet door de centrale gaat. Dit etmaalgemiddelde
afvoer (periode 1981-1996) bedraagt 500 m3/s voor de maand december en 675 m3/s
voor de maand januari.
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figuur 3.2

De WKC Alphen / Lith ligt in de Maas en op één lijn met een stuw. Ten
noorden van de WKC is een vistrap om stroomopwaartse vismigratie mogelijk
te maken. Rode punten: proefgebied waarbinnen gemerkte vissen kunnen
worden gevolgd. Blauwe punt: veldonderzoeksruimte.

De etmaalgemiddelde afvoeren van de Maas in Megen dorp in december 2007 en
januari 2008 (dus gedurende de onderzoeksperiode) zijn in figuur 3.3 weergegeven.
Tijdens alle drie de uitzettingen (zie gekleurde stippen in figuur 3.3) was de

Etmaalgemiddelde afvoer van de Maas in Megen dorp in december 2007
en januari 2008
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figuur 3.3
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Etmaalgemiddelde afvoer van de Maas bij Megen dorp volgens de metingen
van de Akoestische Debietmeter. Deze gegevens kunnen zonder bezwaar
worden aangehouden voor Lith. De stippen geven de uitzetdagen aan, geel:
1e, groen: 2e en rood: 3e uitzetting (Bron: RWS Helpdesk).
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gemiddelde etmaalafvoer nagenoeg 500 m3/s (20 december 2007: 525 m3/s, 10
januari: 489 m3/s, en 14 januari: 505 m3/s). De maandgemiddelde afvoeren voor
december en januari zijn 687 ± 371 en 499 ± 142 m3/s, respectievelijk. Aangezien er
in de 1e helft van december erg veel afvoer was, is het gemiddelde over de 2e helft
(431 ± 171 m3/s) representatiever in ons onderzoek (1e uitzetting: 20 december). In
de praktijk wordt er van uitgegaan dat al het water door de centrale gaat tot een
beschikbare rivierafvoer van 500 m3/s. Gedurende de onderzoeksperiode zou al het
water dus in principe door de WKC gaan. Echter, omdat één turbine buiten werking
was zal bij maximale werking van de drie overige turbines in december dan
gemiddeld 375 m3/s door de centrale gaan, 8 m3/s over vistrap en sluis, en 48 m3/s
over de stuw. In januari zal er, vanwege een hoger afvoerdebiet van de Maas, weer
gemiddeld 375 m3/s door de centrale gaan, 8 m3/s over vistrap en sluis, en ongeveer
± 116 m3/s over de stuw, bijna 2,5 keer zoveel als in december (zie tabel 3.1). Bij de
genoemde gemiddeld afvoerdebiet in de maanden december en januari en een open
stuw, zoals in figuur 3.1 getoond, zal maximaal ruim 1% van het water via de vistrap
stroomafwaarts gaan en 75 tot 90% via de WKC (zie tabel 3.1).

tabel 3.1

Gemiddelde etmaaldebiet afvoer van de Maas en de gemiddelde debieten (m3/s,
afgerond) via WKC, sluis, vistrap en stuw bij maximale werking van de drie
draaiende turbines in de maanden december 2007 en januari 2008.
Doorvoer locatie

December ‘07

Januari ‘08

Afvoer Maas

431 (100%)

499 (100%)

WKC

375 (87%)

375 (75.2%)

Sluis

3 (0,7%)

3 (0,2%)

Vistrap

5 (1,2%)

5 (1%)

Stuw

48 (11,1%)

116 (23,2%)

De verdeling van het totale afvoerdebiet over WKC, sluis, stuw en vistrap is van
belang voor de aantallen alen die over de stuw kunnen ontsnappen in deze maanden
Bij maximaal turbinedebiet en een gesloten stuw is de gemiddelde stroomsnelheid op
450 meter van de turbines 0,43 m/s, bij de ingang van het inlaatkanaal (de rand van
ons proefgebied, op 50 meter van de turbines) 0,58 m/s en bij de turbine inlaten
ongeveer 1 m/s (Bruijs, 2004). Aangezien het proefgebied in de richting van de
turbines sterk versmalt neemt daardoor ook al de stroomsnelheid toe. De maximale
stroomsnelheid bij de grofroosters zelf bedraagt 1,38 m/s (tussen de spijlen door). Dit
hoeft echter niet persé de maximale stroomsnelheid te zijn op die plek. Uit een
onderzoek van onder anderen Everhart (1997) bij het Chippawa Falls Hydroelectric
Project (VS) is gebleken dat er een substantiële toename van de stroomsnelheid
voor delen van het rooster kan ontstaat wanneer “debris accumulatie, vervuiling en
zelfs gedeeltelijke verstopping door onder anderen bladeren en zwerfvuil voor het
rooster optreedt (zie ook van Liefferinge et al., 2004).
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3.2

Testexperiment opstelling.
De proefopstelling werd uitvoerig getest door W-vorm achtige trajecten door het
testgebied af te leggen met een, op een bepaalde hoogte hangende, akoestische
tag. Na bewerking van de ruwe XYZ data (de zogenaamde Raw Acoustic Tag data),
zoals deze uit de ATR naar de PC weggeschreven worden (de Track Acoustic Tag
data) bleken de opgenomen signalen perfect overeen te komen met de daadwerkelijk
afgelegde trajecten. De resultaten gaven een goede indruk van de nauwkeurigheid
waarmee de tag kon worden gevolgd door de hydrofoons en software. Het bleek dat
de tag met een instelling van 5ms iets beter werd waargenomen dan met de instelling
van 3 ms. Zowel de maximale puls duur, als het relatief kleine proefterrein (deze mag
enkele honderden meters bedragen!) droegen bij aan de heldere ontvangst van de
signalen.

3.3

Uitzetting proefdieren

3.3.1

Algemeen
Om de kans op succesvolle resultaten maximaal te maken werden de vissen in drie
groepen op verschillende dagen uitgezet.
De kans op natuurlijk gedrag is geoptimaliseerd door de daadwerkelijke uitzetting zo
goed mogelijk af te stemmen op de momenten dat natuurlijke migratie aan de gang
is. Hiervoor kon worden afgestemd op vangsten van beroepsvissers uit de omgeving.

tabel 3.2

Uitzetgegevens van alle alen.
Vis
Nr.
1-8

Visser/loc.
herkomst
Vd Zanden/
Lith, na de
WKC
De Visser/
Hollands diep

Datum

Tijd

Weer / maan

20/12/07

20.00
Uur

Zwaar bewolkt, halverwege nieuwe
en volle maan

1 dag na nieuwe maan, licht richting
hydrofoons 2 en 4,
half bewolkt, lichte neerslag
De Visser/
15-21
14/1/08
19.30
5 dagen na nieuwe maan, halve
Hollands diep
uur
maan, licht richting hydrofoons 1 en
3, licht bewolkt, matige neerslag
Het moment van volle maan werd ontweken voor de daadwerkelijke experimenten.
Op 7 december 2007 was het nieuwe maan en op 24 december 2007 volle maan. De
daadwerkelijke 1e uitzetting vond plaats op 20 december en lag dus ver van het
moment van volle maan af. De 8 alen werden uitgezet (20-12-2007, 20.00 uur) in een
luwte tussen de vistrap en de WKC (groene pijl in figuur 2.2), ongeveer 35 meter van
hydrofoon 1 verwijderd. Tijdens die uitzetting was er dichte mist (pikdonker) en de
maan was in het geheel niet te zien, omstandigheden die ideaal zijn voor het
bestuderen van natuurlijk migratiegedrag van alen.
De 2e uitzetting van 6 schieralen vond plaats op 10-1-2008 (19.30 uur), een dag na
nieuwe maan op dezelfde locatie als de 1e uitzetting. Tijdens de uitzetting was het
halfbewolkt met een lichte neerslag. De maan was iets zichtbaar en scheen richting
hydrofoon 1 en 3.
9-14
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De 3e uitzetting van 7 schieralen vond tenslotte op 14-1-2008 plaats op dezelfde plek
als de 1e twee uitzettingen (19.30 uur), 5 dagen na nieuwe maan. Het was licht
bewolkt met matige neerslag. Het was halve maan en deze scheen richting
hydrofoon 2 en 4. De temperatuur van het maaswater varieerde tijdens de
uitzettingen tussen de 4.5 en 6 ˚ Celsius (Aqualarm.nl, Ministerie van Verkeer en
Waterstaat).
Direct in het eerste uur na elke uitzetting werden alen in het proefgebied
waargenomen. Van 12 alen werden op die momenten door alle hydrofoons signalen
waargenomen, wat resulteerde in goede 3D beelden. Deze alen bevonden zich dus
daadwerkelijk in het proefgebied zelf. Van andere alen werd het signaal slechts door
1, 2 of 3 hydrofoons opgepikt, wat inhield dat ze zich aan de rand van het
proefgebied, of zelfs er buiten ophielden. Aan de hand van de betreffende hydrofoon
die het signaal oppikte kon achterhaald worden waar de vis zich op dat moment
ongeveer bevond. Werden er bijvoorbeeld door hydrofoons 1 en 2 signalen opgepikt,
maar niet door 3 en 4, dan bevond de aal zich verder stroomopwaarts. Van sommige
alen werden na uitzetting überhaupt niets meer waargenomen. Het lot van deze alen
is ons dan ook onbekend. Van enkele exemplaren werd in de eerste dagen na
uitzetting niets vernomen, maar ineens doken ze dan weer op.
Voor animaties van de resultaten van het zwemgedrag van de alen, zie onze
website: www.VisAdvies.nl.

3.3.2

Deel uitzetting 1
De 1e groep van 8 alen werden in twee porties, steeds 4 vissen, in de luwte uitgezet.
Slechts van één van deze vissen werden in het eerste uur na uitzetting goede 3D
beelden ontvangen. Deze vis verdween echter ook door de turbine. Van de overige 7
vissen werd sporadisch een signaal ontvangen door een of twee hydrofoons. We
kunnen hieruit dus concluderen dat het grootste deel van deze vissen (ruim 80%)
direct stroomopwaarts zwom, weg van de turbines, om op een later tijdstip terug te
komen. Van de 8 uitgezette vissen verdwenen er 3 door de turbines (37,5%).

3.3.3

Deel uitzetting 2
Bij de 2e uitzetting werden 6 alen s’ avonds in de luwte vrijgelaten (opgesplitst in
twee keer). Direct na uitzetting werden van alle alen signalen opgepikt, en van 5 alen
zelfs zeer goede 3D beelden. De alen waren alle 5 gelijktijdig in het proefgebied en
zwommen wat rond, echter niet voorbij de helft van de hydrofoons 1, 2 en
hydrofoons 3, 4. Opvallend genoeg verbleven nagenoeg al deze vissen in of rondom
het proefgebied, sommigen zelfs gedurende enkele uren na uitzetting, en zwommen
ze niet, zoals de 1e groep, direct stroomopwaarts. De detectiegegevens van deze
uitzettingen lieten een duidelijk algemeen patroon zien in het zwemgedrag van de
alen voor de WKC (zie schets in figuur 3.4).
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figuur 3.4

Schematische weergave van het algemene zwemgedrag van de alen van de
2e uitzetting (groene pijlen). Vertrekpunt is de luwte tussen de vistrap en de
inlaat van de WKC (gele bol). Op de plek van de rode pijl verdwenen de alen
in de WKC. De maanstand is weergegeven als witte pijl. Het blauwe vlak
geeft ruwweg de locatie aan waar de stroomsnelheid behoorlijk lager was
dan in de rest van het proefgebied. Kleine gekleurde bollen: de hydrofoons.

In eerste instantie zwommen de vissen uit de luwte in de richting van hydrofoon 1.
Vervolgens ‘staken ze over’ richting hydrofoon 2, waarbij ze gebruik maakten van de
duidelijk aanwezige sterk verminderde stroming in het gebied voor de niet werkende
turbine 3 (visueel goed zichtbaar op de locatie, zie blauwe gebied in figuur 3.4).
Wanneer de vissen over de helft raakten van het midden tussen hydrofoons 1, 2 en
hydrofoons 3, 4 (gele stippellijn in figuur 3.4) verdwenen ze ineens snel links van het
midden door de turbines (zie ook paragraaf 3.3.4). Van de uitgezette vissen
verdwenen er 4 door de turbines (66,7%). Tijdens de uitzetting stond de maan
dusdanig (zie witte pijl in figuur 3.4), dat deze door de half bewolkte hemel heen de
kade waaraan de hydrofoons 1 en 3 bevestigd waren bescheen. Opvallend is dat alle
alen van deze 2e uitzetting direct naar de ander kade, die minder ‘verlicht’ werd door
de maan, zwommen en daar ook bleven.
Zoals in de inleiding al is vermeld zijn schieralen vooral in de periode tijdens of na het
laatste maankwartier bijzonder actief (Tesch, 1991). Alen zijn erg gevoelig voor licht
(inval), vooral tijdens hun migratietocht, en de maan speelt hierin een zeer
belangrijke rol. Het is daarom dan ook niet verwonderlijk dat tijdens deze uitzetting al
onze alen de donkerdere kade opzochten direct nadat ze in het water geplaatst
waren. Directe causale verbanden zijn er in dit beperkte onderzoek natuurlijk niet te
leggen, maar, gezien de resultaten van de 2e en 3e uitzetting (zie paragraaf 3.3.4),
met duidelijk verschillende maanstanden is er zeker sprake van een patroon.
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3.3.4

Deel uitzetting 3
Bij de 3e uitzetting werden tenslotte 7 alen in de luwte vrijgelaten (wederom in twee
keer). Direct na de uitzetting werden van 5 alen goede signalen opgepikt. Ongeveer
2 uur later werden de overige 2 alen waargenomen. Al deze alen verdwenen,
wanneer ze in het proefgebied waren, vrijwel direct door de turbines (100%). Echter,
de detectiegegevens van deze alen lieten een totaal ander algemeen beeld zien van
hun zwemgedrag voor de turbines in vergelijking met de alen van de 2e uitzetting.
(zie schets in figuur 3.5). De alen verbleven, in tegenstelling tot de 2e uitzetting, zeer
kort in het proefgebied. Ze zwommen er echter ook niet meteen uit, zoals de alen van
de 1e uitzetting. De vissen bleven aan de kade bij hydrofoon 1 en 3. Ze gingen niet
richting hydrofoon 2, de kade die door de maan ‘verlicht’ werd en kwamen hierdoor
dan ook niet in het gebied waar de stroming veel lager was (blauwe vlak in figuur
3.5). In dit gebied hadden de alen vrij eenvoudig tegen de stroom in kunnen
zwemmen, echter nu bevonden ze zich bij hydrofoon 1, waar flinke stroming was.
Precies zoals bij de alen van de 2e uitzetting gebeurde waren alen die de
denkbeeldige lijn tussen hydrofoons 1, 2 en hydrofoons 3, 4 (zie gele stippellijn in
figuur 3.5) passeerden ineens snel rechts van het midden door de turbine verdwenen
(schets). Tijdens deze laatste uitzetting stond de maan, opvallend genoeg, dusdanig
(zie de witte pijl in figuur 3.5), dat deze door de lichte bewolking heen de kade met
hydrofoons 2 en 4 iets ‘verlichtte’. Net als bij de 2e uitzetting bevonden nu ook alle
alen zich bij de kade die het minst ‘verlicht’ werd door de maan’. De link tussen de
migratieactiviteit van de alen en de maanstanden (hoeveelheid licht) lijkt hier toch
enigszins bevestigd te worden.

figuur 3.5

©
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Schematische weergave van het algemene beeld van het zwemgedrag van
de alen van de 3e uitzetting drie (groene pijlen). Overige info: zie figuur 3.4.
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3.4

Zwemgedrag alen
Het zwemgedrag van de schieralen werd binnen het proefgebied nauwkeurig
bestudeerd. Zoals in de inleiding al is vermeld bevinden schieralen zich bij voorkeur
in de middelste en onderste regionen van de waterkolom, maar kunnen ze ook in
ondiepe waterlagen voorkomen (Klein Breteler, 2005). Dit bentische gedrag is
natuurlijk voornamelijk van toepassing op het verborgen bestaan dat de aal leidt
wanneer hij niet migreert, en zich het liefst ingraaft in de bodem of tussen planten. Uit
de resultaten van deze studie kwam naar voren dat de schieralen die zich in het
proefgebied bevonden continu de gehele waterkolom gebruikten, en zich niet
beperkten tot het midden en de bodem van de waterkolom. Natuurlijk bevinden deze
alen zich niet midden op een rivier in een niet-migrerende fase van hun leven, maar
zijn schier en vlak voor de turbines, wat tot ander gedrag leidt. In een studie van
Brown (2005) naar het gedrag van Amerikaanse schieralen tijdens hun passage van
een kleine WKC kwam naar voren dat ze de middelste en bovenste waterkolom
frequenter bezetten. Uit onze studie komt naar voren dat de alen erg variabel
zwemgedrag vertonen. In figuur 3.6 zijn vier voorbeelden weergegeven van het
zwemgedrag van de alen op verscheidene afstanden voor de turbines. Alen die zich
op grotere afstand van de turbines bevinden lijken zich wat meer in de middelste en
bovenste waterregionen op te houden (figuur rechtsboven) en niet erg veel in diepte
te variëren. Alen die echter midden in het proefgebied zwemmen variëren veel
sterker in hoogte en maken eigenlijk van de gehele waterkolom gebruik (onderste
twee figuren).
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Vier voorbeelden van het zwemgedrag in de waterkolom (diepte dus) op
verschillende afstanden van de turbine.
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Ook vond Brown (2005) dat de vissen erg veel verticaal en horizontaal zoekgedrag
vertoonden in het inlaatgebied van de centrale. Gosset et al. (2005) testte of
stroomafwaarts migrerende schieralen een WKC prefereerden te passeren via een
oppervlakkig gelegen of via een diep gelegen bypass. Hieruit kwam naar voren dat
de alen drie tot vier keer zo veel de diep gelegen bypass passeerden in vergelijking
met de oppervlakkig gelegen passage. Uit onze studie komt echter niet onomstotelijk
naar voren dat de alen die de turbines naderden en er uiteindelijk doorheen gingen
een duidelijke voorkeur hadden om dit vanuit de diepere waterkolom te doen.
Uit verscheidene studies kwam bleek alen die in de buurt kwamen van de
grofvuilroosters omkeerden en tegen de stroom trachtten weg te zwemmen (Adam,
1998, Adam et al., 1999, Brown, 2005). Uit een onderzoek van Winter & Jansen
(2006), naar stroomafwaartse schieraalmigratie in de Maas, bleek dat er veel
terugkeer- en aarzelgedrag van de vissen werd waargenomen. Dit twijfelgedrag was
gedefinieerd als een serie van detecties met elk een interval van 2 minuten. Dit
gedrag zou mede veroorzaakt kunnen worden doordat de vissen gestresst raken
door het geluid van de turbines. Uit ons onderzoek kwam dit twijfelgedrag niet als
zodanig naar voren, maar hierbij moet natuurlijk direct gemeld worden dat in ons
onderzoek de vissen vlak bij de WKC werden uitgezet en niet in hun totaal natuurlijk
migratieritme zaten, terwijl dit laatste in het onderzoek van Winter en Jansen wel het
geval was. Wel leken alen, wanneer ze zich tussen hydrofoons 1 en 2 en hydrofoons
3 en 4 bevonden, tegen de stroom in te zwemmen, voor zover dat nog mogelijk was.
Deze observatie was gebaseerd op het feit dat sommige alen tientallen seconden tot
minuten lang nauwelijks van positie wijzigden, terwijl de stroming van het water dat
wel deed vermoeden wanneer de alen passief zouden zijn.

3.5

‘Point of no return’.
figuur 3.7 laat de stromingspatronen zien bij de WKC en stuw bij Lith indien volledig
in bedrijf en bij gesloten stuw. Er is duidelijk te zien dat nagenoeg alle afvoerdebiet
van de Maas door de WKC gaat. Bij WKC’ s zoals in Lith gaat, bij homogene
visverdeling in water en een slecht werkende of zelfs geen vispassage, tussen de 60
en 100% van de vissen door de dodelijke turbines (schatting). In 2002 en 2004
(winter & Jansen, 2006) bleek 62%-87% van de vissen door de turbines van WKC
Linne te gaan en 13-38 % via de stuw, vispassage of sluis (zie ook de berekende
percentages voor Lith, tabel 3.1).

figuur 3.7
©
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Stroompatroon WKC en stuw bij Lith / Alphen (Bron: Bruijs, 2004).
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Van alle uitgezette vissen in ons onderzoek ging 67% door de turbines. figuur 3.8
(bovenste grafiek) laat de diepte van de Maas zien vanaf 50 meter voor de turbines
tot aan de centrale zelf (roze lijn, rechter as, ervan uitgaande dat de diepte van de
Maas geleidelijk toeneemt vanaf de inlaat tot enkele meters voor de turbines). De
stroomsnelheden zijn bekend op 50 meter afstand van de turbines en vlak voor de
inlaat. Vanaf de rand van het proefgebied stijgt de stroomsnelheid richting de WKC.
De blauwe lijn is een aanname van de stroomsnelheden tussen beide genoemde
punten. Het valt te verwachten dat de stroomsnelheid steeds sneller toeneemt
naarmate de turbines naderen, omdat de diepte van het inlaatkanaal vanaf een
bepaald punt niet meer toeneemt terwijl het inlaatkanaal daar wel nog versmalt.
Vooral na hydrofoons 3 en 4 stijgt de stroomsnelheid flink (± 0,2 m/s toename). Ook
tussen hydrofoons 1 en 2 en hydrofoons 3 en 4 neemt de stroomsnelheid behoorlijk
toe (± 0,14 m/s). Let wel: alle bovengenoemde snelheden zijn gebaseerd op
maximale werking van 4 turbines en gesloten stuw. In dit onderzoek werkten drie
turbines maximaal en was de stuw iets open, waardoor de snelheden waarschijnlijk
allen iets lager liggen.
Om te bepalen hoe groot het risico voor de vis is om meegezogen te worden in de
turbines zijn drie typen zwemmen van belang. Ten eerste is dit de zogenaamde
‘prolonged swimming speed’: de zwemsnelheid die een vis gedurende kortere tijd,
20s tot 200 min, kan volhouden (Videler, 1993). Ten tweede is dit de ‘critical speed’:
de maximum snelheid die een vis gedurende een bepaalde tijdsduur (10, 20 of 60
minuten) kan volhouden, en als derde is dit de ‘burst speed’: de zwemsnelheid die
een vis slechts een zeer korte periode (< 20s) kan volhouden. Dit laatste
zwemgedrag is van levensbelang voor vissen aangezien het vangen van prooi,
ontsnappen aan predatoren en het overwinnen van zeer hoge stroomsnelheden
hiermee wordt bewerkstelligd. Bekend is dat alen ‘slechte zwemmers’ zijn in
vergelijking met andere vissoorten, als het om burst swimming gaat (Porcher, 2002).
Dat betekent dat ze potentieel snel in de problemen kunnen geraken wanneer ze in
plotselinge stroomversnellingen terecht komen.
Uit onderzoek van Blaxter & Dickson (1959) bleek dat 60 cm grote alen een burst
speed van 1,14 m/s genereerden bij water van 10-15 ˚C gedurende een korte tijd (25 s). Uit een recenter onderzoek blijkt dat 70 cm lange alen een snelheid van 1,38
m/s kunnen ontwikkelen bij 12,5 ˚C, gedurende minimaal 20 s (Klein Breteler, 2005).
Maar het grote verschil met de situatie in ons onderzoek is uiteraard de
watertemperatuur, die ongeveer 5 ˚C was. De maximale zwemsnelheid (Vmax) die een
vis genereert is sterk afhankelijk van de totale vislengte en van de watertemperatuur.
Er is een sterk negatieve correlatie tussen Vmax en de watertemperatuur. Vissen
‘sprinten’ met hun witte spieren (anaëroob), welke extreem gevoelig zijn voor
temperatuur, in tegenstelling tot aërobe rode spieren. De minimum tijd die tussen
twee contracties aanwezig moet zijn neemt toe bij afnemende temperatuur, dus bij
lagere temperatuur neemt Vmax af. (Larinier, 2002).
Uit een studie van Beach (1984) kwam naar voren dat de maximale zwemsnelheid
van salmoniden (70 cm TL) 6 m/s is bij 18˚C, 5,2 m/s bij 15˚C, 4 m/s bij 10˚C, 2,8 m/s
bij 5˚C en zelfs maar 2,1 m/s bij 2˚C. Hierbij moet worden aangemerkt dat deze
maximale snelheden gebaseerd zijn op experimenten met vissen die een excellente
fysieke conditie hebben (geen wonden etc.). De maximale zwemsnelheid van
salmoniden halveert dus bijna van 15˚C naar 5˚C! Aangezien salmoniden behoorlijk
veel harder zwemmen (zowel cruising als burst speed) dan alen liggen deze getallen
voor alen nog veel lager.
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Boven: Stroomsnelheden van de Maas bij Lith vanaf 50 meter van de ingang
van de turbines tot de turbines zelf (m/s). Tevens is de Maasdiepte
aangegeven in ons proefgebied (meter). H: Hydrofoon nummers. Beneden: de
gebieden aangegeven in een luchtfoto. In beide figuren staan in kleur de
gevaarzones voor alen aangegeven, onder de voorwaarde dat alle turbines
volledig werken, de stuw dicht is en de watertemperatuur ± 5˚C is.
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Wanneer we er van uitgaan dat alen (70 cm TL) ongeveer een maximale snelheid
van 1,3 m/s moeten kunnen halen bij 15˚C, dan zal die bij 5˚C ongeveer 0,6-0,7 m/s
bedragen (schatting, gele horizontale balk in figuur 3.8, bovenste grafiek). Dit is een
ruime schatting, want het is in praktijksituaties aan te raden uit te gaan van waarden
die behoorlijk binnen de maximale marges liggen van zwemsnelheden uit
experimenten, zoals hierboven vermeld.
Als de stroomsnelheid van het water in het gele gebied komt zal de aal langzaam in
de problemen komen om tegen de stroom in te zwemmen (zie figuur 3.8, boven). Dit
gebeurt ongeveer vanaf 50 meter van de turbines tot de rand van ons proefgebied,
op 37 meter (groene, veilige, zone, figuur 3.8). De alen krijgen het een stuk moeilijker
wanneer ze verzeild raken tussen de rand van ons proefgebied en hydrofoons 1 en 2
(roze, gevaar, zone, figuur 3.8). Gedurende ons onderzoek is turbine 3 niet in
werking geweest waardoor bovenstaande uitleg iets genuanceerder gezien moeten
worden. Belangrijk is echter ook te vermelden dat gedeeltelijke vervuiling van de
grofvuilroosters met zwerfvuil (zie ook paragraaf 3.1) de stroomsnelheden locaal erg
kunnen doen toenemen. Tijdens ons onderzoek was er (alleen al drijvend)
gedurende meerdere keren zeer veel zwerfvuil vlak voor de turbine inlaten te zien.
Met dit gegeven in acht genomen zullen alen die zich op de helft tussen hydrofoon
1,2 enerzijds en hydrofoon 3, 4 anderzijds bevinden hoe dan ook behoorlijk in de
problemen komen. Als alen vanaf dat punt verder richting de turbines geraken zijn ze
zeer waarschijnlijk niet meer in staat tegen de stroom in te zwemmen en zullen ze
lamgzaam maar zeker de turbines in gaan (rode, zeer groot gevaar, zone, figuur 3.8).
De 3D beelden van de vissen die door de turbines gingen bevestigden deze
hypothese (‘point of no return: zie gele lijn in figuur 3.8). Het leek alsof ze
meegezogen werden en geen kans meer hadden terug stroomopwaarts te
zwemmen. De vissen zwommen weliswaar tegen de stroom in, maar konden de
snelheid van het water niet meer ‘overwinnen’ en ‘dreven’ steeds sneller richting de
turbines naarmate deze laatste naderden. Het aantal ontvangen signalen van de
akoestische tags lijken dit scenario te ondersteunen Tussen hydrofoons 1, 2 en
hydrofoons 3, 4 is het aantal ontvangen signalen per afgelegde afstand groot, en er
na wordt dit aantal sterk gereduceerd. Aangezien tussen elke 2 signalen een duur
van ruim 1s zit, betekent het afnemen van het aantal signalen per afstand dat de
snelheid van de vis toeneemt in de richting van de turbines.
De berekeningen van de stroomsnelheden en maximale zwemsnelheden bij een
bepaalde watertemperatuur leidden tot een gevarenzone voor de alen in het gebied
voor de WKC die in mate van gevaar toenam naarmate de turbines dichterbij
kwamen. De resultaten uit ons onderzoek kwamen goed overeen met de berekende
gevarenzone, omdat de alen halverwege de echte gevaarlijke zone niet meer tegen
de stroom in leken te kunnen zwemmen en de gevaarlijke zone niet alleen het rode
gebied betrof, maar ook al het roze. Bij lager debiet door de turbines zal de
gemiddelde stroomsnelheid wat afnemen en de gevarenzones wat kleiner worden
(dichter bij de turbines).
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4

Conclusies en aanbevelingen.

4.1

Algemeen.

©

•

Hydro akoestische technologie (HTI) leent zich uitstekend om vismigraties en
knelpunten en obstructies hierin (ernst van obstructie) locaal duidelijk 3D in
beeld te brengen. Tevens kunnen verplaatsingssnelheden van de alen in alle
richtingen berekend worden en hun positie in de verticale waterkolom
(procentueel gezien in de tijd)

•

Met deze techniek is het mogelijk om met een zeer hoge resolutie
(nauwkeurigheid ligt binnen 1 meter!) de echte visbewegingen te volgen en in
kaart te brengen. Zo kan bekeken worden welk aandeel van de vissen direct
door de turbines gaat, welke aarzelen (dit doen schieralen nogal vaak, Adam,
1998; Adam et al., 1999; Hadderingh & van Aerssen, 2000; KEMA, 2003) en
welke direct weer stroomopwaarts zwemmen.

•

Mogelijke invloeden van biologische en niet-biologische parameters op
visgedrag, vismigratie routes, en stress (tijdstip dag, watertemperatuur,
lichtinval, maanstanden, geluiden, scheepvaart, stroomsnelheid water,
troebelheid water, etc.) kunnen zeer succesvol getest en in beeld gebracht
worden.

•

Bij de plaatsing van een visveilig geleidingssysteem bij kunstwerken, zoals
licht en geluid, is een evaluatieonderzoek gewenst dat uitgevoerd wordt
tijdens verschillende seizoenen in het jaar om zo de efficiëntie van het
functioneren van het systeem (% vis dat daadwerkelijk gebruik maakt van de
veilige geleiding) en het gedrag van de vis te onderzoeken. Het systeem kan
op deze manier geoptimaliseerd worden.

•

Per onderzoekslocatie (object) kan per vissoort gericht hun natuurlijke
(migratie) gedrag en afgelegde routes bestudeerd worden. Gedacht kan
worden aan locaties zoals gemalen, stuwen, sluizen, spuikokers, WKC’ s,
zoet-zout overgangen, etc.

•

Met HTI onderzoeksresultaten kunnen zeer concrete aanbevelingen gedaan
worden m.b.t. het (veiliger) maken van specifieke migratieknelpunten voor
vele vissoorten en afmetingen. De exacte locatie van deze visveilige
passages voor de daadwerkelijke kunstwerken kan met resultaten van HTI
onderzoek nauwkeurig bepaald worden (dus de afstand waarop de visveilige
passage voor de vissen inderdaad veilig genomen kan worden), rekening
houdend met visgedrag, locale waterstroomsnelheden etc. Ook de positie in
de waterkolom waar de vissen prefereren te zwemmen in de nabijheid van
kunstwerken zijn als onderzoeksresultaat hierbij van belang.

•

Het is het ook mogelijk de exacte verplaatsingssnelheden van vissen in een
bepaald gebied in alle richtingen te bepalen. Deze data kunnen vervolgens
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vergeleken worden met bestaande kennis over waterstromingspatronen in
dat gebied waardoor een beter inzicht verkregen kan worden of de
aanwezige kennis over stroomsnelheden (nog) accuraat is.

4.2

©

Waterkrachtcentrale Lith
•

Bij WKC’ s zoals in Lith gaat, bij homogene visverdeling in water en een
slecht werkende of zelfs geen vispassage, tussen de 60 en 100% van de
vissen door de turbines (schatting, bij maximale werking WKC en bij een
gesloten stuw).

•

Van de 21 uitgezette vissen in ons onderzoek in Lith gingen er 14 door de
turbines (67%), terwijl van 7 alen het lot onbekend is (33%). Kanttekening is
wel natuurlijk dat we ze vrij dicht bij de WKC zelf uitzetten.

•

Vissen die de ‘point of no return’ passeerden gingen allen door de turbines.

•

Voor kleinere alen en andere, kleinere vissoorten, gelden in Lith minstens
deze gevaarzones, maar waarschijnlijk groteren (verder van turbines af) bij
een watertemperatuur van 5˚C.

•

Resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de discussie over welke
visveilige passage het beste is in Lith en op welke afstand van de WKC deze
opgesteld dient te worden (‘point of no return’), zeker als men maximaal een
stroomsnelheid van 0.5 m/s wil bij het geleidingssysteem zelf (zie Bruijs,
2004).

•

Uit ons onderzoek lijkt naar voren te komen dat er een verband is tussen de
maanstand (hoeveelheid licht) ten tijde van migratie van de schieralen en de
route die ze wensen te volgen in het gebied vlak voor de inlaat van de
turbines.

•

Zeer regelmatige afvoer van zwerfvuil voor de inlaat van turbines zorgt
ervoor dat stroomsnelheden van water vlak voor de turbines niet dramatisch
toenemen, met alle kwalijke gevolgen voor passerende vissen van dien.

•

De resultaten lieten zien dat de schieralen bij de inlaat voor de turbines niet
enkel in de onderste en middelste waterkolom zwemmen, zoals veelal
gedacht, maar eigenlijk de gehele aanwezige waterkolom gebruiken.
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