Verslag 21e Themabijeenkomst Vissennetwerk, 19 maart 2009 te Bilthoven

KRW innovatieprojecten voor vis
In deze bijeenkomst van het Vissennetwerk werd stil gestaan bij de door
SenterNovem toegekende subsidies voor innovatieprojecten voor vis.
De bijeenkomst bestond uit een 6-tal presentaties.
De directeur van Sportvisserij Nederland dhr. Joop Bongers
heette een ieder van harte welkom op de 21ste bijeenkomst van
het Vissennetwerk te Bilthoven. Hij is als directeur verheugd
dat het Vissennetwerk zo goed loopt en nu hier op het kantoor
van Sportvisserij Nederland is georganiseerd.
Vervolgens komt Toine Aarts (Sportvisserij Nederland),
dagvoorzitter aan het woord en vertelt dat wij druk bezig
geweest zijn met het vernieuwen van de website en dat een
ieder daar zelf zijn wijzigingen kan aanbrengen. Hij geeft aan
dat het een wat ander programma is dan gewoonlijk omdat nu projecten worden
gepresenteerd die nog uitgevoerd moeten worden. Hij roept nadrukkelijk op om de
sprekers ideeën en feedback te geven.
De sprekers van deze dag zijn: Willie van Emmerik (Sportvisserij Nederland), Anne
Bosma, (Tauw), Edwin Foekema (Wageningen, Imares), Bjorn Prudon (Waterschap
Rivierenland), Marit Meijer (Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard en Pui Mee Chan (Stowa)
Amerikaanse rivierkreeft in het
veenweidegebied. (Onderzoek naar de
verspreiding, abundantie en beheer in
relatie tot het bereiken van de KRWdoelen)
Willie van Emmerik vertelt in haar
presentatie welke rivierkreeften er in
Nederland aangetroffen zijn.
Uit een eerder onderzoek is gebleken dat
de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft het meest wordt gevangen in Nederland.
Zijn aanwezigheid heeft nogal wat negatieve effecten op zijn omgeving. Zoals het
weg eten van zowel dode als levende waterplanten, door het ondergraven van
oevers (tunnels en holen) ontstaat er vertroebeling van het water, algen en nutriënten
groei, afname van plantengroei. En zijn aanwezigheid heeft effect op de visstand,
weinig kleine vis -> door hoge dichtheid van kreeften, weinig grote vis -> veroorzaakt
hoge dichtheid van kreeften. Het is de vraag of de kreeften belemmerend zijn voor
het halen van de KRW doelen?
In het kader daarvan en met subsidie van SenterNovem start Sportvisserij Nederland
in samenwerking met Hoogheemraadschap van Stichtse Rijnlanden, Waternet,
STOWA, Waterschap Rivierenland, Gemeente Woerden, EIS, Provincie Utrecht
het project. Dit start met een literatuuronderzoek waarin de volgende vragen gesteld
worden:

• Wat is de rol van de rivierkreeft in zijn natuurlijke omgeving?
• Invloed van rivierkreeften op het aquatisch systeem als exoot in Europa?
• In kaart brengen verspreiding en abundantie van rivierkreeften in Nederland
• Mogelijke problemen en knelpunten in kaart brengen
• Mogelijke maatregelen ter bestrijding uitheemse rivierkreeften benoemen
Als tweede volgt een veldonderzoek waarin maatregelen voorbereid en uitgewerkt
worden en een locatie voor het veldonderzoek bepaald wordt.
Tenslotte zal gemeten moeten worden of de genomen maatregelen effect hebben.
De 2de presentatie was van Anne Bosma(TAUW)
Renovatie gemaal Offerhaus met Fish Track.
Anne Bosma vertelde dat er een nieuw visvriendelijk
gemaal ontwikkeld is de Fish Track, die door middel
van 2 aparte pompen water aanzuigt waardoor
vissen in een bak opgevangen worden en met een
tweede of volgende uitstoot moment aan de andere
kant weer naar buiten gaan.
Concept is gepatenteerd door Tauw, maar vrij toepasbaar op voorwaarde van
bronvermelding.
In dit gesubsidieerde project wil men het gemaal Offerhaus (Eernewouden,
Friesland) aanpassen. De capaciteit van het gemaal wordt teruggebracht, er wordt
teruggegaan van drie naar twee pompen, het gemaal wordt volledig vispasseerbaar
met het FishTrack principe.
Bij het ontwerp is er aandacht voor het zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts
vispasseerbaar maken van het gemaal. Er zal een nieuw fijnrooster ontwikkeld
worden en er zal eventueel viswerend gedraaid worden bij maximale capaciteit om
investeringskosten te beperken.
Tenslotte zal er gemonitord worden naar de vispasseerbaarheid van het gemaal
Offerhaus.
Het project zal met behulp van Wetterskip Fryslân en Tauw in 2010 gerealiseerd
worden.
Het model Fish Track is gemakkelijk in te passen in bestaande constructies. Door
gebruik te maken van 2 pompen is er voor het schoonhouden van het rooster geen
extra kosten. Als de andere pomp aangezet wordt blaast deze het rooster weer
schoon.
In het model wordt rekening gehouden met alle vissoorten.
Edwin Foekema (Wageningen Imares) heeft
voor zijn presentatie als titel: Een pluim voor
vismigratie.
In de Nederlandse wateren zijn vele fysieke
barrières(stuwen, gemalen, turbines) die
vismigratie belemmeren. In dit project wordt
onderzocht of door middel van lozingen (RWZI)
vissen een ander traject afleggen waardoor ze niet in de buurt komen van barrières,
dus geen schade oplopen maar wel hun weg kunnen vervolgen.
Tot op heden is er alleen nog maar onderzoek gedaan in een laboratorium naar het
gedrag van alen (zout en zoet water). Alen trekken van zout naar zoet en kozen dus
voor het zoetere water.
Eind 2010 zal er meer duidelijkheid zijn om pluimen in te zetten om vis te geleiden.

De presentatie van Bjorn Prudon(Waterschap Rivierenland) ging over, Actief
visstandbeheer in lijnvormige wateren.
In de KRW is duidelijk gemaakt waar wij moeten
staan in 2015. En er zijn vele manieren om dat te
bereiken. Volgens Bjorn Prudon zijn de volgende
maatregelen mogelijk:
Maatregelen om van troebel naar helder water te
gaan in meren  fysisch chemisch;
nutriëntenbelasting reduceren of
hydromorfologisch inrichting aanpassen of biologisch Actief Biologisch
Beheer(ABB) of Actief Visstand Beheer(AVB).
Uit eerder onderzoek weten we dat AVB bij de juiste omstandigheden tav kritische
belasting een positief effect heeft op ecologische kwaliteit van meren.
Aanleiding om AVB nader te onderzoek is het KRW-innovatieprogramma van
SenterNovem. Om te kijken of de doelstelling in KRW gehaald kan worden, of het
kosteneffectief is en of het landelijk toepasbaar is.
Stappenplan is klaar in 2008 zijn reeds enkele veldonderzoeken gedaan maar er is
nog nader onderzoek nodig. In 2009 en 2010 zal nog wat Actief Visstandbeheer
onderzoek gedaan worden eind 2010 evaluatie en verslaglegging. In 2011
doorstarten?
Na deze presentatie kwamen er vele vragen los:
De sportvissers hebben een eigen gedachte over onderhoud en hebben praktische
bewaren tegen AVB.
Wordt er niet alleen maar gesproken met omwonenden maar ook met HSV’s, VBC’s
en anderen.
Voor dit project moet nog een gebied gezocht worden die binnen de kritische
grenzen valt.
Het project is alleen geschikt voor lijnvormige wateren.
Wateren die niet voldoen aan de kritische maatregelen daarop heeft AVB geen
effect  dan is het beter het probleem bij de bron aan te pakken. Ook dit zou nog
nader onderzocht moeten worden.
Welke succes wordt er verwacht? De uitkomst daarvan is nog redelijk blanco.

In Marit Meijer’s(Hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard)
presentatie Vissen zwemmen weer
heen en weer (praktijktesten met
innovatieve vismigratievoorzieningen en
pompconcepten) vertelde zij over hoe
dit project tot stand gekomen is.
Op dit moment is er nog te veel
versnippering bij Waterschappen over
de aanleg van nieuwe natuur- en woongebieden.
Het doel van dit proefproject is Ontsluiting van leefgebieden door de aanpak van
(prioritaire) knelpunten voor vismigratie en realisatie én evaluatie van innovatieve
vismigratie-voorzieningen en pompconcepten onder verschillende praktijkcondities.
En de volgende vragen willen zij beantwoord zien.
Welk deel van aanbod passeert via de pompen?

Schade- en sterftepercentage?
Vermindert barrièrewerking met stillere pompen?
Is de hevelvistrap geschikt voor gemalen?
Kunnen visveiligheid en -passeerbaarheid worden vergroot door toepassing van
visveilige axiaalpompen of vijzels?
Voor de beantwoording van deze vragen worden er een aantal gemalen aangepast
en een 3-tal gemalen gebouwd.
Om vissen weer heen en weer te laten zwemmen willen ze de volgende
voorzieningen inzetten hevelvistrap, visveilige vijzels, visveilige waaier en passage
onder zeedijk door.
In het voor- en najaar 2009 zal er in de oude situatie gemonitord worden naar
visveiligheid, vispasseerbaarheid en geluidsproductie.
Eind 2009 start van de realisatie plannen en aanpassingen. 2010- 2011 rapportage.
2011 Vissen zwemmen weer heen en weer!
Tenslotte kwam Pui Mee
Chan(STOWA) aan het woord met
Schade aan vis in poldergemalen.
Zij stelde de volgende vragen:
‘Vermeende’ visschade, maar hoe groot
is het probleem?
Nieuwe ‘visvriendelijke’ gemalen, maar
hoe visvriendelijk zijn ze eigenlijk? Zeer
beperkt onderzoek gedaan naar
visvriendelijke gemalen, veelal door leveranciers, maar is dat voldoende?
Beperkt onderzoek gedaan naar visschade.
Om daar antwoord op te krijgen is een plan van aanpak opgesteld in 3 fases.
In 2008 is een vooronderzoek ingesteld, vervolgens een literatuuronderzoek(2008)
gedaan waaruit gebleken is dat er ontoereikende kennis is over het functioneren van
gemalen en ontoereikende kennis van het gedrag van de vis. Tenslotte (2009-2010)
het uitvoeren van de meest urgente onderzoeksvragen t.w. inzicht te krijgen in de
meest effectiviteit van visvriendelijke gemalen en de problemen bij visonvriendelijke
gemalen en het effect van pomp predement en geluid op gedrag van vissen.
Daarnaast meldde Pui Mee dat onderzoek is slechts een beperkt deel van de gehele
vismigratie-problematiek.
Daarom: Wil STOWA samen met andere vandaag eerder gepresenteerde projecten
en andere lopende ‘vismigratie’-trajecten een samenwerkingsverband aangaan.
Zodat overige onderzoeksvragen op dit gebied worden geïnventariseerd en
opgenomen in het Watermozaïek (www.watermozaïek.nl)van STOWA.

