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Inleiding
De Maas wordt gekenmerkt door de natuurlijke aspecten en de grote ecologische waarde van haar
trajecten en zijrivieren enerzijds, maar anderzijds ook door het grote aantal inrichtingen (sluizen,
stuwen of aftakkingen…) die wijzen op een zekere invloed van menselijke activiteiten.
Aantasting van de hydromorfologie doet zich voor langs de Maas en sommige zijrivieren ervan. Met
name het bevaarbaar maken van de Maas en van sommige zijrivieren heeft geleid tot aanzienlijke
ingrepen in het rivierbed en de oevers alsmede tot de bouw van stuw- en sluiscomplexen die gebruikt
worden voor waterpeilregulering en, sommige ervan, voor elektriciteitsproductie door waterkracht.
Stuwen en andere overdwarse werken in het hele rivierstelsel, kunnen belemmeringen of obstakels
vormen voor de vismigratie. De programma’s voor het herstel van de passeerbaarheid moeten het
mogelijk maken de situatie te verbeteren en deze kwestie op te lossen.
Uitgaand van deze analyse van de belangrijkste waterbeheerskwesties in het Maas stroomgebied en
van de constatatie dat moet worden voldaan aan de eisen die zijn gesteld aan de continuïteit van de
vismigratie in het kader van de implementatie van de KRW en de toepassing van de Aalverordening
(EG) nr. 1100/2007, heeft de Internationale Maascommissie (IMC) besloten dit thema op het
internationale niveau en structureel te behandelen in een groep ad hoc die belast is met het opstellen
van een Masterplan voor de trekvissen van het Maasstroomgebied.
Dit Masterplan heeft tot doel de initiatieven voor het herstel van de ecologische continuïteit van de
verschillende programma’s van de Partijen bij de IMC in het kader van de beheerplannen van de KRW
en van de Aalbeheerplannen op elkaar af te stemmen met als doel levensvatbare populaties van
diadrome (of amfibiotische) trekvissen te krijgen.
Daartoe worden in het Masterplan de volgende drie punten naar voren gebracht:
1) Verwezenlijking van een inventaris van de obstakels voor de migratie en de potentiële habitats van
de trekvissen in het Maasstroomgebied,
2) Oplijsting van de nationale kaderstellende wetgevingen zowel als van technische en
wetenschappelijke ontwikkelingen door wederzijdse informatie-uitwisseling,
3) Vaststelling van gemeenschappelijke doelstellingen met het oog op het herstel van de biologische
continuïteit van de Maas en de zijrivieren ervan.
Vooral de punten 1) en 2) zijn in dit masterplan uitgewerkt en daarmee biedt het document een
gedegen overzicht van trekroutes, de daarin aanwezige obstakels en de belangrijke paaigebieden
voor de representatieve vissoorten en de daarvoor bij de partijen vigerende regelgeving en lopende
programma’s voor onderzoek en verbetering.
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Tevens worden in dit masterplan aanzetten geleverd om te komen tot een verbeterde gezamenlijke
aanpak en voor gemeenschappelijke doelstellingen. De verbetering van de biologische continuïteit is
in het overkoepelend beheersplan voor de Maas1 genoemd als een van de belangrijke
beheerskwesties (“te coördineren maatregel”). Dit Masterplan dient dan ook gezien te worden als een
basisdocument voor de verdere afstemming van de KRW doelstellingen en maatregelen voor het
vigerende overkoepelend plan (2009-2015) en voor de afstemming met betrekking tot de tweede serie
beheersplannen voor de periode 2015-2021.

1

Beheersplan voor het internationale stroomgebiedsdistrict van de Maas Overkoepelend deel, 22
december 2009.
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1
1.1

De trekvissen in het stroomgebied van de Maas
Soortendiversiteit en stand van de populaties vóór de herstelacties

Tot aan de industrialisering aan het begin van de 19e eeuw konden in de Maas en zijn zijrivieren net
als in de Rijn en de meeste andere grote rivieren in West-Europa alle soorten belangrijke diadrome
trekvissen worden aangetroffen. De levenscyclus van deze vissen bestaat uit een stroomopwaartse
trek vanuit zee naar zoet water en een neerwaartse trek vanuit zoet water naar zee. Deze diadromen
kunnen in twee groepen worden ingedeeld: de anadrome soorten (steur, Atlantische zalm, zeeforel,
fint, elft, zee- en rivierprik, houting, spiering), die opgroeien in zee en zich in zoet water voortplanten,
en de catadrome soorten (Europese aal, bot), die in zoet water opgroeien en zich voortplanten in
zee. In de loop van hun leven leggen de vissen uit beide groepen één stroomopwaartse (in het
volwassen stadium bij de anadrome soorten en in het juveniele stadium bij de catadrome soorten) en
één stroomafwaartse (in het juveniele stadium of in het volwassen stadium respectievelijk bij de
anadrome of catadrome soorten) migratie af.
Vanwege hun natuurlijke trekgedrag zijn de diadrome vissen bijzonder gevoelig voor veranderingen in
hun habitat, in het bijzonder in de vorm van al dan niet sterke onderbrekingen van de ecologische
riviercontinuïteit als gevolg van de aanleg van waterbouwkundige constructies dwars op de
waterlopen. Naast constructies van uiteenlopende aard (zoals scheepvaartstuwen met of zonder
sluizen, stuwdammen en allerhande drempels) die de vissen in hun opwaartse trek belemmeren of
tegenhouden, moet hierbij tevens worden gedacht aan de waterinname voor industriële en hydroelektrische doeleinden, waarbij onvermijdelijk een deel van de stroomafwaarts trekkende vissen (jonge
zalmachtigen en pre-volwassen alen) door de stroming in de turbines terechtkomt en gewond raakt of
wordt gedood.
Tussen 1840 en 1940 leidde de aanleg van steeds hogere en modernere scheepvaartstuwen (al dan
niet met vistrap) in de Maas en de benedenloop van zijn zijrivieren tot de verdwijning van de grote
anadrome trekvissen uit het Franse, het Belgische en het Duitse (Eifel-Rur) deel. In het Nederlandse
deel daarentegen slaagden sommige soorten (zee- en rivierprik, zeeforel) er in dit laatste geval dankzij
de nabijheid van de zee nog wel in om zich te handhaven. Waarschijnlijk als gevolg van de bouw van
de grote schuifdammen in de Maas in Nederland en bij Luik tussen 1925 en 1935 liep ook het aantal
catadrome alen terug, met alle gevolgen van dien voor de Nederlandse visserij.
De diadrome trekvissen vormen al sinds jaar en dag een opmerkelijke duurzame natuurlijke hulpbron
die zich zowel leent voor zelfvoorzienings- als commerciële visserij. In veel grote Europese rivieren,
waaronder de Maas, heeft de visserij in het verleden samen met wijzigingen in de habitat mede geleid
tot de volledige (steur, zalm, elft) of gedeeltelijke (fint, prik) verdwijning van deze soorten. De visserij is
een belangrijke oorzaak van de sterke demografische achteruitgang van de aal, de laatste diadrome
soort die nog in vrij groten getale aanwezig is in onze contreien en meer in het bijzonder in het
stroomgebied van de Maas. Andere factoren die ten grondslag liggen aan de achteruitgang van de
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Europese aalpopulatie zijn opeenhoping van giftige stoffen als PCB in geslachtsrijpe exemplaren,
parasieten (zwemblaasworm) en ziekten, zowel als sterfte bij het passeren van waterkrachtinstallaties,
alsook veranderingen in het zeemilieu.
Omwille van het behoud van de biodiversiteit in een watermilieu van hoge ecologische kwaliteit, maar
ook als visserijbron (commerciële en recreatieve visserij), wordt er voor de diadrome trekvissen sinds
enkele jaren onder andere middels herintroductieprogramma’s voor specifieke soorten, zoals zalm en
elft, naar gestreefd om de populaties lokaal voor uitsterven te behoeden en ze in sommige gevallen te
herstellen.

Diadrome vissen

Zoetwatertrekvissen

Latijnse naam

Latijnse naam

Salmo salar

Zalm

Chondrostoma nasus

Sneep

Salmo trutta trutta

Zeeforel

Barbus barbus

Barbeel

Anguilla anguilla

Paling, aal

Leuciscus idus

Winde

Alosa alosa

Elft, meivis

Leuciscus cephalus

Kopvorn

Alosa fallax

Fint

Leuciscus leuciscus

Serpeling

Coregonus oxyrhynchus

Hounting

Thymallus thymallus

Vlagzalm

Acipenser sturio

Steur

Salmo trutta fario

Beekforel

Petromyzon marinus

Zeeprik

Lampetra fluviatilis

Rivierprik

Platichthys flesus

Bot

Osmerus eperlanus

Spiering

Tabel 1. Lijst van de transnationale diadrome zoetwatertrekvissen in de Maas (IMC-rapport 1999

1.2 Demografische status van de diadrome trekvissen in de Maas voorafgaand aan de
herstelacties in de jaren 1980 2
Europese steur (Acipenser sturio)
Deze soort zwom vroeger helemaal tot aan Luik de Maas op en kwam hier zo veel voor dat de vangst
ervan gereglementeerd was. De verdwijning van deze soort dateert van vóór 1850. De steur is
kennelijk nog nooit waargenomen in de Franse Maas en in de Duitse zijrivieren (Rur).
2

Bronnen: Philippart en Vranken, 1983; Philippart et al, 1988; Philippart, 2000; de Nie, 1996
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Elft (Alosa alosa) en fint (Alosa fallax)
Deze vissen zwommen vroeger tot aan Hoei en zelfs tot aan Namen de Maas op en werden op grote
schaal gevangen. Aan het eind van de 19e eeuw kwamen ze alleen nog stroomafwaarts van de
stuwdam bij Visé voor, waar hun paaitrek werd gestuit. Na de doorbraak van deze dam in 1905
zwommen deze soorten soms helemaal door naar de samenvloeiing met de Ourthe bij Luik om daar te
paaien. Hun definitieve verdwijning uit de Maas dateert waarschijnlijk uit de jaren 1920.
Waarnemingen in de Franse Maas zijn niet bekend. In de Duitse zijrivieren van de Maas kwamen
vroeger elften voor uit de benedenloop van de Roer (v.d. Borne, 1883). Uit de Nederlandse Maas zijn
ze nooit helemaal verdwenen, zoals de vangst van 22 exemplaren van de A. fallax in 1993
stroomafwaarts van de stuwdam van Lith wel bewijst (Cazemier et al, 1994).
Atlantische zalm (Salmo salar)
Aan het begin van de 19e eeuw zwom deze zalmachtige tot aan Monthermé bij de monding van de
Semoy in Frankrijk de Maas op en plantte hij zich voort in de meeste zijrivieren van de Maas in de
Franse Ardennen, in Wallonië, in Belgisch Limburg, in Nederlands Limburg (Voer, Geul, Roer) en in
het stroomgebied van de Eifelrur in Duitsland. Na 1840 (begin van de bevaarbaarmaking van de Maas
in België) begon de zalm stroomopwaarts van Luik terrein te verliezen door de aanleg van diverse
naaldstuwen. Tegen 1880 kwam hij alleen nog stroomafwaarts van de stuwdam van Visé in de Maas
en in de Ourthe-Amblève voor. Tussen 1925 en 1935 is hij na de aanleg van 8 grote schuifdammen (7
in Nederland en 1 bij Monsin-Liège in België) in de beneden- en middenloop van de Maas uit België
verdwenen. De laatste wetenschappelijk vastgelegde vangst in België vond plaats in 1934, in een
visfuik bij een Denil-vistrap naast de dam van Monsin.
Zeeforel (Salmo trutta).
De zeeforel is strikt genomen geen aparte soort, maar een migrerend anadroom ecotype van de
gewone forel, waarvan het sedentaire ecotype de rivierforel is, die zijn hele levenscyclus in zoet water
doorbrengt. De zeeforel paaide vroeger in dezelfde rivieren in het stroomgebied van de Maas als de
Atlantische zalm, zij het in kleinere aantallen en minder ver stroomopwaarts. Door dezelfde oorzaken
als de overige trekvissen (bouw van dammen, industriële watervervuiling en mechanische
overbevissing) is de zeeforel in de midden- en bovenloop van de Maas geleidelijk aan schaarser
geworden. In tegenstelling tot de zalm is deze soort echter nooit volledig verdwenen. Ook na 1940
werden er op verschillende plekken niet alleen nog altijd “grote forellen” gesignaleerd, ook ziet het
ernaar uit dat deze nog in vrij grote aantallen voorkwamen in de monding van de Rijn en Maas in
Nederland. Vanaf het begin van de jaren 1980 zijn er in de Belgische Maas en zijn zijrivieren
verschillende, als zeeforel aangemerkte grote forellen gevangen, hetgeen bevestigt dat er sinds
halverwege de jaren 1970 sprake is van een natuurlijke aangroei van de populatie in de Nederlandse
Maas, met inbegrip van het Nederlandse deel bij Borgharen-Masstricht. Deze gunstige demografische
ontwikkeling is te danken aan twee factoren, met enerzijds een aanzienlijke verbetering van de
waterkwaliteit in de rivier, waardoor deze zalmachtigen nu kunnen overleven in het voorheen
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chemisch zwaar verontreinigde (cyanide, fenol, zware metalen) Luikse deel van de Maas, en
anderzijds

een

regelmatige

stroomaafwaartse

trek

van

jonge,

waarschijnlijk

uit

lokale

rivierforelpopulaties in de zijrivieren afstammende forel. Dankzij de betere waterkwaliteit van de Maas
in de regio Luik konden deze juvenielen uit het stroomgebied van de Ourthe of de vele zijrivieren
stroomopwaarts (zoals de Lesse) de zee bereiken, hier tot seksuele volwassenheid komen en
vervolgens weer de Maas opzwemmen om zich voort te planten in de zijrivieren van de Maas, en dan
waarschijnlijk deels in de buurt van hun geboorteplek (reproductieve homing, net als bij de zalm).
Houting (Coregonus oxyrhynchus)
Tot halverwege de 19e eeuw migreerde deze vrij zeldzame zalmachtige met de zalm mee tot aan
Luik. Hij verdween lange tijd geleden uit de Belgische Maas, al is onbekend wanneer precies. Hij komt
zeker voor in de benedenloop van de Maas met een duidelijke toename de laatste jaren.
Spiering (Osmerus eperlanus)
De spiering is een kleine anadrome migrerende zalmachtige die hoofdzakelijk in de zeemonding
voorkomt, al bestaat er een niet-anadrome populatie in de Limburgse Maas, stroomafwaarts van de
dam van Roermond. Er zijn geen sporen die erop duiden dat deze soort ooit in de Maas
stroomopwaarts van Maastricht en in de regio Luik en verder heeft geleefd. In 1989-1990 is er echter
een exemplaar van 17 g aangetroffen in de waterinlaat van de elektriciteitscentrale Langerlo aan het
Albert-kanaal bij Genk. Het is dus zeer wel mogelijk dat deze soort af en toe ook in de Luikse Maas en
mogelijk zelfs verder stroomopwaarts rondzwemt.
Zeeprik (Petromyzon marinus)
In de 19e eeuw zwom deze cyclostoma-soort tot in Frankrijk de Maas op om te paaien in de Maas en
zijn zijrivieren. Het is niet bekend wanneer de zeeprik uit de Belgische Maas is verdwenen
(waarschijnlijk nog vóór 1930). Wel werd deze vis in 1979 nog waargenomen in de Maas bij Linne, in
Nederlands Limburg. De afgelopen jaren is er een duidelijke toename gesignaleerd van zeeprik in het
benedenstroomse deel van de Maas rond de stuw bij Lith. Er is ook bewijs voor de aanwezigheid van
zeeprik in de monding van de Roer. Over de mogelijke aanwezigheid in de andere Duitse zijrivieren
zwijgt de literatuur in alle talen.
Rivierprik (Lampetra fluviatilis)
Deze cyclostoma-soort zwom de Maas en zijn zijrivieren tot in Wallonië en waarschijnlijk zelfs tot in
Frankrijk op. Tot in de jaren 1950 paaide de rivierprik nog in de lage Berwinne in Mouland. Sindsdien
zijn er in de Belgische Maas geen volwassen exemplaren meer aangetroffen. In 1993 zijn er bij de
dam van Roemond in de Maas in Nederlands Limburg nog 10 exemplaren gevangen. Tevens zijn er in
1989-1990 in het Albertkanaal bij Genk nog 8 waarschijnlijk stroomafwaarts trekkende jonge
exemplaren aangetroffen in de waterinlaat van de elektriciteitscentrale van Langerlo. Er is ook bewijs
voor de aanwezigheid van rivierprik in de monding van de Roer.

9

Europese aal (Anguilla anguilla)
Deze catadrome trekvis komt overal in de Maas en zijn zijrivieren nog voor, behalve op plaatsen
stroomopwaarts van de grote dammen waar nooit herintroducties hebben plaatsgevonden. Deze is
opgemerkt in het begin van de jaren 1980 op het Franse Maasgedeelte tot aan de samenvloeiing
ervan met de Vair (stroomafwaarts van Neufchâteau in de Vogezen: een grote aal van meer dan 90
cm is gevangen rond 1995 in Domrémy-la-Pucelle). Maar sinds die datum constateert men enerzijds
een daling van het spreidingsgebied waarvan de huidige stroomopwaartse grens zich bevindt in
Frankrijk ter hoogte van Verdun (bijna 100 km meer stroomafwaarts) en anderzijds zijn de populaties
veel kleiner dan vroeger als gevolg van afname van het aantal glasaaltjes uit zee, de geringere
stroomopwaartse trek van de jonge vissen door de bouw van dammen, en de invloed van factoren die
de lokale populaties aantasten. In 2009 is de Europese aal, op wereldvlak door de IUCN als “in
kritieke toestand van uitroeiing”, net zoals de Europese steur, ingedeeld in 2008 in Bijlage II van de
Overeenkomst over de internationale handel van met uitroeiing bedreigde in het wild levende dier- en
plantensoorten (CITES, 1973). Daar waar deze ooit als schadelijk werd uitgeroepen in Frankrijk in de
waterlopen van 1ste categorie (= waterloop voor zalmachtigen) en dat tot in 1984, is er nu een
beheerplan in alle lidstaten van de Europese Unie aan de hand waarvan de oorzaken van de sterfte
door menselijke invloed zover moeten worden teruggedrongen opdat een voldoende aantal van de
schieraalbiomassa (40 % van de referentietoestand) aanwezig blijft om het voortbestaan van de
Europese aal veilig te stellen.
Voor deze soort die opgroeit in de rivier speelt de waterkwaliteit en de aanwezigheid van
micropolluenten (PCB’s) dus een cruciale rol. De concentraties gemeten in paling in de Maas
(gemeten in Nederland en België) zijn dermate hoog dat mag aangenomen worden dat de paling over
onvoldoende energie zal beschikken om te migreren en zich voort te planten. Daarenboven zijn de
gemeten concentraties in paling op veel plaatsen in de Maas dermate hoog dat de consumptienormen
overstegen worden, en dat de noodzakelijke maatregelen moeten genomen worden in het kader van
de volksgezondheid. Hiertoe is in het overkoepelend deel van het stroomgebiedbeheerplan als
belangrijke waterbeheerkwestie ook bijzondere aandacht besteed.
Bot (Platichthys flesus)
De bot is een platvis die zich in zee voortplant en als juveniel in zoet water verblijft. Het betreft een
catadrome trekvis, net als de aal. Deze soort is in het Belgische en Franse deel van de Maas nooit op
grote schaal voorgekomen. In 1989-1990 zijn er in het Albertkanaal bij Genk 4 exemplaren
aangetroffen in de waterinlaat van de elektriciteitscentrale van Langerlo (Verreijcken et al., 1990).
Waarschijnlijk ging het om vissen die via de Schelde stroomopwaarts waren gezwommen. In maart
1993 is er in de waterinlaat van de Intradel-fabriek aan het Albertkanaal bij Herstal een bot van zo’n
15 cm gevangen. Gelet op zijn aanwezigheid in het Albertkanaal zou deze vis sporadisch eveneens in
de Maas bij Luik kunnen worden waargenomen.
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2

Huidige en mogelijke verdeling met het oog op de ecologische continuïteit

Om een overkoepelend plan op te maken, werden de uitdagingen voor de grote trekvissen in het
Internationaal Stroomgebied District (ISGD) van de Maas ondergebracht in twee groepen (types) van
trekvissen en hun problematiek. Dit is i) de groep van het zalmtype, voor welke de Atlantische zalm als
gidssoort kan dienen en waarvoor in het Maasbekken al geruime tijd heruitzettingsprogramma’s
bestaan met het plan Zalm 2000, en ii) het type Paling, met de gidssoort waarvoor de Europese
Aalverordening

in

2007

werd

opgesteld.

Deze

tweede

groep

vertegenwoordigt

de

langeafstandstrekvissen, maar tegelijkertijd ook de trekvissen die naar de fijnste vertakkingen van de
stroomgebieden migreren.
Op meerdere plaatsen in dit plan wordt de Atlantische zalm – de symboolsoort bij uitstek voor het
herstel van een trekvissoort - opgevoerd als voorbeeld voor alle trekvissen van beide groepen
wanneer een onderscheid niet nodig of beduidend is.

2.1

Toegang tot de mogelijke en te herstellen habitats

2.1.1 Toegang tot de mogelijke habitats voor de groep van de Zalm
2.1.1.1

Toegang tot de mogelijke habitats voor de zalmachtigen in Nederlands
Limburg en in de EifelRur in Duitsland

De acties met het oog op het herstel van de populaties Atlantische zalm die tot nog toe zijn
ondernomen in het Maasstroomgebied hadden als hoofddoel de volwassen geslachtsrijpe exemplaren
toe te staan opnieuw te migreren van de Noordzee naar de paaigebieden voor de zalm in de
Belgische Ardennen en de Duitse Eifelrur in Noordrijn-Westfalen. Een belangrijke stap voor het
bereiken van die doelstelling is gezet onlangs omdat zeven scheepvaartstuwen op de Nederlandse
Maas werden uitgerust met moderne vistrappen, waarbij de laatste in bedrijf is gesteld medio
december 2007 in Borgharen-Maastricht. De inhuldiging werd al snel gevolgd door succes in 20082009 toen zeven volwassen zalmen afkomstig van uitzettingsacties in de Ardense rivieren werden
gevangen in de vistrap van de stuw van Wezet - Lixhe (Belgisch-Nederlandse grens). Ook op de Roer
in Roermond werden enkele zalmen gevangen bij hun opwaartse trek in 2008 en in 2009 in een pas
aangelegde vistrap.
In Noordrijn-Westfalen strekt het beoogde traject van de Eifelrur uit het programma voor de
herintroductie van de zalm en het herstel van de vrije migratie van deze vissoort (evenals die van de
overige trekvissen) zich uit van de Duits-Nederlandse grens tot aan de stuw in Heimbach, met inbegrip
van een aantal voor trekvissen belangrijke zijrivieren als de Wehebach (Inde) en de Kall.
Stroomopwaarts van de stuwdam van Heimbach zijn er in en langs de Rur veel voorzieningen
aangelegd voor de productie van drinkwater en de opslag van water in kunstmatige meren. Hier is de
rivier in grote mate gestuwd en niet meer geschikt voor een ecologisch herstel van de
passeerbaarheid voor diadrome trekvissen. Daarom maakt deze zone geen deel meer uit van het deel
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van de sector van prioritaire waterlopen voor het herstel van trekvissen (zoals de zalm) in het kader
van het Wanderfischprogramm en van de implementatie van de Kaderrichtijn Water in de Eifelrur.
Welke waterlopen er prioritair zijn, dus in welke er gezorgd dient te worden voor continuïteit ten
behoeve van diadrome trekvissen (zowel stroomop- als stroomafwaarts), zal worden vastgesteld in het
door de Kaderrichtlijn Water (KRW) voorziene beheersplan of maatregelenprogramma.

Kaart nr. 1 : Obstakels voor de migratie van de Atlantische zalm op de Maas
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Eind 2007 is er een grote vispassage in de vorm van een bypassrivier aangelegd bij de
dam/waterkrachtcentrale van Obermaubach teneinde op termijn de stroomopwaartse trek in de
bovenloop van de Eifel-Rur en in de Kall mogelijk te maken. In 2008 heeft het “Wasserverband EifelRur” een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de continuïteit van de Rur en tevens de algehele
doelmatigheid getoetst van het herstel van de continuïteit vanaf Noordzee via de Maas en vervolgens
de Nederlandse Roer tot aan Obermaubach. De vissen moeten tal van dwarsconstructies passeren
die voor een gering aantal een volledige maar in de meeste gevallen slechts een gedeeltelijke
versperring vormen. Dit onderzoek vermeldt een bestandopname en de mogelijke voorzieningen voor
alle dwarsconstructies. De kosten hiervan worden op circa 32 miljoen euro geraamd, al kan dit bedrag
bij de uitvoering wel over vier prioriteiten worden verdeeld. In de komende jaren is het de bedoeling
om de continuïteit van de Rur geleidelijk aan en in de mate van het mogelijke te herstellen. Nog los
van het milieu dienen alle maatregelen rekening te houden met de toegekende stuwrechten en de
bescherming van de monumenten. De toegang tot de drie voornaamste paai- en kweekplaatsen voor
de zalm laat nog te wensen over.Daarom moeten de stroomopwaarts zwemmende volwassen zalmen
voor een deel eerst gevangen worden en vervolgens verplaatst naar aangepaste opgroeiplaatsen of
gebruikt worden voor tussentijdse kunstmatige reproductie. Op middellange termijn is het de bedoeling
om in samenwerking met het Belgische zalmprogramma een nieuwe gemeenschappelijke Maas
zalmstam te kweken aangezien de op dit moment optrekkende zalm afstamt van de Loire-Allierzalmen
die zijn uitgezet in de Eifel-Rur en die eveneens gebruikt worden bij de uitzetting van pootzalm in
België.

Figuur 1. Stand van zaken m.b.t. de continuïteit van de EifelRur voor de inbedrijfstelling van de
vispassage in Roermond in 2008.
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2.1.1.2

Toegang tot het stroomgebied van de Ourthe-Amblève

De stroomopwaartse migratie van trekvissen in de Belgische Maas wordt gemonitord bij de vistrap in
de stuwdam van Visé-Lixhe. Ook worden er daar zalmen onderschept voor het opkweken van een
nieuwe populatie Maas-zalmen die successievelijk uitgezet zal worden. Tegenwoordig kan de zalm
dankzij de nieuwe vistrap bij Monsin ook stroomopwaarts van deze stuwdam vrij de Maas
opzwemmen (gebleken uit tellingen) en zo bij Luik de Ourthe bereiken. Deze was sinds 1905
uitermate moeilijk bereikbaar voor de zalm doordat de weg versperd werd door de stuwdam van
Angleur-Grosses Battes (3,5 meter hoog), maar deze is sinds 2009 uitgerust met een bekkentrap. Na
deze stuwdam bij Angleur worden de lopen van de Ourthe en de grootste zijrivieren ervan, de
Amblève (+ Lienne) en de Aisne, nog eens onderbroken door uiteenlopende dwarsconstructies (oude
vaste

scheepvaartstuwen

en

stuwen

en

stuwdammen

voor

de

wateraanvoer

naar

waterkrachtcentrales), die echter voor het leeuwendeel geen belemmering vormen voor de
stroomopwaartse zalmtrek. De moeilijkst begaanbare zijn bovendien uitgerust met moderne
vistrappen (in de Amblève bij Lorcé en de Aisne bij Bomal). Op dit moment vormen alleen de stuwdam
en het stuwmeer in de Ourthe bij Nisramont (135e kilometer van de Maas) en de waterval bij Coo (60
kilometer van de Maas bij Luik) in de Amblève een obstakel voor mogelijke stroomopwaartse zalmtrek.
Er bestaan op heden geen directe plannen om de hindernissen bij de stuwdam bij Nisramont in de
Ourthe uit de weg te ruimen, maar voor de waterval bij Coo zijn er wel plannen voor speciale
aanpassingen (een vislift) om aldus de middenloop van de Amblève tot aan Warche en de uitstekende
zijrivier ervan, de Salm, toegankelijk te maken voor de zalm en andere trekvissen. Het is ook nodig
twee bijkomende vistrappen te voorzien op de Vesder.

2.1.1.3

Toegang tot de potentiële zalmhabitats in het stroomgebied van de Maas in
Wallonië stroomopwaarts van Luik

Stroomopwaarts van Luik bevinden zich in meerdere zijrivieren van de Maas habitats die potentieel
geschikt zijn voor de voortplanting van de zalm, en wel de Ruisseau d’Oxhe, de Samson, de Bocq, de
Molignée, de Lesse-Lhomme, de Hermeton, de Houille, de Semois (Semoy) en de Viroin. Tussen Luik
en de Frans-Belgische grens bevinden zich dertien scheepvaartstuwdammen, elk voorzien van één of
meer sluizen. In het kader van het programma “Meuse Saumon 2000” zijn er in drie van deze stuwen
(Yvoz-Ramet, Waulsort et Hastière) moderne, voor meerdere vissoorten geschikte vistrappen
geïnstalleerd en staat er sinds 2010 een vierde op het programma bij Ampsin-Neuville. Een zevental
mobiele stuwdammen stroomopwaarts van Namen, gebouwd in de jaren 1980 ter vervanging van de
oude stuwen, zijn voorzien van recente bekkentrappen die echter waarschijnlijk niet helemaal optimaal
zijn voor grote zalmachtigen en in dit opzicht verbetering behoeven. In het betreffende stroomgebied
zijn alleen de stuwdam van Andenne en die van Namur Grands-Malades voorzien van totaal
ongeschikte bekkentrappen. Deze oude vistrappen dienen dan ook te worden vervangen door
modernere voorzieningen, hetgeen inderdaad een van de in 1992 door de Service Public de Wallonie
vastgestelde prioriteiten vormt (MET, 1992).
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Er bestaat een gedetailleerd overzicht van alle obstakels voor stroomopwaarts migrerende vissen in
de belangrijkste zalmhoudende waterlopen in het stroomgebied van de Maas stroomopwaarts van
Luik, alsook een beoordeling in hoeverre deze hindernissen genomen kunnen worden door de
verschillende vissoorten. Dit alles gaat vergezeld van een indicatie van de urgentie waarmee deze
obstakels opgeruimd dienen te worden om te kunnen voorzien in de behoeften van de ter plaatse als
prioritair beschouwde soorten. De belangrijkste werkzaamheden hiertoe zijn tot op heden uitgevoerd
op de Lesse en de Homme, binnenkort gevolgd door soortgelijke werkzaamheden op de Bocq (Project
Life + Environment Walphy).

2.1.1.4

Toegang tot het Franse deel van het stroomgebied van de Maas

Er bestaan 22 werken (3 vaste drempels, 17 naaldstuwen, 2 automatische klepstuwen) voor de
scheepvaart alsmede een vaste drempel die behoort bij de waterinlaat van de kerncentrale van Chooz
(+ kleppenstelsel van de bocht bij de Préfecture van Charleville-Mézières met een microcentrale) op
de hoofdstroom van de Maas in Frankrijk stroomafwaarts van de Chiers die zelf 7 obstakels telt.
Gebouwd eind XIXe eeuw (met uitzondering van de stuwen van Monthermé en Givet heropgebouwd in
2000 en 2007) is nog geen enkele van die stuwen voor de scheepvaart op de Maas uitgerust met een
voor de zalm geschikte voorziening voor de stroomopwaartse trek (toekomstige bouw van een voor de
Atlantische zalm geschikte bekkentrap samen met de bouw van de waterkrachtcentrale van Givet).
Hetzelfde geldt voor de drempel van Chooz op de hoofdstroom van de Maas en de obstakels op de
Chiers.

Vrij goede kwaliteit
Matige kwaliteit

Kaart 2: Verdeling van geschikte habitats voor zalmjuvenielen in de waterlopen in
het Franse deel van het Maas stroomgebied.
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Stroomgebied
MAAS

Habitat voor
juveniele zalm (ha)

Gebruikte
methode

Semois

32

Veldinventaris
(CSP, 1995)

Sormonne (+ Thin, Audry)

4±1

Vence

5±2

Chiers (+ Crusnes, Marche en overige
zijrivieren)

20 ± 6

Waterlopen

Theoretische
berekening
(DBRM, 2007)
Theoretische
berekening
(DBRM, 2007)
Theoretische
berekening
(DBRM, 2007)

Tabel 2. Evaluatie van de habitatoppervlakten voor juveniele zalm in het Franse
Maasstroomgebied

Uitgaande van een productiviteit van 10 smolts per 100 m² (zie SYMONS P.E.K, 1979) en een
beoogde terugkeer van volwassenen van 3% is er een minimale oppervlakte (Sc) van 10 ha geschikte
habitats nodig voor een “minimale effectieve populatie” (Ne) van terugkerende zalmen per jaar en per
populatie/deelstroomgebied (oftewel 300 terugkerende paaivissen als “minimale beheerdoelstelling”).
De raming van de gevolgen van de stuwdammen voor de kolonisatie van de Atlantische zalm kan
worden gebaseerd op een berekening van de gecumuleerde verliezen als gevolg van de constructies
die zich stroomafwaarts van de geschikte habitats bevinden.
In dit verband zijn er 3 efficiëntiehypotheses (99%, 95% en 90%) voor de bestaande of toekomstige
stroomopwaartse passeervoorzieningen bij de stroomafwaarts van de geschikte habitats gelegen
constructies geformuleerd voor de berekening van de benodigde habitat-oppervlaktes om de drempel
van 300 paaivissen te kunnen overschrijden. Alle waterlopen, met uitzondering van de Houille, de
Viroin en de Semoy, vallen na vergelijking met de voor de zalm geschikte habitatoppervlakte of de
totale wateroppervlakte reeds af (zie tabel 3).
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Aantal stuwen
In het
In
buitenland Frankrijk

HOUILLE
VIROIN
SEMOIS
SORMONNE
VENCE
MARCHE
CHIERS

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

1
1
1
1
4
4
14
14
14
17
17
17
18
18
18
26
26
26
30
30
30

Verliezen

Totale
aantal

Per stuw

Gecumuleerd

23
23
23
26
26
26
36
36
36
39
39
39
40
40
40
48
48
48
52
52
52

1%
5%
10%
10%
50%
10%
1%
5%
10%
1%
5%
10%
1%
5%
10%
1%
5%
10%
1%
5%
10%

21%
69%
91%
23%
74%
94%
30%
84%
98%
32%
86%
98%
33%
87%
99%
38%
91%
99%
41%
93%
I00%

Habitatoppervlakte
Benodigde Habitatopper- Totale
habitatop- vlakte voor wateropperpervlakte
zalm {ha} vlakte (ha)
{ha}
13
33
113
13
38
155
14
63
444
15
74
609
15
78
677
16
117
1572
17
144
2395

Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
116
116
116
4±1
4±1
4±1
5±2
5±2
5±2
4±1
4±1
4±1
15±1.5
15 ±1,5
15 ±1,5

24,5
24,5
24,5
55
55
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.

Tabel 3. Maasstroomgebied – Invloed van de obstakels voor de stroomopwaartse migratie van
Atlantische zalm
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Naam
Waterloop
Hoogte
AMPSIN-NEUVILLE
Maas
4.65
ANDENNE-SEILLES
Maas
3.85
GRANDS-MALADES
Maas
1.7
LA PLANTE
Maas
2.2
TAILFER
Maas
2
RIVIÈRE
Maas
2.8
HUN
Maas
2
HOUX
Maas
1.8
DINANT
Maas
2.3
ANSEREMME
Maas
2.4
FRANS-BELGISCHE GRENS
GIVET
Maas
2.3
SAMENVLOEIING HOUILLE
CHOOZ
Maas
Onb.
MOURON
Maas
2.6
HAM
Maas
1.8
SAMENVLOEIING VIROIN
MONTIGNY
Maas
2.4
FEPIN
Maas
2.4
VANNE CORPS
Maas
2.4
UF
Maas
2.6
ST JOSEPH
Maas
2.6
ST NICOLAS
Maas
2.6
REVIN (of Orzy)
Maas
1.8
DAMES-DE-MEUSE
Maas
2.2
COMMUNE
Maas
1.9
SAMENVLOEIING SEMOIS
LEREZY
Maas
2
JOIGNY
Maas
2
MONTCY
Maas
2.4
SAMENVLOEIING SORMONNE
MEZIERES
Maas
1.8
SAMENVLOEIING VENCE
ROMERY
Maas
2.1
DOM-LE-MESNIL
Maas
2.1
DONCHERY
Maas
1.8
GLAIRE
Maas
0.9
SEDAN (of Roidon)
Maas
1.7
DOUZY
Chiers
Onb.
BREVILLY
Chiers
2.1
CARIGNAN
Chiers
2.1
SAMENVLOEIING MARCHE
FERTE SUR CHIERS
Chiers
2.7
CHAUVENCY1
Chiers
1.5
CHAUVENCY2
Chiers
Onb.
AEP MONTMEDY
Chiers
2

Eigenaar
SPW - DGO2
SPW - DGO2
SPW - DGO2
SPW - DGO2
SPW - DGO2
SPW - DGO2
SPW - DGO2
SPW - DGO2
SPW - DGO2
SPW - DGO2
VNF
EDF
VNF
VNF
VNF
VNF
VNF
VNF
VNF
VNF
VNF
VNF
VNF
VNF
VNF
VNF
VNF
VNF
VNF
VNF
VNF
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
CCOM

Tabel 4. In het Maasstroomgebied uit te rusten obstakels voor de
stroomopwaartse migratie van Atlantische zalm
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2.1.2 Toegang tot de mogelijke habitats voor het Europese aal-type
2.1.2.1

Stand van zaken

Het bestand in het huidige verspreidingsgebied is minder talrijk dan voorheen door de vermindering
van de natuurlijke aanwas in zoet water van de glasaaltjes Zo bedraagt het aantal glasaaltjes dat in
de Rijndelta bij Den Oever aankomt ongeveer 1% van het cijfer uit het begin van de jaren 1980. De
vergelijkbare verminderde aangroei van glasaaltjes in de Maas-delta heeft automatisch ook gevolgen
voor de aantallen stroomopwaarts zwemmende kleine alen en gele alen in de Maas, bijvoorbeeld ter
hoogte van de stuwdam van Visé-Lixhe op de Belgisch-Nederlandse grens (fig 2 ), en vervolgens in
zijrivieren als de Méhaigne, bij Hoei (fig 3).

Figuur 2: Aantal stroomopwaarts trekkende alen in de
vistrap van de stuwdam van Lixhe tussen 1992 en 2010
(bron: Philippart, ULg).

Figuur 3 Het verloop tussen 1976 en 2007 van de
populatiedichtheid van de aal in een habitat van de
Méhaigne, een zijrivier van de Maas bij Hoei (bron:
Philppart, ULg).
De scherpe daling van het glasaalbestand aan de kusten van West-Europa en meer bepaald in de
Maasdelta is het resultaat van meerdere factoren waarvan de twee belangrijkste de overbevissing zijn
in de estuaria voor de aquacultuur evenals het onvoldoende aantal zichzelf voortplantende vissen die

19

de Sargassozee bereiken aan het einde van hun stroomafwaartse migratie in zoet water en hun trek
door de zee.
Deze tekorten hebben vooral te maken met:
•

Een waarschijnlijke dood in zee als gevolg van de opwarming van het water en de verstoring
van de loop van de Golfstroom door de wereldwijde klimaatverandering;

•

De blootstelling aan tal van polluenten en pesticiden, die het immuunsysteem aantasten en de
innesteling bevorderen in de zwemblaas van de parasietworm Anguillicola crassus, die er is
gekomen met de invoer van andere vissen die gebruikt worden voor de aquacultuur. Deze
parasiet en deze verontreiningen zou het voortplantingsvermogen van het volwassen dier
kunnen verstoren en zijn terugkeer naar de paaiplaatsen in gevaar kunnen brengen;

•

De sterfte tijdens de stroomafwaartse trek in de turbines kunnen leiden.

Het verminderde aantal zilveralen kan door meerdere factoren worden verklaard : het te kleine aantal
stroomopwaarts trekkende jonge vissen, de wijziging en vermindering van de opvangcapaciteit in
groeihabitats, predatie, de hoge sterfte van de zilveraal in waterkrachtturbines en de professionele en
recreatieve visvangst.
Een ander probleem dat zich bij de aal stelt is dat uitzettingen slechts kunnen plaatsvinden met in het
wild gevangen aal wanneer deze nog een glasaal is, aangezien een kunstmatige reproductie van aal
nog niet gelukt is, waarbij men dient te beseffen dat de aanvoer steeds moeilijker en duurder wordt
terwijl de gezondheidstoestand vaak te wensen overlaat (parasieten, virale ziekten, zoals het
herpesvirus anguillae).

Figuur 4. Links: Stroomopwaarts trekkende gele aal in de Maas, ter hoogte van de
stuwdam van Lixhe (op 300 km van de zee). Rechts: Stroomafwaarts trekkende
zilveraal in de Maas, ter hoogte van Tihange (op 350 km van de zee).

De verminderde instroom van glasaal in de monding van de Belgische rivieren betekende aan het
begin van de jaren ’80 het einde van de overheveling van populaties vanuit het stroomgebied van de
IJzer naar de Maas-as. De dagelijkse aaltellingen door de Université de Liège in de vistrappen van de
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stuwdam van Lixhe weerspiegelen dan ook de stand van de natuurlijke kolonisatie van deze soort in
het Belgische Maasstroomgebied.
De voorspelde blijvende afname van de stroomopwaartse trek sinds 1991 zal vermoedelijk tussen
2010 en 2015 waarschijnlijk tot een stilstand van de kolonisatie stroomopwaarts van deze constructie
leiden.
De longitudinale continuïteit van een rivierstelsel is onontbeerlijk om de anadrome amfibiotische
trekvissen tijdens hun migratieperiode in staat te stellen om uiterlijk aan het begin van hun paaitijd de
voortplantingsgebieden of geschikte paaiplaatsen te bereiken.
Elk obstakel, ongeacht het gebruik (drinkwaterwinning, irrigatie, scheepvaart, waterkracht,
waterpeilbeheer…) en de omvang ervan, beperkt het aantal vissen dat de rivieren op- of af kan
zwemmen. Sommige constructies zijn als gevolg van hun omvang, hun aard of hun ontwerp echter
schadelijker dan andere.
De gevolgen van deze constructies in beide migratierichtingen zijn dubbel van aard:
-

directe gevolgen in de vorm van sterfte (bijvoorbeeld doordat de vissen in overstort- en
waterafvoerinstallaties of in turbines terechtkomen, maar ook doordat ze zich opeenhopen
aan de voet van de constructies);

-

indirecte gevolgen voor de populatie. Deze gevolgen zijn zowel ruimtelijk (onbereikbaarheid
van de groei- en/of voortplantingshabitats), temporeel (vertraging bij de voortplanting,
waardoor het paaibestand niet wordt aangevuld) als biologisch (wijziging in de abondanties en
in de geslachtsverhouding ten voordele van de mannetjes, onder andere wanneer de vissen
zich opeenhopen aan de voet van de stuwdammen) van aard.

Tevens dient op te worden gemerkt dat de constructies in het stroomafwaartse deel van de
stroomgebieden hierbij bijzonder zwaar doorwegen, daar ze voor het grootste deel van de populatie
een verplicht passeerpunt vormen.

2.2

Ecologische continuïteit en stroomafwaartse trek

Voor de stroomafwaartse trek naar zee situeren de problemen van de ecologische continuiteit zich op
het niveau van de turbines van de waterkrachtcentrales en de waterinlaten die een grote sterfte onder
de trekvissen kunnen veroorzaken.

2.2.1 De stroomafwaartse trek voor de zalmachtigen
2.2.1.1

Van Frankrijk tot de zee

De hoofdstroom van de Maas in Frankrijk is uitgerust stroomafwaarts van de Chiers met 6 microcentrales op de rivier (of op het afleidingskanaal voor 4 ervan) die gepaard gaan met stuwen voor de
scheepvaart (zoals de waterinlaat van de kerncentrale van Chooz) en waarvan de turbinecapaciteit
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dichtbij ligt of lager is dan de helft van de module van de rivier. Zij zijn gebouwd aan het einde van de
XIXe en in het begin van de XXe eeuw en dus niet uitgerust met enige ecologische inrichting om de
stroomafwaartse trek van trekvissen mogelijk te maken. Hetzelfde geldt voor de 6 micro-centrales van
de Chiers (Cf. Kaart 3).
De aanpak van de gevolgen van de waterkrachtcentrales voor de kolonisatie van de Atlantische zalm
kan worden gebaseerd op een berekening van de gecumuleerde mortaliteit stroomafwaarts van de
geschikte habitats. Hieruit kan vervolgens de benodigde habitat-oppervlakte worden afgeleid om de
drempel van 300 terugkerende paaivissen te kunnen overschrijden (zie tabel 9).
Deze berekening is uitgevoerd op basis van de volgende hypotheses om daarvan de nodige
habitatoppervlakte af te leiden om de drempel van 300 paaivissen te kunnen overschrijden:
♦

Centrale zonder voorziening voor stroomafwaartse migratie:
- mortaliteit = 5% indien aangevoerde Qmax ≥ module,
- mortaliteit = 3% indien module < aangevoerde Qmax ≤ 0,5 x module,
- mortaliteit = 0,5% indien Qmax < 0,5 x module

♦

centrale met migratievoorziening:
- daling van 80% van de oorspronkelijke mortaliteit,

♦

geplande centrales in Wallonië met migratievoorziening: gecumuleerde mortaliteit = 10%.

In het Maasstroomgebied uit te rusten obstakels voor
de stroomafwaartse migratie van Atlantische zalm
NAAM
LITH
LINNE
LIXHE
MONSIN
IVOZ-RAMEZ
AMPSIN-NEUVILLE
ANDENNE-SEILLES
GRANDS-MALADES

REVIN of ORZY
MEZIERES
BREVILLY
CARIGNAN
FERTE SUR CHIERS
CHAUVENCY 1
CHAUVENCY 2

Waterloop
Eigenaar
Maas
Onb.
Maas
Onb.
Maas
Onb.
Maas
Onb.
Maas
Onb.
Maas
Onb.
Maas
Onb.
Maas
Onb.
FRANS-BELGISCHE GRENS
SAMENVLOEIING HOUILLE
SAMENVLOEIING VIROIN
Maas
F.H.Y.M.
SAMENVLOEIING SEMOY
SAMENVLOEIING SORMONNE
Maas
Centrale Mazarin
SAMENVLOEIING VENCE
Chiers
SARL WIEDEMANN
Chiers
STE DAL'HYDRO PRODUCTION
SAMENVLOEIING MARCHE
FORCE ENERGIE ELECTRIQUE
Chiers
DE FLEVILLE
Chiers
Onb.
Chiers
Onb.

Tabel 5. Waterkrachtcentrales met een aangevoerde Qmax
hoger dan 0,5 x module
Na vergelijking van de nodige habitatoppervlakte om de drempel van 300 paaivissen te kunnen
overschrijden met de habitatoppervlakte die geschikt is voor de zalm of de totale wateroppervlakte
vallen reeds alle Franse waterlopen met uitzondering van de Viroin en de Semoy af (cf. tabel 7).
Aantal stuwen

Verliezen

Aantal waterkrachtcentrales

Gecumuleerde sterfte

Benodigde

Opvangcapaciteit
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habitatoppervlakte

HOUILLE

VIROIN

SEMOIS

SORMONNE

VENCE

MARCHE

CHIERS

In het
buitenland

In
Frankrijk

Totale
aantal

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

1
1
1
4
4
4
14
14
14
17
17
17
18
18
18
26
26
26
30
30
30

23
23
23
26
26
26
36
36
36
39
39
39
40
40
40
48
48
48
52
52
52

Per stuw

Gecumuleerd

In
bedrijf
in het
buitenland

1%
5%
10%
1%
5%
10%
1%
5%
10%
1%
5%
10%
1%
5%
10%
1%
5%
10%
1%
5%
10%

21%
69%
91%
23%
74%
94%
30%
4%
98%
32%
86%
98%
33%
87%
99%
38%
91%
99%
41%
93%
100%

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

In aanbouw

In
bedrijf
in
Frankrijk

Zonder
voorziening
voor
stroomafwaartse
migratie

Met
voorziening
voor
stroomafwaartse
migratie

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1
7
7
7
9
9
9
10
10
10
13
13
13
14
14
14

41%
41%
41%
41%
41%
41%
44%
44%
44%
44%
44%
44%
45%
45%
45%
47%
47%
47%
47%
47%
47%

17%
17%
17%
17%
17%
17%
20%
20%
20%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
23%
23%
23%
23%
23%
23%

Zonder
voorziening
voor
stroomafwaartse
migratie
(ha)
21
5
190
22
64
261
26
113
790
27
133
1094
27
141
1222
30
221
2956
32
272
4528

Met
voorziening
voor
stroomafwaartse
migratie
(ha)
15
39
137
16
46
187
18
79
556
19
94
771
19
99
861
21
152
2040
221
188
31251

Habitatoppervlakte
voor
zalm
(ha)

Totale
wateroppervlakte
(ha)

Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
116
116
116
4±1
4±1
4±1
5±2
5±2
5±2
4±1
4±1
4±1
15±1,5
15±1,5
15±1,5

24,5
24,5
24,5
55
55
55
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.
Onb.

Tabel 7. Benodigde habitats na verdiscontering van de obstakels voor de stroomafwaartse migratie

Kaart 3: Waterkrachtcentrales stroomafwaarts van de Chiers in
Frankrijk
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2.2.1.2

Vismigratie tot aan de zee

a) Wallonië
In Wallonië zijn er in de hoofdloop van de Maas zes grote doorstroomwaterkrachtcentrales ter hoogte
van scheepvaartstuwen met een turbinecapaciteit van bijna net zo veel of zelfs meer dan het
gemiddelde jaarlijkse debiet van de rivier. Ze zijn gebouwd in de jaren 1950 tot 1980 en hebben geen
enkele voorziening ten behoeve van de stroomafwaartse migratie van trekvissen. Uit voorlopige
ramingen blijkt dat elke centrale een directe sterfte veroorzaakt van 5 tot 10% van de langs deze
centrales trekkende zalmsmolts (15% voor de zilveraal). Het is bij deze centrales technisch gezien
uitermate moeilijk om voorzieningen aan te brengen ter verbetering van de stroomafwaartse
trekmogelijkheden, aangezien bij het ontwerp ervan geen rekening is gehouden met de bescherming
van trekvissen. Desalniettemin ontstaat er ruimte voor verbeteringen op het moment dat de
vergunning van een centrale verlengd moet worden of de exploitatievergunning ervan vernieuwd. De
overheid heeft voor wat betreft nieuwe centrales specifieke vereisten opgesteld ter bescherming van
de visstand. Zo mogen de 9 geplande drijvende centrales bij de stuwdammen tussen Namen en
Hastière bij elkaar maximaal een directe sterfte veroorzaken van 10% onder zowel zalmen als andere
vissen (< 1,5% per centrale, met uitzondering van 20% voor de aal, oftewel < 2,5% per centrale). Om
hieraan te kunnen voldoen, dienen de beheerders van deze centrales speciale nieuwe technologieën
toe te passen, zoals zogeheten “visvriendelijke” turbines en vishellingen voor trekvissen. Er dient
echter te worden opgemerkt dat deze nieuwe apparatuur nog lang niet beschikbaar of geschikt is voor
grote centrales met een capaciteit van 200-400 m3/s. In een rivier als de Maas is het haast
onvermijdelijk dat de centrales tijdelijk stilgelegd worden tijdens de pieken in de vistrek of dat men de
turbines dan beduidend langzamer laat draaien om überhaupt te kunnen zorgen voor een kleinere
sterfte van stroomafwaarts trekkende vissen. Met deze ingreep kan er namelijk voor worden gezorgd
dat een zekere hoeveelheid water over de overloop stroomt. De financiële gevolgen van een
dergelijke ingreep zijn echter verstrekkend.
Een groot aantal zijrivieren van de Maas die een goed zalmhabitat zouden vormen is uitgerust met
waterkrachtcentrales. Het gaat daarbij over het algemeen om centrales met een lage turbinecapaciteit
(lager dan het gemiddelde jaarlijkse debiet), die naar alle waarschijnlijkheid een lagere sterfte
veroorzaken dan de grote Maas-centrales en zich bovendien beter lenen voor verbeteringen in de
vorm van zowel roosters met dichter bij elkaar staande spijlen (1 tot 3 cm) als uitlaten aan het
wateroppervlak voor stroomafwaarts trekkende zalmsmolts zoals die bij de Mérytherm-centrale in de
Ourthe bij Tilff.
Vissen worden vaak meegesleurd in de inwaartse stroom van waterinlaten bij warmtekrachtcentrales
waarmee koelwater ingenomen wordt. Er zijn hierover met betrekking tot vissen in het algemeen en
zalmen in het bijzonder zeer uitgebreide gegevens verzameld bij de kerncentrale van Tihange-CNT
(drie eenheden van 1000 MW), waar dit in hoge mate gebeurt, en de TGV-centrale van Seraing, waar
dit in beduidend mindere mate gebeurt. Het gewestelijk bestuur van Wallonië heeft de CNT bij
gelegenheid

van

een

verlenging

van

de

exploitatievergunning

ertoe

verplicht

om
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beschermingsmaatregelen te treffen voor de vissen. In september 2008 is bij de toegang tot de
waterinname een systeem geïnstalleerd waarmee vissen met ultrasone trillingen op afstand gehouden
worden (Fishaway-systeem).

b) Duitsland (Rijnland-Westfalen)
In het Duitse stroomgebied van de Eifelrur bevinden zich vijf waterkrachtcentrales (waarvan 3 in de
zijrivier) in de voor de herkolonisatie van de zalm aangewezen rivierdelen. Uit onderzoek in opdracht
van het Wasserverband Eifel-Rur blijkt dat er meer trekkende zalmen (alsook zilveraal) gespaard
zouden kunnen worden indien er speciale voorzieningen voor de neerwaartse vistrek worden
aangebracht,

namelijk

gespijlde

roosters

en

doorstromingskokers.

Als

er

geen

extra

waterkrachtcentrales bijkomen, dan kan ervan worden uitgegaan, ingeval bij bestaande installaties
efficiënte beschermingsmaatregelen voor stroomafwaarts trekkende smolts worden getroffen, dat de
zalm opnieuw gebruik zal maken van de in kaart gebrachte paai- en opgroeigebieden. Bovenop de
elektriciteitcentrale voor de Elektro Chemische Industrie op de Roer bij Roermond in Nederland
(voorzien van gespijlde roosters van 10 mm + doorstromingskokers) is intussen een tweede
waterkrachtcentrale op de Eifel-Rur uitgerust met beschermingsvoorzieningen voor de neerwaartse
vistrek. Bij de stuwdam annex waterkrachtcentrale van Obermaubach is er een nieuwe voorziening
geïnstalleerd ten behoeve van de neerwaartse zalmtrek. Deze installatie zal in de komende jaren
getest worden in het kader van een monitoringprogramma. Gezien het feit dat de turbines daar hun
water op grotere diepte innemen, gaat men ervan uit dat trekkende smolts slechts bij grote
uitzondering in de niet met gespijlde roosters beschermde turbines terecht zullen komen en dat zij de
doorstromingskoker gebruiken.

c) Nederland
Er bevinden zich twee grote doorstroomwaterkrachtcentrales in de hoofdloop van de Maas, bij Lith
(14,1 MW; 480 m³/s) en bij Linne (11,5 MW; 480 m³/s). Daar is bij experimenteel onderzoek met 20 cm
grote forelsmolts die door de turbines gehaald werden een sterfte gemeten van gemiddeld 6,6 %. Op
dit moment wordt bij de waterkrachtcentrale van Linne een proef gedaan met beschermende
voorzieningen voor stroomafwaarts trekkende vissen, die na gereedkoming de nodige tests zullen
ondergaan. Net als elders in het stroomgebied van de Maas bestaan er verschillende plannen voor
nieuwe centrales, zoals bij Borgharen, maar ook bij Roermond.
De Nederlandse overheid heeft behoorlijk strenge normen opgesteld ter bescherming van zeldzame
en bedreigde soorten trekvissen in en rond waterkrachtcentrales. De totale sterfte van deze soorten
mag op het hele traject van de Maas in Nederland, hoeveel centrales er ook zijn, niet boven de 10%
uitkomen. De Nederlandse overheid

heeft een lijst opgesteld van soorten die streng beschermd

dienen te worden (zalm, zeeforel, aal, steur, fint, elft en houting) en soorten die minder bescherming
behoeven (rivierprik, bot en spiering).
In 2008 is er bij de ECI-waterkrachtcentrale in de Roer bij Roermond een vistrap gebouwd ten
behoeve van de stroomafwaartse migratie, alsook een vistrap voor stroomopwaarts trekkende vissen.
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Verder zijn er daar effectmetingen voor stroomafwaarts trekkende smolts en zilveralen uitgevoerd in
de loop van het voorjaar van 2009 en 2010. De gedetailleerde analyse van de resultaten is tot dusver
nog niet beschikbaar.

2.2.2 Het afdwalen van stroomafwaarts trekkende jonge zalmen in grote kanalen
Er bestaat nog een andere verstoring van de stroomafwaartse trek van zalmsmolts in de Maas,
namelijk het feit dat deze vissen in kanalen terecht komen voor schepen met een grote diepgang.
Hierdoor komen ze in een ander stroomgebied terecht met een minder goede waterkwaliteit. Eenmaal
verdwaald is hun kans om de zee te bereiken sterk verminderd, zo niet geheel tenietgedaan.
Dit is met name het geval in de Maas bij Luik. Daar begint het Albertkanaal, dat een verbinding vormt
tussen de stroomgebieden van de Maas en de Schelde. Per seconde stroomt er soms wel bijna
100 m3 water dit kanaal binnen, oftewel een derde van het jaarlijkse gemiddelde debiet van de rivier
ter plekke (tussen de samenvloeiing met de Ourthe en de stuw van Monsin). Wanneer het totale
debiet van de Maas bij Luik ten tijde van de neerwaartse trek van zalmsmolts lager is dan zo’n
250 m3/s, dan wordt een groot deel (volgens tellingen tot 70%) van deze jonge vissen het Albertkanaal in gezogen in plaats van dat ze hun trek voortzetten op de Maas, voorbij de stuwdam van
Monsin en Lixhe verder naar Nederland. Het Albert-kanaal is een kunstmatige rivierloop die niet
bepaald de meest ideale omstandigheden biedt voor de stroomafwaartse trek van smolts van
zalmachtigen. Pas bij een debiet van 300 m3/s of hoger blijven nagenoeg alle smolts in de Maas en
komen ze dus niet in het Albertkanaal terecht. Het punt is echter dat dergelijke verhoogde debieten
slechts sporadisch in april-mei voorkomen (25% van het totaal), dit in tegenstelling tot de
buitengewoon ongunstige debieten van minder dan 200 m3/s (52% van het totaal).
Onderzocht dient te worden op welke manier dit probleem opgelost kan worden. Er zou mogelijk
gekozen kunnen worden voor een technologische oplossing die eruit bestaat een sterk afschrikkende
barrière in te richten bij de ingang tot het kanaal (bijvoorbeeld ultrasone trillingen - te testen) die de
zalmen in de richting van de stuwdam bij Monsin (en dus ook naar de inlaat van de
waterkrachtcentrale aldaar) zou sturen. Wat dit aspect van de problematiek betreft, dient men in de
toekomst beducht te zijn voor elke verhoging van de waterinname in het Albertkanaal aangezien die
stuk voor stuk zouden leiden tot nog meer in het kanaal afgedwaalde zalmsmolts. De vierde sluis bij
Lanaye (Ternaaien) en de daarbij behorende waterkrachtcentrale (eigen topverbruik van 28 m3/s),
alsook de geplande waterkrachtcentrales in de sluizen in het Vlaamse deel van het kanaal in de
omgeving van Genk, zouden wel eens een dergelijk effect kunnen hebben, ook al kadert de exploitatie
van de waterkrachtcentrales op het Albertkanaal volledig binnen de bepalingen van het
Maasafvoerverdrag van 1995 tussen Vlaanderen en Nederland.
Er is nog een andere plaats waar zalmsmolts vanuit de Maas in een kanaal terecht zouden kunnen
komen, en wel bij de stuwdam van Borgharen in Nederland, waar het water verdeeld wordt over de
Zuidwillemsvaart en het Juliana-kanaal, dat stroomafwaarts weer bij Linne in de Maas uitmondt, en de
Grensmaas, de semi-natuurlijke deels onbevaarbare loop van de rivier.
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2.2.3 Stroomafwaartse trek voor het Europese paling-type
Het probleem voor de trek naar zee van de zilverpaling ter hoogte van de waterkrachtcentrales en
andere industriële wateronttrekkingen is nog ernstiger (een veel hoger sterfte) dan voor de jonge
zalm- en zeeforelsmolts.
Tussen de monding in de Noordzee en de Franse grens bevinden zich 8 waterkrachtcentrales in de
loop van de Maas, waarvan geen enkele is uitgerust met stroomafwaartse migratievoorzieningen voor
de aal (zie kaart 3).
Twee grote waterkrachtcentrales zijn gepland in de loop van de Maas in Nederland in Borgharen maar
ook in Roermond.
Op het gebied van bescherming van trekvissen ter hoogte van de waterkrachtcentrales heeft de
Nederlandse overheid vrij stricte normen opgelegd voor zeldzame en bedreigde soorten. De sterfte bij
de stroomafwaartse trek voor de aal is vastgesteld op 10% ongeacht het aantal centrales.
Stroomafwaarts van de Franse grens staan 9 nieuwe centrales in Wallonië gepland (zie gele stippen
op kaart 14). Het is de bedoeling deze centrales met stroomafwaartse migratievoorzieningen uit te
rusten voor een gecumuleerde mortaliteit bij de 9 centrales van maximaal 20% oftewel ruim 2% per
centrale.
De hoofdstroom van de Maas in Frankrijk is uitgerust met 15 microcentrales in de loop van de rivier (of
op een afleidingskanaal) die horen bij stuwen voor de scheepvaart en waarvan de turbineercapaciteit
dichtbij of lager is dan de helft van de module van de afvoer van de rivier en die daardoor niet de
hoofdweg vormen voor de stroomafwaarts trekkende palingen. Zij zijn gebouwd eind XIXe en begin
XXe eeuw en hebben dan ook geen ecologische voorzieningen voor de afwaartse migratie van
trekvissen. Hetzelfde geldt voor de 6 microcentrales van de Chiers en de 29 momenteel bestaande
waterkrachtcentrales op de overige zijrivieren van de Maas (zie gele stippen op kaart 3).
Vooruitlopend op de bouw van nieuwe waterkrachtcentrales, met name in de Maas-as waarvoor de
totstandkoming van een publiek-privaat samenwerkingsverband voor de heropbouw van 23
stuwdammen tussen Verdun en Givet wordt bestudeerd, is besloten een sterftecijfer voor de
stroomafwaartse trek van de aal op ongeveer 3% per centrale vast te leggen.
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2.3

Synthese van de informatie over de recente bouw van vispassages op de
waterlopen van het Maasstroomgebied
Rivier

Locatie

Datum

Hoogte
(m)

Uitvoerder

Type voorziening

Kostprijs
in 10³ €

Maas
Maas
Maas
Maas
Maas
Maas
Maas

Lith
Grave
Sambeek
Belfeld
Roermond
Linne
Borgharen

1990
2006
1994
1992
1994
1989
2007

2,60
5,85

RWS
RWS

afleidingskanaal
afleidingskanaal
afleidingskanaal
afleidingskanaal
afleidingskanaal
afleidingskanaal
afleidingskanaal

2,0
3,0

Meuse
Meuse
Meuse
Meuse
Meuse
Meuse
Meuse
Meuse

Lixhe II
Monsin
Ivoz-Ramet
Waulsort
Hastière
Givet
Monthermé
Pouilly

1998
2000
2001
2001
2002
2011
2001
-

8,2
5,7
4,45
2,45
2,75
-

SPW DGO2
SPW DGO2
SPW DGO2
SPW DGO2
SPW DGO2
-

-

-

1,2
1,2
0,8
0,6
0,2
-

Roer

Roermond
ECI

2008

2,40

-

Roer
Eifel Rur
Geul

Hambeek
Obermaubach
verschillende
locaties
Berneau
Mortroux
Mortroux
Angleur
Bardonwez
Lorcé
Bomal
Baillonville
Moha
Huccorgne

2008
2007
-

2,50
±6,0
-

-

bekkens + kijkglas+ val
bekkens + kijkglas
bekkens
bekkens + kijkglas
bekkens
bekkens + aal (project)
bypass
bekkens (goed
werkend)
bekkens + vispassage
stroomafwaartse
migratie
kunstmatige rivier
afleidingskanaal
-

Berwinne
Berwinne
R. d'Asse
Ourthe
Ourthe
Amblève
Aisne
Eau d’Heure
Méhaigne
Méhaigne
Bocq
Lesse
Chiers

Wanlin
Brevilly

2002
2004
2004
2009
2004
2007
1996
2007
1988
2007
2009
2002
-

Chiers

Carignan

2005

Semois

MontherméPhades

4,00
0,75

-

SPW DGO3 DCENN
SPW DGO3 DCENN
SPW DGO3 DCENN
SPW DGO2
SPW DGO2
Electrabel
SPW DGO3 DCENN
SPW DGO3 DCENN
SPW DGO3 DCENN
SPW DGO3 DCENN
SPW DGO3 DCENN
SPW DGO3 DCENN
DALHYDRO
Production

*4,5
*
1,7
-

bekkens + val
bekkens + val
kunstmatige cascade
bekkens + kijkglas
kunstmatige cascade
bekkens + val
bekkens + val
vishelling
bekkens
bypass
onderzoek aan de gang
bypass
niet goed werkende
bekkentrap
goed werkende
bekkentrap
visgoot met ultra-actieve
schotten

1,4
+
-

* totale kostprijs voor beide vispassages in de Roer bij Roermond
Tabel 7. Moderne vistrappen die sinds 1988 in de Maas en haar zijrivieren zijn aangelegd en die geschikt zijn
voor migrerende zalmachtigen (zalm en zeeforel)

De bestaande naaldstuwen (23 tussen Verdun en Givet) zijn uitgerust met een vistrap die
overeenkomt met een oude bekkentrap, gebouwd tegelijkertijd met de stuw (19e eeuw). Geen enkele
ervan is vandaag nog functioneel (gebrek aan onderhoud), de bekkens zijn gedeeltelijk of volledig
vernietigt.
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3

Synthese van de analyse van de ecologische continuïteit voor de trekvissen in het
Maasstroomgebied

Zoals vroeger vermeld kan middels een analyse van de gevolgen van de dwarsbouwwerken voor de
migratie van de trekvissen de haalbaarheid worden beoordeeld van de beoogde herintroductie van
een natuurlijke zalmpopulatie in een waterloop of een deelstroomgebied.
De beste perspectieven voor het herstel van een zalmpopulatie in het Maasbekken bieden Ourthe en
Roer, dit zijn de zijrivieren die het dichtst bij de zee liggen.
Op grond van deze analyse en vanwege het gebrek aan geschikte habitats ten opzichte van de
benodigde oppervlaktes geldt voor het Franse deel van het Maas stroomgebied dat in alle zijrivieren,
met uitzondering van de Semois/Semoy, de herintroductie van de zalm onmogelijk is.
Zelfs voor de Semois lijken deze prognoses allemaal aan te geven dat de doelstelling van het herstel
van een natuurlijke zalmpopulatie in die waterloop onhaalbaar is. De terugkeer van de zalm in de
Semois lijkt afhankelijk te zijn van het voortdurend aanvoeren van pootvis als ondersteuning ter
compensatie van de verliezen die te wijten zijn aan de aanwezigheid van obstakels op de Maas.

Figuur 5. Schema van de levenscyclus van de Atlantische zalm (uit « Le voyage
périlleux des poissons grands migrateurs dans la Meuse – Philippart J-C (2005))
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Figuur 6 : vereenvoudigd schema van de invloed van de menselijke
activiteiten op de dynamiek van de zalmpopulatie.
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4

Masterplan voor de trekvis in het Maasstroomgebied

4.1 Gepaste acties voor het herstel van de ecologische continuïteit om toegang te
krijgen tot de paai- en opgroeigebieden
In het kader van de opstelling van het overkoepelend rapport van het stroomgebiedbeheerplan, is
besloten zalm en paling te hanteren als gidssoorten voor de migratie van de stroomopwaartse en
stroomafwaartse trekvissoorten.

4.1.1 De groep van de Zalm

a) Atlantische zalm
In de huidige stand van de programma’s voor de herintroductie van de Atlantische zalm in het
stroomgebied is de haalbaarheid van de terugkeer van volwassen zalm in de Maas aangetoond ter
hoogte van Lixhe-Visé (vgl. 6 exemplaren gevangen tussen 31 december 2007 en 11 november
2008). Verder is er potentieel bij Luik en in de Ourthe zowel als in de Eifelrur (optrekkende zalm in
Roermond). In dit stadium bestaat de eerste doelstelling uit een verhoging van het aantal
geslachtsrijpe volwassen vissen die de vanaf de zee de paaigebieden in de waterlopen van de
Belgische Ardennen en de Eifel-Rur kunnen bereiken. Met betrekking tot de kwestie van de
stuwdammen en de ecologische continuïteit dient als volgt actie te worden ondernomen:
•

Verbetering van de verbinding tussen de Noordzee en het Haringvliet in Nederland (het project
de Kier, gedeeltelijke opening van de Haringvlietspuisluizen bij vloed.

•

Inwerkingstelling van programma’s voor de bouw van vistrappen voor stroomopwaarts
trekkende vissen in de migratieassen die voor de zalm in de diverse landen en regio’s als
prioritair worden beschouwd;

•

Toetsing van de doelmatigheid van de vistrappen voor de stroomopwaartse trek over lange
afstand, met inbegrip van de migratie van Nederland naar Duitsland via de Eifel-Rur. Dit
impliceert: i) de installatie of exploitatie van monitoringstations op plaatsen waar veel vistrek
plaatsvindt, bijvoorbeeld in de Roer bij Roermond, de Maas in België bij Lixhe, de Berwinne bij
Berneau, de Ourthe bij Angleur en de Maas stroomopwaarts van Luik bij Yvoz-Ramet en
idealiter in Waulsort voor de Franse grens, en ii) internationale telemetrische opvolging door
middel van mobiele of vaste ontvangststations (NEDAP-net , CIPAM-stations);

•

Optimalisering van de werking (meer bepaald de attractiviteit en passeerbaarheid) van de
vistrappen in functie van de analyse van de resultaten van specifieke monitoringstudies;

•

Specifiek onderzoek naar de neerwaartse trek door waterkrachtcentrales en tests naar het
effect

van

de

aangebrachte

beschermingsvoorzieningen

(gespijlde

roosters

en

doorstromingskokers) voor de neerwaartse trekkende zalmsmolts en zilveralen.
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In Nederland is de stroomopwaartse trek van de zalm sinds 2008 op de hele as van de Maas (7
stuwdammen) bewerkstelligd, evenals in de benedenloop van de Roer, in de richting van de Eifel-Rur,
en de Geul, in de richting van België.
In Noordrijn-Westfalen strekt het deel van de Eifel-Rur dat is meegenomen in het programma voor
het herstel van de vrije doorgang van de zalm (en die van andere trekvissen) zich uit van de DuitsNederlandse grens tot aan het stuwmeer van Heimbach en omvat het enkele belangrijke zijrivierenpaaigebieden, zoals de Wehebach (de Inde) en de Kall. Dit deel van de Ruhr telt talloze
dwarsconstructies, die voor een klein deel volledig en meestal slechts gedeeltelijk een obstakel
vormen. Uit een studie door het Wasserverband Eifel-Rur in 2008 is de huidige stand van zaken
geschetst, aangevuld met en realistische aanpassingen voor al die dwarsconstructies. Hiermee is een
investering gemoeid van rond de 32 miljoen euro. Dit bedrag zou echter kunnen worden verdeeld over
vier prioriteiten. In de komende jaren staat een geleidelijke verbetering van de continuïteit van de Rur
op het programma middels uit hoofde van het overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water (KRW)
opgestelde beheersplan te treffen maatregelen. De Schwalm en de Niers, twee in Rijnland-Westfalen
gelegen zijrivieren van de Maas, zijn van grote waarde als habitat voor de catadrome aal. Er zijn
slechts enkele kunstwerken en kleine waterkrachtcentrales dwars op de waterlopen die moeiteloos
passeerbaar zijn resp. uitgerust kunnen worden met speciale voorzieningen ter bescherming van
vissen. De aal kent slechts een geringe natuurlijke trek stroomopwaarts vanaf zee en het herstel van
het verminderde aalbestand vindt voornamelijk middels uitzetting van pootvis in het verlengde van de
Aal-beheerplannen plaats.
In Wallonië bestaat de eerste prioriteit erin de zalm makkelijk de beneden gelegen stroomgebieden
van de Berwinne en de Ourthe-Amblève met de zijrivieren-paaigebieden (Aisne, Lienne en Salm) te
laten bereiken. Op die assen zijn de belangrijkste strategische obstakels weggenomen. De
paseerbaarheid dient echter nog te worden verbeterd bij een tiental constructies in de Ourthe en de
benedenloop van de Amblève, evenals bij een onneembare semi-natuurlijk obstakel in de middenloop
van de Amblève: de drukbezochte watervallen van Coo. In een tweede fase wordt er gedacht aan het
herstel van de continuïteit van de Maas-as tussen het stroomopwaarts gelegen deel bij Luik en de
Franse grens evenals in de voor zalmachtigen belangrijkste zijrivieren (Samson, Bocq, Molignée,
Lesse-Lhomme, Hermeton) in dit deel van de rivier.
In Frankrijk is gepland om op middellange termijn de 23 naaldstuwen die er liggen op de 150 km
Maas tussen Verdun en de grens (Kaart nr. 2) die in de jaren 1880 zijn gebouwd, te renoveren om de
scheepvaart op de rivier mogelijk te maken in het Ardense gedeelte en op het Canal de l’Est –
Branche Nord die er parallel mee loopt op het bovenstroomse gedeelte om zo in te spelen op:
♦

De geplande afbouw van personeel en het probleem om nieuw personeel aan te werven om
de huidige manuele schuttingsmanoeuvers uit te voeren,

♦

De grote veiligheidsproblemen zowel voor de gebruikers en oeverbewoners als voor het
personeel,
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♦

De noodzaak om de huidige aftandse werken te vervangen op het gevaar af niet meer te
beschikken over de middelen om het waterpeil te regelen en de daarbij gepaard gaande
gebruiksfuncties in geval van calamiteuze of normale uitval.

In het kader van dit project is besloten de aal en de zalm te gebruiken als gidssoorten voor het
concipiëren van voorzieningen voor de passeerbaarheid bij stroomafwaartse en stroomopwaartse
trek waarbij voor de werken stroomafwaarts van de Semoy worden vastgesteld :
-

Een efficiëntiedoelstelling per werk voor de stroomopwaartse trek van zalm van 95 % om
compatibel te zijn met de in overweging genomen toekomstscenario’s ;

-

Een doelstelling van een maximale sterfte per site bij de stroomafwaartse trek van 3 % voor
de aal en 1 % voor de zalm.

Kaart 4 : stuwen op de Maas waarvan de heropbouw is gepland op
middellange termijn (bron : Voies Navigables de France)
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Partijen

NL

DE
VL
WL

LU
FR

Waterloop

Paaiplaatsen
(ha)

Opgroeiplaatsen
(ha)

Swalm
Roer
Grensmaas
Swalm
EifelRur
Grensmaas
Berwijn
Ourthe en zijrivieren
Amblève en zijrivieren
Lesse en zijrivieren
Semois en zijrivieren
Samson en onmiddellijke kleine zijrivieren
van de Maas
Berwijn en zijrivieren
Totaal Wallonië
Chiers
Semoy
Chiers

<1
2à3
2à3
onbekend
10 à 12
onbekend
onbekend
veel
veel
veel
in zijrivieren
veel

5
35
50
onbekend
10 à 20
onbekend
onbekend
149
112
42
40
50

onbekend

onbekend
> 393
geen
60
onbekend

Totaal

geen
10
onbekend

Maasstroomgebied

< 560

Tabel 8. Inventaris van de potentiële zalmhabitats in het Maasstroomgebied (IMC, 1999)

b)

Zeeforel

De doelstellingen en de middelen om de continuïteit van de stroomopwaartse trek in de waterlopen
van het stroomgebied van de Maas voor de zeeforel te bewerkstellingen zijn precies dezelfde als die
voor de zalm. In Nederlands en Belgisch Limburg krijgen die doelstellingen extra aandacht omdat de
zeeforel nooit helemaal uit het stroomgebied van de Maas was verdwenen en er in de Limburgse
habitats voor zalmachtigen reproductiemogelijkheden bestaan die volledig los staan van de
herintroductieacties voor de zalm.

4.1.2 Andere anadrome trekvissen

a) De zee- en rivierprik
De maatregelen op het gebied van het behoud/herstel van de ecologische continuïteit van de
waterlopen voor de zalm en de rivierforel zullen automatisch een gunstige invloed hebben op de zeeen rivierprik, zodat ze vrij kunnen rondzwemmen in de Maas-as en de groei- en reproductiehabitats
voor jonge vissen kunnen bereiken. Rekening houdend met de bescherming van de zee- en rivierprik
krachtens de FFH-richtlijn dient er geleidelijk aan een monitoringprogramma te worden uitgewerkt dat
betrekking heeft op het natuurlijke herstel van de populaties van de twee soorten in de betreffende
delen van het stroomgebied van de Maas (Nederland, de Roer-Ruhr, de Grensmaas, de Berwinne en
de Ourthe-Amblève). Hierbij is het de bedoeling bijvoorbeeld de stroomopwaarts trekkende volwassen
vissen te tellen door deze te controleren in de hiervoor speciaal uitgeruste vistrappen, bijvoorbeeld in
de Roer bij Roermond, de Maas bij Lixhe, de Berwinne bij Berneau en de Ourthe bij Luik.

34

b) De houting en de fint
De houting populatie in Nederland is duidelijk aan het toenemen Uit onderzoek is gebleken dat een
deel van de paaipopulatie via de Rijn naar Duitsland trekt om te paaien. Er mag verwacht worden dat
er ook houtingen de Maas optrekken richting België. Dus ook hier zouden maatregelen moeten
worden getroffen om deze paairijpe vissen kansen te bieden om succesvol te paaien.

4.1.3 De Europese aal
Verordening (EG) nr. 1100/2007, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 22
september 2007, bevat maatregelen voor het herstel van het bestand Europese aal en is erop gericht
op lange termijn de ontsnapping tot aan de zee van 40 % van de biomassa van schieraal ten opzichte
van de pristiene toestand mogelijk te maken (dit is indien de mens geen invloed op het bestand had
uitgeoefend).
Om in te spelen op deze Europese verplichting hebben de Partijen bij de IMC in de loop van 2008
allemaal nationale/regionale beheerplannen voor het ISGD (cf. kaart hierna) opgesteld, die door de
Europese Commissie zijn goedgekeurd.
In het kader van deze nationale/regionale werkzaamheden zijn de potentiële habitats van de aal
geïdentificeerd en samengevat in het kader van het overkoepelend deel van het beheerplan van het
ISGD cf. onderstaande kaart).
Gelet op de daling van het aantal glasaaltjes in het estuarium van de Maas en gelet op de
herstelacties van de ecologische continuïteit voor de migrerende zalmachtigen en de overige
anadrome soorten, lijkt het weghalen van obstakels voor de stroomopwaartse trek van de aal geen
maatregel te zijn die prioritair moet worden genomen voor het overleven van deze soort. Op deze
soort wegen een reeks met menselijke activiteiten samenhangende sterftefactoren (visserij op
glasaaltjes en gele of zilverpaling en sterfte van de zilverpaling bij de stroomafwaartse trek in de
turbines van de waterkrachtcentrales enz.).
De geleidelijke verbetering van de omstandigheden voor de stroomopwaartse trek van de glasaal en
de jonge aal in de in het kader van het overkoepelend deel van het beheerplan van het ISGD Maas
als potentiële habitats vermelde biotopen zal er evenwel toe bijdragen dat het mogelijk wordt dat deze
soort opzwemt tot nieuwe habitats die niet te lijden hebben onder hydromorfologische ingrepen of
chemische belastingen (PCB’s bijvoorbeeld).
In Frankrijk is in het kader van het herstelprogramma op middellange termijn van de 23 naaldstuwen
die er tussen Verdun en de Frans-Belgische grens bestaan op de 150 km lange Maas
scheepvaart

op

de

rivier

toe

te

laten,

besloten

als

gidssoorten

voor

de

om de

bouw

van

passeervoorzieningen voor de stroomopwaartse trek te hanteren:
-

de zalm en de aal voor de werken gelegen stroomafwaarts van de Semois,

-

de aal en de sedentaire vissen stroomopwaarts van de Semois.
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Kaart 5. Potentiële biotopen voor de paling in het Maasstroomgebied
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4.2

Maatregelen ten behoeve van de ontwikkeling van reproductie- of groeihabitats

4.2.1 Zalmachtigen : de Atlantische zalm en de zeeforel
a) De Atlantische zalm
De doelstellingen met betrekking tot het bereiken van de goede ecologische toestand van de
oppervlaktewaterlichamen dragen bij tot de doelstellingen in verband met de bescherming van
zalmhoudende rivieren in de diverse stroomgebieden in kwestie van de Maas.
De volgende maatregelen zijn adequaat voor het bereiken van deze doelstellingen met betrekking tot
de bescherming van de rivieren voor zalmachtigen :


In eerste instantie de waterlopen, de potentiële reproductiehabitats voor zalmachtigen en
geschikte paaigebieden in het stroomgebied van de Maas in kaart brengen, het oppervlak van
die milieus actualiseren en de prioritaire zones identificeren/bevestigen.



Prioritair maatregelen nemen of plannen krachtens de FFH-richtlijn (Gebieden van
communautair belang - Natura 2000) voor een wettelijk kader ter bescherming van die types
milieu, aangevuld met maatregelen i) om de huidige habitats van goede kwaliteit goed
toegankelijk te maken voor de stroomopwaartse trek van de volwassen zalm dankzij het
herstel van de continuïteit van de waterlopen en de vrije migratie van vissen, en ii) er zo voor
te zorgen dat de zalmachtigen dergelijke habitats kunnen verlaten op het moment van hun
stroomafwaartse

trek

naar

de

zee

zonder

massaal

te

sterven

in

stuwen

of

waterkrachtturbines.


Uitvoering van algemene technische maatregelen ter behoud van de ecologische kwaliteit van
waterlopen en delen van waterlopen die momenteel veelbelovende potentiële habitats voor de
zalm vormen. De beschermingsmaatregelen dienen betrekking te hebben op de diverse
onderdelen inzake waterkwaliteit, de kwaliteit van de onderlaag (sedimenttransport, beperking
van de bevloeiing met vruchtbaar slib) en de hydromorfologische kwaliteit van de milieus wat
betreft het behoud van stromingsfaciës en sedimentafzettingen evenals het natuurlijke
karakter van de debietregeling. Bijzondere aandacht zou dienen te worden besteed aan de
kleinere waterkrachtcentrales met invloed op het debiet (zones met een opgelegd
debiet, schommeling van het debiet door sluizen) en de afvoer van opeengehoopt slib in de
stuwmeren (dichtslibben van de paaigebieden door fijn sediment).

Eens de goede habitats voor de zalm duurzaam zijn beschermd dient het accent te worden gelegd op
de potentieel voor de zalm geschikte waterlopen, waterlopen waarin de zalm naar alle
waarschijnlijkheid gedijen kan maar die nu nog niet voldoende kwaliteit vertonen vanwege vervuiling
en de eutrofiëring van het water, de overmatige toevoer van sedimenten die de bodem doet
dichtslibben evenals diverse hydromorfologische degradaties.

b) De zeeforel
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De paaigebieden van de zeeforel en de groeihabitats van de gewone forel zijn doorgaans van
hetzelfde

type

watermilieu

als

die

voor

de

zalm.

De

voor

de

zalm

geplande

beschermingsmaatregelen evenals het herstel van die milieus zullen automatisch de zeeforel ten
goede komen, en vice versa.

4.2.2 Andere anadrome trekvissen

a) De zeeprik en de rivierprik
De maatregelen ter bescherming/herstel van de voortplantings- en groeihabitats voor de jonge zalm
en de zeeforel zullen automatisch ook de zee- en rivierprik ten goede komen. Rekening houdend met
hun vermelding in de FFH-richtlijn dient er een veldonderzoek plaats te vinden met het oog op de
inventarisatie van de mogelijke habitatzones en de lokalisatie van de functionele paaigebieden.

b) De houting en de fint
Wat betreft de houting en de fint in Nederland worden de volgende maatregelen voorgesteld:
i)

actualisering van de geografische distributie en de staat van de populaties evenals de
organisatie van een monitoringprogramma,

ii)

bepaling van de herkomst van de in de Maas waargenomen exemplaren: emigratie uit de
populatie in de Rijn dan wel lokale voortplanting in te identificeren paaigebieden,

iii)

maatregelen met het oog op het ecologische herstel van de habitats met betrekking tot de
bescherming van de feitelijke of mogelijke paaigebieden naast maatregelen die dienen te
zorgen voor een betere verbinding met de zee.

4.2.3 De Europese aal
De aanwas van de zilveraal in het stroomgebied van de Maas, overeenkomstig de aalbeheerplannen,
gaat gepaard met een verhoging van de opvangcapaciteit voor de gele aal en de grote aantallen van
deze soort in leef- en groeihabitats. In dit licht zou de soort normaal gezien dienen te profiteren van de
algemene

verbetering

van

de

oppervlaktewaterkwaliteit

(fysisch-chemische

evenals

hydromorfologische aspecten) die voortkomen uit de toepassing van de Europese Kaderrichtlijn Water
en de Europese Richtlijn Viswater - 2006/44/EC). Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de
vermindering van de biologische vervuiling van de aal door micropolluenten (in het bijzonder
pesticiden, PCB’s en PBB’s), die de vis niet alleen ongeschikt maakt voor menselijke consumptie
maar ook zijn fysiologie verstoort. Zo kan de vis door de vervuiling de lange trek door de zee niet
afleggen en kan hij zich minder goed voortplanten.
De belasting door PCB’s (en wellicht ook andere POP’s) is dermate hoog is dat er effecten op
trekvissen (specifiek paling) gemeten worden. Het is daarom belangrijk dat de polluentbelasting in
paling in het Maasdistrict zowel ruimtelijk als temporeel gemonitord wordt. Dit is tevens belangrijk in
het kader van de rapportage van de chemische toestand van een aantal prioritaire stoffen volgens de
Kaderrichtlijn water. Uiteraard dienen alle mogelijke initiatieven genomen te worden om deze
specifieke vervuilingsbronnen te verminderen, en waar nodig dienen de noodzakelijke maatregelen
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genomen te worden om het eten van paling (en wellicht ook andere vissoorten) uit de Maas te
vermijden.

4.3

Doelstellingen op middellange termijn wat betreft uitzettingen

4.3.1 De zalmachtigen: de zalm en de zeeforel
a) De Atlantische zalm
De eerste doelstelling van het zalmproject in de Maas in Wallonië betreft de aangroei van een
duurzame populatie jonge zalm om zo jaarlijks het equivalent van 100.000 smolts te bereiken. Dit getal
komt overeen met het geschatte productiepotentieel in het hydrografische stroomgebied OurtheAmblève, dat de hoogste prioriteit krijgt vanwege de fysieke eigenschappen van de habitat. Wat betreft
het stroomgebied van de Eifel-Rur is het de bedoeling om evenveel jonge zalm uit te zetten als de
laatste jaren. Wanneer de eerste paaiplaatsen van de zalm stroomopwaarts bereikt kunnen worden,
zou het denkbaar zijn de populatie met verdere herpopulatie-acties te versterken.
Om

een

dergelijke

kwantitatieve

doelstelling

te

bereiken,

kunnen

diverse

aanvullende

herpopulatiemethodes worden ontwikkeld en/of verbeterd:


productie van pre-smolts van 1-2 zomers oud in de installaties van de nieuwe Gewestelijke
viskwekerij van Erezée. Verder dienen deze vissen te worden uitgezet in habitats die dicht bij
de zee zijn gelegen en weinig invloed ondergaan van de waterkrachtcentrales (stroomgebied
van de Berwinne, de semi-natuurlijke Maas stroomafwaarts van Visé);



semi-intensieve productie van jonge zalm van 0,4 - 1 g (viskwekerij van Erezée en andere
installaties) met het oog op de maximale verzadiging van habitats voor zalmachtigen van
waaruit de subnatuurlijke voorjaarszalm zijn stroomafwaartse trek begint;



bouw van artificiële broedplaatsen onder het kiezelzand aan de oevers van de bij- en
zijrivieren van de rivieren waarin de zalmpopulatie dient te stijgen;



uitzetting in de rivieren en paaigebieden van volwassen mannelijke en vrouwelijke vissen uit
de Maas-stam die in gevangenschap zijn gekweekt voor het geval er geen natuurlijke
oudervissen gebruikt kunnen worden;



Verkrijging van smolts van de juiste stam, in casu de Loire-Allier-stam voor de Eifel-Rur en de
Ierse stam voor in Wallonië.

Om een dergelijke hoeveelheid jonge zalm in gevangenschap aan de vastgelegde doelstellingen
inzake genetische eigenschappen en kwaliteit te laten beantwoorden, wordt aangeraden de volgende
methodes en middelen toe te passen op basis van een optimaal gebruik van de infrastructuur van de
viskwekerij van Erezée en andere gespecialiseerde centra:


vangst van natuurlijke oudervissen die de vistrappen van Lixhe in de Maas opzwemmen en,
na afspraken hierover met Nederland en Duitsland, van natuurlijke oudervissen die de
vistrappen van Roermond in de Roer opzwemmen, genetische typering van die vissen,
onmiddellijke uitvoering van artificiële reproducties (of afname en cryopreservatie van sperma)
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wanneer de exemplaren geslachtsrijp zijn of voorraadaanleg van dergelijke exemplaren in
bassins tot deze in de herfst geslachtsrijp zijn;


toepassing van een revalidatie-heraanpassingsprotocol voor natuurlijke en artificieel
gekweekte zalmoudervissen en aanleg van een voorraad verbeterde oudervissen in
gevangschap, in hoofdzaak vrouwelijke exemplaren;



toepassing van een protocol voor artificiële voortplanting van in gevangenschap levende of
natuurlijke zalmsoorten dat het behoud van de genetische diversiteit garandeert;



organisatie van een netwerk voor de vangst, de opslag en de uitwisseling van
zalmoudervissen die worden gevangen op verschillende niveaus van de Maas met het oog op
de heraanmaak van een nieuwe Maas-stam en meer in het bijzonder in het stroomgebied
Ourthe-Eifel-Rur, in het kader van een te organiseren samenwerking tussen Nederland,
Wallonië en Noordrijn-Westfalen.



Opwaardering van de in Frankrijk en andere landen opgedane expertise op het gebied van het
herstel van zalmpopulaties.

b) De zeeforel
In de regel is de vangst en de kustmatige reproductie van zeeforellen niet noodzakelijk omdat door de
nauwe verwantschap met de sedentaire rivierforellen een reproductiepotentieel in de stroomgebieden
bestaat. Al naargelang de lokale mogelijkheden en behoeften die zich voordoen, kunnen wel
uitzettingen van zeeforel plaatsvinden door middel van door artificiële voortplanting verkregen jonge
vissen afkomstig van natuurlijke volwassen exemplaren die zijn gevangen tijdens de stroomopwaartse
trek in de vistrappen van de Maas dan wel een bepaalde tijd in gevangenschap leven tot ze
geslachtsrijp zijn.
Parallel aan deze praktische operaties worden studies aangemoedigd op het gebied van genetica,
fysiologie en ecologie en dit met het oog op de bepaling van de biologische basis van de diadrome
trekeigenschappen van bepaalde soorten gewone forel.

4.3.2 Andere anadrome trekvissen
De kwestie van de uitzetting stelt zich niet voor de zeeprik, de rivierprik en de fint. Voor de houting
bestaat de mogelijkheid van een uitzetting die al in de Rijn is gebruikt ( zie het jaarverslag over 2004
van het Wanderfischprogramm van Rijnland-Westfalen), maar momenteel niet in de Maas wordt
gepland.

4.3.3 De Europese aal
Bij uitzettingen van glasaal in het kader van de aalbeheerplannen dient rekening gehouden te worden
met de kwaliteit van de uitzettingsplaatsen met betrekking tot chemische belasting en ziektes, zodat er
door deze bepoting kwaliteitsvolle paling (palingen van goede energetische conditie en weinig belast
met PCB’s) kan verkregen worden.
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4.4

Maatregelen op middellange termijn ten behoeve van de continuïteit van de
stroomafwaartse trek

4.4.1 De zalmachtigen: de zalm en de zeeforel
De mogelijke verliespercentages van de smolts en kelts (aftrekkende afgepaaide zalm en zeeforel)
van de Atlantische zalm en de zeeforel tijdens hun stroomafwaartse trek in de vangroostersystemen
van de inlaat van industriële installaties of drinkwaterproductiebedrijven en vooral in de
waterkrachtturbines langs de Maas en En het afleiden van smolts bij de afvoer naar de grote kanalen
zowel als de eventuele aanwezigheid van migratieknelpunten zoals sommige grote kanalen moeten
mee in overweging worden genomen bij het vaststellen van doelstellingen voor het herstel van de
populaties op de watersystemen waar de geschikte habitats voorkomen.
Daar waar de actiemiddelen voor het beperken van de stroomafwaartse trek van de smolts voor de
Atlantische zalm en zeeforel in het Albertkanaal, de Zuidwillemsvaart en het Julianakanaal nog
moeten worden bestudeerd, ziet het ernaar uit dat de maximale sterfte die als aanvaardbaar wordt
beschouwd

voor

de

vangroosters

van

de

waterinlaat

van

industriële

installaties

of

drinkwaterproductiebedrijven en turbines van waterkrachtcentrales 2-3% /installatie bedraagt, maar de
technische oplossingen om deze drempel te bereiken nog lang niet beschikbaar of nog niet aangepast
zijn voor de grote centrales met een capaciteit van 200-400 m³/s, wat een ernstig probleem is voor de
werken die gelegen zijn in de loop van de Maas stroomafwaarts van de Ourthe. In Noordrijn-Westfalen
wordt ervan uitgegaan dat bij een succesvolle visbescherming tot 95 % van de stroomafwaarts
trekkende zalm per installatie de habitats voor de juvenielen tot boven de 6 waterkrachtcentrales
succesvol toegankelijk voor de zalm zullen kunnen worden.

4.4.2 Andere anadrome trekvissen
Voor de zee- en rivierprik, de houting en de fint schrijft de Nederlandse regelgeving een sterftecijfer
voor van minder dan 10% veroorzaakt door waterkrachtcentrales in de hele loop van de Maas.

4.4.3 De Europese aal
De Verordening (EG) nr. 1100/2007, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 22
september 2007, bevat maatregelen voor het herstel van het bestand Europese aal en is erop gericht
op lange termijn de ontsnapping tot aan de zee van 40 % van de biomassa van schieraal ten opzichte
van de pristiene toestand mogelijk te maken (dit is indien de mens geen invloed op het bestand had
uitgeoefend). Voor deze soort bestaat de voornaamste uitdaging erin de voorwaarden voor de
stroomafwaartse trek van de zilveraal in het hele watersysteem van de Maas te verbeteren om het
huidige sterftecijfer terug te dringen bij het passeren van de turbines in de waterkrachtcentrales of de
waterinlaten van de grote industriële of drinkwaterproductiebedrijven.
Om deze doelstelling te bereiken, lijkt het noodzakelijk voor de potentiële biotopen voor de aal een
doelstelling van een maximale sterfte per centrale voor de stroomafwaartse trek van 3 % voor de aal
vast te stellen, zodat de exploitanten van waterkrachtcentrales geleidelijk aan verplicht zullen worden
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nieuwe aangepaste technologieën te gebruiken, zoals de visvriendelijke turbines of roosters met dicht
op elkaar staande spijlers in combinatie met vispassages voor de stroomafwaartse trek met dien
verstande dat deze nieuwe uitrustingen nog ver van beschikbaar of geschikt zijn voor de grote
centrales met een capaciteit van 200-400 m³/s wat een ernstig probleem vormt voor de werken in de
loop van de Maas stroomafwaarts van de Ourthe.
De stroomafwaartse trek van de zilveraal ter hoogte van de stuwdammen van waterkrachtcentrales is
een moeilijk op te lossen ecologisch fenomeen vanwege de grote omvang (60-120 cm) van deze
soort. Tevens dient er rekening mee te worden gehouden dat deze vissen de neiging vertonen om
zich ’s nachts over de bodem te bewegen en dat hun trek in de herfst-winter plaatsvindt, wanneer het
debiet van de rivier doorgaans groot is. Dit betekent dat er specifieke beschermingsmaatregelen voor
de aal dienen te worden genomen die totaal verschillen van die voor zalmachtige juvenielen en de
prik.
Het treffen van maatregelen om de aal in het ISGD Maas te redden is een complex werk van lange
adem. Er moet aanvullende informatie worden ingezameld over transnationale ecologische aspecten
van de aal en i.h.b. de stroomkenmerken van juveniele trekvissen (glasaal en gele aal) die vanuit de
Noordzee het stroomgebied koloniseren en van de zilveraal die vanuit de verschilllende delen van het
stroomgebied stroomafwaarts naar zee trekt en bij het passeren van de opeenvolgende
waterkrachtcentrales en waterinlaten op de rivier een hoge sterfte kent.
In Noordrijn-Westfalen wordt ervan uitgegaan dat bij een succesvolle visbescherming tot 95 % per
installatie, de stroomafwaarts trekkende zilveralen die afkomstig zijn van de in het beheerplan voor de
zijrivieren van de Maas, Rur, Schwalm en Niers aangewezen rivierdelen voor gidssoorten voldoende
beschermd kunnen worden om de doelstellingen van het aalbeheerplan te bereiken.

4.5 Doelstellingen m.b.t. de visserij in zoetwater
In de binnenwateren van de landen rond de Maas worden de zalm en de zeeforel evenals andere
anadrome trekvissen (de zee- en rivierprik, de houting en de fint) beschermd door een verbod op
professionele mechanische visvangst en hengelvangst. Dit wettelijke verbod verhindert echter niet dat
er illegale/onopzettelijke visvangst plaatsvindt. Die is trouwens niet meetbaar, behalve in Nederland,
waar zich in de monding habitats bevinden die zeer attractief zijn voor zowel stroomopwaarts als
stroomafwaarts trekkende vissen. In mei 2008 heeft het Nederlandse ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit een zeer gedetailleerd rapport gepubliceerd (Jansen et al., 2008) over de
bijvangsten van 6 soorten anadrome trekvissen in de binnenwateren van Nederland en meer bepaald
in de Rijn (Lek + Waal + IJssel), de Maas en onderdelen (Haringvliet en Hollands Diep) van hun
gezamenlijke monding.
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Specie

Lek

Waal

Ijssel

Totaal Rhein

Maas

HV & HD

Totaal

Sterfte (%)

Volwassen zalm
47
31
16 (130)
94 (208)
34
335
463
5-44
Volwassen zeeforel
123
112
167 (585)
402 (58)
133
873
1408
5-44
Houting
38
96
19
152
41
213
406
0-25
Fint
35
22
0
57
14
274
345
0-91
Rivierprik
2731 2311
1281
2026
2026
6871
15220
0-10
Zeeprik
1304
84
126
29
29
1489
3032
0-28
Tabel 9. Schatting van de jaarlijkse vangst van trekvissen in de Rijn (Lek + Waal + IJssel), de Rijn en
de gezamenlijke monding (HV = Haringvliet en HD = Hollands Diep) en van het belang van de
overeenkomstig verkregen totale sterfte (Jensen et al, 2008).

4.5.1 Zalmachtigen : de Atlantische zalm en de zeeforel
Het momenteel excessieve karakter (100 zalmen en 300 zeeforellen / jaar) van de bijvangsten en de
sterfte (5-44%) van de in Nederland gevangen volwassen zalm en zeeforel noopt dringend tot
maatregelen om die impact op de populatie tijdens de herstelfase te verkleinen: reglementering van
de mechanische visvangst, de plaatsen, de periodes en de voorwaarden voor de visvangst,
voorlichting aan de vissers, verscherping van de controles, optimalisering van de efficiëntie van de
vistrappen om zo de concentratie vis bij scheepsstuwen te verminderen. Alhoewel er geen cijfers
bekend zijn uit het bovenstroomse deel van de Maas (bovenstrooms van Nederland) mag worden
aangenomen dat ook hier flinke bijvangsten van zalmachtigen worden gerealiseerd. Ook hier moeten
de voorgestelde bovengenoemde maatregelen voor Nederland worden toegepast.

4.5.2 Andere anadrome trekvissen
Om de zee- en rivierprik, de houting en de fint te beschermen dient de impact van de mechanische
visvangst net als bij de zalm en zeeforel te worden verkleind.

4.5.3 De Europese aal
In het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Maas waar professioneel op aal (zowel de
zilveraal als de gele aal) wordt gevist zal het objectief van 40% ontsnapping worden gehaald door
maatregelen te nemen die diverse soorten visvangst inperken, bijvoorbeeld door de aanleg van
visbeperkingen in de zones die van belang zijn voor de trek, een korter visseizoen, het verbod op
bepaalde methodes mechanische visvangst in weloverwogen omgevingen, de verplichting voor
sportvissers om de gevangen exemplaren weer uit te zetten of zelfs de aankoop door de overheid van
de door professionele vissers gevangen aal om die als pootvis (glasaal) met het oog op herpopulatie
én als volwassen exemplaar (zilveraal) te gebruiken om weer direct in zee uit te zetten en op die
manier de risicozones te omzeilen (waterkrachtcentrales, mechanische visvangst).
In andere delen van het stroomgebied bestaat de professionele visvangst niet meer maar treffen we
enkel hengelvangst aan. Nader onderzoek naar de gevolgen van de professionele en hengelvangst op
het aalbestand is nodig om te komen tot een afgestemde regulering met betrekking tot aalvangst.. Niet
onvermeld mag blijven dat de consumptie van gevangen aal gezondheidsrisico’s met zich mee kan
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brengen. In Wallonië is de consumptie van gevangen aal sinds 2006 verboden vanwege een te hoge
vervuilingsgraad door PCB’s. Voor de Vlaamse wateren en voor de Nederlandse grote rivieren wordt
de consumptie van paling sterk ontraden.
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