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Samenvatting 

In opdracht van Waterschap Rivierenland heeft Visserij Service Nederland in het 

voorjaar van 2018 een onderzoek uitgevoerd naar het visaanbod bij de gemalen 

Oostkil, Bruine Kil en de hevelinlaat Bakkerskil. Bij de hevelinlaat is ook onderzoek 

gedaan naar intrek van vis als de inlaat open staat.  

De aanbodbemonsteringen zijn uitgevoerd door middel van zegen-, elektro- en 

kruisnetvisserij en de intrek van vis is vastgesteld door middel van fuikvisserij.  

 

Op alle drie de bemonsterde locaties is aanbod van vis vastgesteld. De aantallen zijn 

254 exemplaren bij gemaal Bruine Kil, 339 exemplaren bij gemaal Oostkil en 281 

exemplaren bij de hevelinlaat Bakkerskil. Qua soortensamenstelling is het aanbod 

bij gemaal Oostkil het meest gevarieerd (21 soorten), gevolgd door gemaal Bruine 

Kil (18 soorten) en de hevelinlaat Bakkerskil (12 soorten). Naast aanbod van vis is bij 

de hevelinlaat Bakkerskil ook vastgesteld dat er inspoeling/migratie van vis 

plaatsvindt als de inlaat open staat. De hoeveelheid intrekkende vis lijkt echter niet 

groot, mede omdat de inlaat in de praktijk in de het voorjaar beperkt open staat. 

 

Vanuit het oogpunt van de KRW-maatlat voor de achterliggende killen (R8) is de 

intrek van rheofiele en diadrome vissoorten van belang voor een verbetering van de 

KRW-score. Bij beide gemalen bestond circa een derde van de totale vangst uit deze 

vissoorten (Bruine Kil 33%, Oostkil 30%). Bij de hevelinlaat Bakkerskil was het 

percentage rheofiele/diadrome vissoorten bij de aanbodbemonsteringen slechts 3% 

en bij de passagebemonsteringen 21%. 

Gelet op de omvang en soortensamenstelling van het visaanbod en de 

aanwezigheid van een lokstroom, hebben beide gemalen een hoge prioriteit om 

vispasseerbaar gemaakt te worden. De prioriteit van de hevelinlaat Bakkerskil is 

geredeneerd vanuit het vastgestelde visaanbod laag.  

 

De tussen beide pompen van de gemalen aanwezige inlaatkoker kan worden 

ingezet voor vismigratie in de richting van Rijkswater naar waterschapswater. Door 

het (gedeeltelijk) openen van de afsluitschuif krijgen vissen de mogelijkheid om met 

de stroomrichting mee het gebied in te migreren. Indien wenselijk kan het inlaten 

van water/vis beperkt worden tot de belangrijke migratieperiode (maart-mei) en –

tijdstippen (ochtend/avond)  

Hoewel het verbeteren van de vismigratie bij de hevelinlaat een lage prioriteit 

heeft, is het op deze locatie wel mogelijk om op eenvoudige wijze de hoeveelheid 

intrekkende vis te vergroten. Dit kan door het in de periode maart tot en met mei 

dagelijks openen van de inlaat voor vismigratie.  

 

Het in het voorjaar van 2018 uitgevoerde onderzoek had alleen betrekking op het 

aanbod van vissen die vanuit de Biesbosch richting de binnenwateren willen 

migreren. Inzicht in vismigratie in tegengestelde richting (najaarsonderzoek) kan 

inzicht gevel in visaanbod, visschade en -sterfte bij gemaalpassage en de 

tegenstroomse passeerbaarheid van de hevelinlaat. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Diverse vissoorten hebben om verschillende redenen behoefte om te migreren. 

Redenen zijn onder andere om te kunnen paaien, opgroeien of te overwinteren. 

Een vrije vismigratie is daarmee essentieel voor een gezonde visstand. De 

mogelijkheid om te migreren wordt op veel plaatsen belemmerd door de 

aanwezigheid van kunstwerken zoals gemalen, stuwen en sluizen.  

Vanuit de Kaderrichtlijn Water zijn doelen gesteld ten aanzien van een gewenste 

visstand. Om invulling te geven aan de KRW-doelen streeft Waterschap Rivierenland 

naar verbetering van de visstand door het treffen van onder andere 

vismigratiemaatregelen. Waterschap Rivierenland heeft hiervoor in haar 

beheergebied enkele prioritaire vismigratieroutes aangewezen (Tauw, 2009). Indien 

vismigratie op deze routes als gevolg van de aanwezigheid van kunstwerken 

belemmerd wordt, worden hier vismigratiemaatregelen getroffen.  

 

Een aantal van de gewenste vismigratieroutes liggen tussen het beheergebied van 

het waterschap en de omliggende grote rivieren (Rijn, Waal, Maas). Voor drie 

locaties, die mogelijk een vismigratiebarrière tussen rijks- en regionale wateren 

vormen, onderzoekt Waterschap Rivierenland de noodzaak voor het treffen van 

vismigratiemaatregelen. Om deze noodzaak aan te tonen, is dit onderzoek 

uitgevoerd. 

 

Om te komen tot effectieve en betaalbare oplossingen voor de verbetering van 

vismigratie is er vooraf inzicht gewenst in de huidige situatie met betrekking tot de 

vismigratie. Daarom heeft Visserij Service Nederland in het voorjaar van 2018 op 

drie locaties in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland 

migratieonderzoeken uitgevoerd.  

Het doel van de onderzoeken is om vast te stellen in welke mate de locaties in de 

huidige situatie functioneren voor vismigratie, of dat ze daadwerkelijk een barrière 

vormen voor migrerende vis. Daarnaast kunnen de onderzoeken inzicht bieden in 

de mogelijkheden en noodzaak om knelpunten op te lossen. 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de bemonsterde locaties beschreven. Daarna wordt in 

hoofdstuk 3 ingegaan op de werkwijze. In hoofdstuk 4 wordt een keuze gemaakt 

van doelsoorten en de hoofdstukken 5 en 6 beschrijven en vergelijken de resultaten 

van de bemonsteringen. In hoofdstuk 7 wordt een advies voor oplossingsrichtingen 

van vismigratie gegeven. Hoofdstuk 8 is een discussie en als laatst worden in 

hoofdstuk 9 de conclusies en aanbevelingen voor verbetering van de 

migratiemogelijkheden behandeld. 
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2 Gebiedsbeschrijving 

2.1 Watersysteem 

Dit onderzoek is uitgevoerd op drie locaties in de Oostwaard, nabij Werkendam en 

Hank. In de Oostwaard liggen drie voormalige Biesboschkreken, namelijk de Bruine 

Kil, Bakkerskil/Westkil en Bleeke Kil/Oostkil. De Oostwaard is al tientallen jaren 

geleden ingepolderd, met als gevolg dat de kreken door middel van een dijk 

gescheiden van het stromende water van de Biesbosch. 

De Oostwaard kent een watersyteem waarbij de middelste kreek (Bakkerskil) dient 

voor aanvoer van water in droge periodes. Dit water stroomt over diverse stuwen 

naar watergangen in het aangrenzende landbouwgebied, die een lager waterpeil 

hebben dan de Bakkerskil. De Bruine Kil en Bleeke Kil/Oostkil hebben een nog lager 

waterpeil, waardoor overtollig water vanuit de sloten over stuwen naar deze killen 

kan stromen. Bij beide killen is er de mogelijkheid om door middel van een gemaal 

water af te voeren naar de Biesbosch.  

Diverse stuwen in het gebied zijn uitgerust met vismigratievoorzieningen, waardoor 

vismigratie binnen de Oostwaard mogelijk is. De migratiemogelijkheid tussen het 

Rijkswater (Biesbosch) en het binnendijkse waterschapswater is echter (zeer) 

beperkt. 

In figuur 2.1 is een schematische weergave te zien van het watersysteem van de 

Oostwaard. 

 

 
Figuur 2.1. Schematische weergave watersysteem Oostwaard 

Legenda 

 = Voormalige Biesboschkreken 

 = Stroomrichting water 



- Monitoring visaanbod en migratie Oostwaard - 

 

Visserij Service Nederland sterk in viswerk  

8  

 

2.2 Bemonsterde locaties 

Bij drie locaties is het aanbod van potentieel migrerende vis bemonsterd, namelijk 

gemaal Bruine Kil, gemaal Oostkil en de hevelinlaat Bakkerskil. 

 

Gemaal Bruine Kil 

Gemaal Bruine Kil maalt het water uit van de Oostwaard ten noorden van de 

Bakkerskil (oppervlakte bemalingsgebied 1.030 hectare). Het gemaal heeft twee 

verticale schroefpompen met beide een capaciteit van 52 m3 per minuut. Het water 

van beide pompen wordt door een koker onder de dijk door gepompt en komt uit in 

het Steurgat (Biesbosch). Gemaal Bruine Kil draait dagelijks enkele uren, ook als er 

geen regen valt. Dit om overtollig kwelwater weg te pompen. 

Bij het gemaal is het ook mogelijk om water in te laten, door middel van het openen 

van een schuif die aan de binnenzijde van de dijk tussen beide pompen zit. Dit 

water stroomt onder de dijk door via dezelfde koker waardoor ook water 

uitgemalen kan worden. In de praktijk vindt inlaat van water in de Oostwaard 

meestal plaats via de hevelinlaat Bakkerskil en wordt de inlaatmogelijkheid bij 

gemaal Bruine Kil slechts zelden gebruikt. 

Het streefpeil in de Bruine kil is in de zomer -0,8 meter ten opzichte van NAP en in 

de winter -1,1 meter ten opzichte van NAP. Uitgaande van een ‘normale’ 

waterstand van circa 0,5 tot 1,0 meter ten opzichte van NAP in het Steurgat, 

bedraagt het gemiddelde peilverschil tussen het buitendijks en binnendijks gelegen 

water zo’n 1,5 tot 2,0 meter. Dit peilverschil kan echter in sommige gevallen ook 

lager of (veel) hoger zijn, als gevolg van sterk wisselende peilen buitendijks. 

 

Gemaal Oostkil  

Gemaal Oostkil maalt het water uit van de Oostwaard ten zuiden van de Bakkerskil 

(oppervlakte bemalingsgebied 1.500 hectare). Het gemaal heeft twee verticale 

schroefpompen met beide een capaciteit van 70 m3 per minuut. Het water van 

beide pompen wordt door een koker onder de dijk door gepompt en komt uit in het 

Bovenste Gat van het Zand (Biesbosch). Evenals gemaal Bruine Kil draait ook gemaal 

Oostkil dagelijks enkele uren. 

Bij het gemaal is ook de mogelijkheid om water in te laten, vergelijkbaar aan gemaal 

Bruine Kil. In de praktijk vindt inlaat van water in de Oostwaard meestal plaats via 

de hevelinlaat Bakkerskil en wordt de inlaatmogelijkheid bij gemaal Oostkil slechts 

zelden gebruikt. 

Het streefpeil in de Oostkil is in de zomer -1,0 meter ten opzichte van NAP en in de 

winter -1,2 meter ten opzichte van NAP. Uitgaande van een ‘normale’ waterstand 

van circa 0,5 tot 1,0 meter ten opzichte van NAP in het Bovenste Gat van het Zand, 

bedraagt het gemiddelde peilverschil tussen het buitendijks en binnendijks gelegen 

water zo’n 1,5 tot 2,0 meter. Dit peilverschil kan echter in sommige gevallen ook 

lager of (veel) hoger zijn, als gevolg van sterk wisselende peilen buitendijks. 

 

Hevelinlaat Bakkerskil 

Met de hevelinlaat Bakkerskil kan in tijden van droogte water worden ingelaten 

vanuit het Jeppegat (Biesbosch) in de Oostwaard. De waterstroom wordt op gang 
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gebracht met behulp van een vacuümpomp, waarna het water vanzelf blijft 

stromen vanwege het verschil in waterpeilen tussen de in- en uitstroomzijde. Vissen 

kunnen de passage in theorie probleemloos passeren, zonder dat ze in aanraking 

kunnen komen met bewegende delen.  

Het streefpeil in de Bakkerskil is in de zomer +0,05 meter ten opzichte van NAP en 

in de winter -0,05 ten opzichte van NAP. Uitgaande van een ‘normale’ waterstand 

van circa 0,5 tot 1,0 meter ten opzichte van NAP in het Jeppegat, bedraagt het 

gemiddelde peilverschil tussen het buitendijks en binnendijks gelegen water zo’n 

0,5 tot 1,0 meter. Dit peilverschil kan echter in sommige gevallen ook lager of (veel) 

hoger zijn, als gevolg van sterk wisselende peilen buitendijks. 

Figuur 2.2 toont het inlaatregime van de hevelinlaat in het jaar 2017. Er is met name 

water ingelaten in de periode van begin april tot half november. In de winter en het 

vroege voorjaar wordt vanwege een geringe verdamping en weinig tot geen 

watervraag vanuit de landbouw slechts zelden water ingelaten. Dit heeft tot gevolg 

dat intrek van vis in een deel van de belangrijkste migratieperiode in het voorjaar 

(maart tot en met mei) niet mogelijk is. 

 

 
Figuur 2.2. Inlaatregime hevelinlaat 2017 in relatie tot voorjaarsmigratie 

 

 
 

Migratieperiode voorjaar 
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3 Materiaal en methode  

3.1 Gemalen Bruine Kil en Oostkil 

Bij beide gemalen in onderzoek gedaan naar aanbod van potentieel migrerende vis 

door middel van verschillende bemonsteringstechnieken, namelijk: 

- Combinatie van zegen- en elektrovisserij. 

- Kruisnetvisserij. 

 

Zegen- en elektrovisserij 

Er is gedurende vier maal een zegentrek uitgevoerd aan de uitstroomzijde van de 

gemalen (Biesbosch). Hierbij is gebruik gemaakt van een zegen met een lengte van 

100 meter. Vervolgens is de oeverzone in de nabijheid van de gemalen bemonsterd 

door middel van elektrovisserij. Deze visserij is overdag uitgevoerd. Voorafgaand 

aan twee bemonsteringen heeft het gemaal een uur gedraaid, met als doel om een 

lokstroom voor vis te creëren. Tijdens de twee andere bemonsteringen was dit niet 

het geval. Een kanttekening hierbij is dat beide gemalen dagelijks enkele uren in 

werking zijn. Daarom is er ook kort voorafgaand aan de andere bemonsteringen een 

lokstroom voor vis geweest. 

 

  
Figuur 3.1. Zegenvisserij Figuur 3.2. Kruisnetvisserij 

 

Kruisnetvisserij 

Viermaal is aan de uitstroomzijde (Biesbosch) bemonsterd door middel van 

kruisnetvisserij. Deze visserij is met name gericht op kleine vissoorten als 

driedoornige stekelbaars en jonge paling. Er is gevist met een kruisnet van 1,5 bij 

1,5 meter, dat door middel van een elektrische lier werd bediend. De 

bemonsteringen werden uitgevoerd in de avonduren (21:00 – 24:00 uur), waarbij 

het kruisnet om de 5 minuten werd gelicht. Om vis aan te trekken en zicht te 

hebben op de aanwezigheid van vis, werd boven het kruisnet een bouwlamp 

geplaatst. Voorafgaand aan alle bemonsteringen draaide het gemaal een uur lang, 

om een lokstroom voor vis te creëren. 
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3.2 Hevelinlaat Bakkerskil 

Bij de hevelinlaat is onderzoek gedaan naar visaanbod door middel van zegen- en 

elektrovisserij. Daarnaast is onderzoek gedaan naar passage van vis via de inlaat 

door middel van fuikvisserij. 

 

Zegen- en elektrovisserij (aanbod) 

Bij de hevelinlaat is onderzoek gedaan naar aanbod van potentieel migrerende vis 

door middel van zegen- en elektrovisserij aan de instroomzijde (Biesbosch), 

vergelijkbaar met de bemonstering bij de gemalen. Er zijn geen 

kruisnetbemonsteringen uitgevoerd, omdat verwacht werd dat de vangst vanwege 

het ontbreken van een lokstroom en het ondiepe, heldere water voor de inlaat 

verwaarloosbaar klein zou zijn. 

 

Fuikvisserij (passage) 

Er is onderzoek gedaan naar intrek van vis via de hevelinlaat, door middel van het 

plaatsen van een hokfuik aan de uitstroomzijde (Bakkerskil). Deze fuik sloot de 

uitstroom volledig af, waardoor alle passerende vissen vanaf een lengte van circa 8 

centimeter werden gevangen. Kleinere vissen konden niet worden gevangen, als 

gevolg van de maaswijdte van de gebruikte fuik. Een kleinere maaswijdte was 

echter niet mogelijk, omdat de kracht die het uitstromende water uitoefent op de 

fuik dan te groot wordt. 

De fuik is viermaal geplaatst. Eén keer was dit overdag, een keer in de middag en 

avond en twee keer is de fuik een nacht over geplaatst. In totaal heeft de fuik circa 

40 uur voor de waterinlaat gestaan. 

 

 
Figuur 3.3. Fuikvisserij 
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3.3 Bemonsteringsdatums 

Alle bemonsteringen zijn uitgevoerd in de maanden april en mei, aangezien dit de 

periode is dat diverse vissoorten actief op zoek zijn naar geschikte 

voortplantingsgebieden. Ook migreert jonge paling (glasaal, pootaal) in deze 

periode het binnenland in. De exacte bemonsteringsdatums zijn gekozen afhankelijk 

van de weersomstandigheden, waarbij zoveel mogelijk met mooi weer is gevist, als 

de verwachte migratiedrang van vis het grootst is. Ook is erop gelet dat de 

bemonsteringen zoveel mogelijk verspreid over de twee maanden zijn uitgevoerd. 

Dit omdat de migratiepiek van diverse vissoorten verschilt, afhankelijk van aspecten 

als watertemperatuur. Door een spreiding van bemonsteringsdatums kunnen zoveel 

mogelijk vissoorten worden aangetroffen.  

In figuur 3.4 is een schematisch overzicht van de bemonsteringsdatums 

opgenomen.  

3.4 Verwerking van gegevens 

Bij de veldwerkzaamheden zijn alle visgegevens per bemonsteringsmethode en 

datum genoteerd op een turfformulier. Vervolgens zijn de gevangen vissen direct 

teruggezet in hetzelfde water. Bij de kruisnetvisserij zijn de vissen tijdelijk bewaard 

in een grote kuip met water en aan het einde van de bemonstering teruggezet. Dit 

om dubbelvangsten gedurende een bemonsteringsavond te voorkomen. 

De gegevens van de turfformulieren zijn ingevoerd in Piscaria en verder bewerkt in 

Excel, waaruit de tabellen en grafieken zijn afgeleid die zijn opgenomen in de 

volgende hoofdstukken. Vervolgens zijn de gegevens geanalyseerd, inclusief 

vergelijking van de vangsten per locatie.  

 

3.5 Samenwerking met medewerkers waterschap 

De bemonsteringen bij de gemalen zijn afgestemd met peilbeheerder Jeroen Wyatt 

en zijn vervanger Vincent Struik. Deze afstemming was noodzakelijk voor het tijdig 

in werking stellen en stopzetten van de gemalen en het openen en sluiten van de 

waterinlaat. De samenwerking is naar tevredenheid verlopen, ook als afstemming 

nodig was in de avonduren. 
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Figuur 3.4. Overzicht bemonsteringsdatums 
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4 Beleid waterschap en keuze doelsoorten 

4.1 Vismigratiebeleid waterschap 

In 2008 heeft Waterschap Rivierenland het vismigratieplan ‘Ruim baan voor vis in 

Rivierenland’ (Arntz, e.a., 2009) laten opstellen. Onderstaand zijn enkele passages 

uit dit plan opgenomen, die in het kort het vismigratiebeleid van het waterschap 

beschrijven. 

 

Vrije vismigratie in prioritaire routes 

Waterschap Rivierenland werkt aan het verbeteren van de vismigratie. Bij stuwen, 

sluizen en gemalen die een barrière vormen voor vismigratie treffen we nu en 

komende jaren vismigratiemaatregelen. Om te bepalen welke locaties een barrière 

vormen, is gekeken naar de levenscyclus van vis. Hieruit volgt welke leefgebieden 

een vis nodig heeft en daarmee welke leefgebieden bereikbaar moeten zijn c.q. met 

elkaar verbonden moeten worden. Vanuit deze redenering volgen onderstaande 

prioritaire vismigratieroutes (figuur uit Ruim baan voor vis in Rivierenland (2009)).  

 

  

Figuur 4.1. Visie op vismigratie; vismigratieroutes (donkerblauw) en verbinding met 

rivieren (blauwe pijlen) 

 

Uitgangspunten ontwerp 

Er zijn vele vormen waarin vismigratiemaatregelen uitgevoerd kunnen worden. 

Vanuit de visie op vismigratie van het waterschap gelden de volgende algemene 

uitgangspunten die bij de keuze naar een vismigratieoplossing meegenomen 

moeten worden. De te realiseren vismigratieoplossing dient te functioneren: 

- jaarrond, minimaal gedurende de migratieperiode van vis;  

- voor alle soorten en leeftijdsklassen; 

- voor zowel stroomopwaartse als stroomafwaartse migratie. 

Per locatie moet worden gekeken in hoeverre het realiseren van een 

vismigratieoplossing die aan al deze uitgangspunten voldoet realistisch en haalbaar 

is. Afwijken van deze uitgangspunten kan, zolang de functionaliteit en 

doelmatigheid van de maatregel gewaarborgd blijft. 
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4.2 Keuze doelsoorten 

Omdat Waterschap Rivierenland streeft naar vispassages die voor alle vissoorten 

bruikbaar zijn, zijn in ‘Ruim baan voor vis in Rivierenland’ geen specifieke 

doelsoorten aangewezen waarvoor vispasseerbaarheid van de onderzochte locaties 

van belang is. Een keuze van doelsoorten kan het echter wel vergemakkelijken om 

een prioritering voor de aanleg van vispassages op de onderzochte locaties te 

maken. De meest voor de hand liggende keuze van doelsoorten is kan gemaakt 

worden door een koppeling met het KRW-watertype. Het realiseren van een 

migratieroute voor bepaalde vissoorten heeft direct een positief effect op de KRW-

score voor vis in het achterliggende gebied. Daarom wordt in deze paragraaf een 

keuze gemaakt voor doelsoorten, gekoppeld aan het KRW-watertype van de Bruine 

Kil, Bleeke Kil/Oostkil en Bakkerskil/Westkil. Deze drie voormalige Biesboschkreken 

zijn aangewezen als één KRW-waterlichaam ‘Kreekrestanten Alm en Biesbosch’. Dit 

waterlichaam is getypeerd als R8; Zoet getijdenwater (uitloper rivier) op zand/klei. 

De visstand in dit watertype wordt beoordeeld aan de hand van de volgende 

parameters, waarbij een hoger aantal of aantalspercentage leidt tot een hogere 

KRW-score: 

- Aantal inheemse rheofiele soorten 

- Aantal inheemse diadrome soorten 

- Aantal inheemse limnofiele soorten 

- Aantalspercentage rheofiele soorten 

- Aantalspercentage limnofiele soorten 

 

Voor het verbeteren van de KRW-score is het dus van belang dat het aantal 

rheofiele, diadrome en limnofiele soorten stijgt als gevolg van intrek van vis. Bij 

rheofiele en limnofiele soorten speelt daarnaast ook percentage rheofielen of 

limnofielen ten opzichte van de totale visstand een rol. 

 

In tabel 4.1 is een overzicht opgenomen van de vissoorten die binnen de maatlat R8 

worden getypeerd als rheofiele, diadrome of limnofiele soort. Gelet op de 

(verwachte) vissoorten aan de Biesboschzijde en het aanwezige habitat in de killen 

zijn hieruit op basis van expert judgement enkele doelsoorten afgeleid. Hierbij 

hebben de dikgedrukte vissoorten een hoge prioriteit, aangezien de kans op 

voorkomen van deze soorten het grootst is. De overige (niet dikgedrukte) soorten 

kunnen mogelijk ook via vismigratievoorzieningen de killen in migreren. Maar 

omdat deze soorten weinig tot geen geschikt habitat zullen vinden, zal het hierbij 

vooral gaan om ‘toevallige dwaalgasten’. Rheofiele en diadrome soorten zijn in 

hoge mate gebaat bij migratiemogelijkheden tussen de Biesbosch en het 

binnendijks gelegen water. Voor limnofiele vissoorten is de migratiemogelijkheid 

weinig relevant, aangezien de populatie van deze vissoorten vooral afhankelijk is 

van de oppervlakte aan geschikt habitat en de interne migratiemogelijkheden 

binnen het waterlichaam. Daarom heeft geen enkele limnofiele vissoort een hoge 

prioriteit. 
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Tabel 4.1. Vissoorten KRW-type R8 en keuze doelsoorten 

Rheofiel  Diadroom Limnofiel 

Alver Atlantische steur Bittervoorn 

Atlantische steur Atlantische zalm Grote modderkruiper 

Atlantische zalm Barbeel Ruisvoorn 

Barbeel Bot Vetje 

Elft Driedoornige stekelbaars Zeelt 

Houting Elft  

Kleine modderkruiper Fint  

Kopvoorn Houting  

Kwabaal Paling  

Rivierdonderpad Spiering  

Riviergrondel Zeeprik  

Rivierprik   

Serpeling   

Sneep   

Winde   

Zeeprik   
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5 Resultaten  

5.1 Gemaal Bruine Kil 

Tijdens de bemonsteringen bij gemaal Bruine Kil zijn in totaal ruim 1000 vissen 

gevangen. In tabel 5.1 is een overzicht opgenomen van de vangst. Hierbij ging het 

om 18 soorten, waarvan vier rheofiele / diadrome soorten, vier limnofiele soorten 

en zes overige (eurytope) soorten. Daarnaast zijn vier uitheemse vissoorten 

(exoten) gevangen.  

De doelsoorten hadden een gezamenlijk vangstaandeel van 43%, waarvan 10% 

rheofiele/diadrome soorten en 33% limnofiele soorten.  

Naast deze vissen zijn tijdens de bemonsteringen eind mei honderden visbroedjes 

aangetroffen met een lengte van 2 à 3 centimeter. Hierbij ging het om snoekbaars, 

baars en karperachtigen. Deze laatste konden vanwege het kleine formaat nog niet 

gedetermineerd worden. 

 

Tabel 5.1. Vangstoverzicht aanbodbemonsteringen gemaal Bruine Kil 

Ecologisch 
gilde  

Vissoort Zegen / 
elektro 

Kruisnet Totaal % van 
totaal 

R
h

eo
fi

e
l /

 
d

ia
d

ro
o

m
 Driedoornige stekelbaars  21 11 32 

10% 
Kleine modderkruiper      20 1 21 

Paling                18  - 18 

Winde                     39 4 43 

Li
m

n
o

fi
e

l Bittervoorn               233 44 277 

33% 
Ruisvoorn       56 9 65 

Vetje                     12 10 22 

Zeelt                     8 1 9 

O
ve

ri
g 

(e
u

ry
to

o
p

) Baars                     6 1 7 

53% 

Brasem                    86 0 86 

Blankvoorn                466 5 471 

Kolblei  - 2 2 

Snoek                     7   7 

Tiendoornige stekelbaars  5 7 12 

Ex
o

o
t 

Blauwband  - 3 3 

4% 
Marmergrondel             26 1 27 

Roofblei                  5 1 6 

Zwartbekgrondel  - 6 6 

TOTAAL 1114   

 

Een kanttekening bij deze resultaten is dat het overgrote deel van de vissen is 

gevangen tijdens de elektrovisserij op 17 april, toen een concentratie van kleine vis 

voor de uitstroomkoker van het gemaal werd aangetroffen. Dit ging met name om 

blankvoorn, bittervoorn en brasem, maar ook ruisvoorn, roofblei, vetje en winde 
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waren in deze visconcentratie aanwezig. Het toevallig aantreffen van deze 

concentratie heeft een zeer grote invloed op de resultaten. Daarom is in tabel 5.2 

nogmaals een vangstoverzicht weergegeven, maar dan zonder de elektrovangsten 

van de bovengenoemde vissoorten op 17 april. In dit geval bestaat de totale vangst 

uit circa 250 vissen, waarvan 33% rheofiele/diadrome soorten en 33% limnofiele 

soorten.  

 

Tabel 5.2. Gecorrigeerd vangstoverzicht aanbodbemonsteringen gemaal Bruine Kil 

Ecologisch 
gilde  

Vissoort Zegen / 
elektro 

Kruisnet Totaal % van 
totaal 

R
h

eo
fi

el
 /

 
d

ia
d

ro
o

m
 Driedoornige stekelbaars  21 11 32 

33% 
Kleine modderkruiper      20 1 21 

Paling                18  - 18 

Winde                     9 4 13 

Li
m

n
o

fi
el

 Bittervoorn               3 44 47 

33% 
Ruisvoorn       6 9 15 

Vetje                     2 10 12 

Zeelt                     8 1 9 

O
ve

ri
g 

(e
u

ry
to

o
p

) Baars                     6 1 7 

20% 

Brasem                    6 0 6 

Blankvoorn                11 5 16 

Kolblei  - 2 2 

Snoek                     7   7 

Tiendoornige stekelbaars  5 7 12 

Ex
o

o
t 

Blauwband  - 3 3 

15% 
Marmergrondel             26 1 27 

Roofblei                  - 1 1 

Zwartbekgrondel  - 6 6 

TOTAAL 254   

5.2 Gemaal Oostkil 

Tijdens de bemonsteringen bij gemaal Oostkil zijn in totaal ruim 300 vissen 

gevangen. In tabel 5.2 is een overzicht opgenomen van de vangst. Hierbij ging het 

om 21 soorten, waarvan vier rheofiele / diadrome soorten, vier limnofiele soorten 

en acht overige (eurytope) soorten. Daarnaast zijn vijf uitheemse vissoorten 

(exoten) gevangen.  

De doelsoorten hadden een gezamenlijk vangstaandeel van 46%, waarvan 30% 

rheofiele/diadrome soorten en 16% limnofiele soorten. Bij de rheofiele 

driedoornige stekelbaarzen viel op dat enkele exemplaren waarschijnlijk behoorden 

tot het tussen zoet en zout zoet water migrerende type. Deze zijn te herkennen aan 

de beenplaten op de zijkant van het lichaam.  

Naast deze vissen zijn tijdens de bemonsteringen eind mei duizenden visbroedjes 

aangetroffen met een lengte van 2 à 3 centimeter. Hierbij ging het om snoekbaars, 

baars en karperachtigen. Deze laatste konden vanwege het kleine formaat nog niet 

gedetermineerd worden. 
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Tabel 5.2. Vangstoverzicht aanbodbemonsteringen gemaal Oostkil 

Ecologisch 
gilde  

Vissoort Zegen / 
elektro 

Kruisnet Totaal % van 
totaal 

R
h

eo
fi

el
 /

 
d

ia
d

ro
o

m
 Driedoornige stekelbaars  14 37 51 

30% 
Kleine modderkruiper      31 1 32 

Paling                14  - 14 

Winde                     5  - 5 
Li

m
n

o
fi

el
 Bittervoorn               17 4 21 

16% 
Ruisvoorn       6 4 10 

Vetje  - 9 9 

Zeelt                     13 1 14 

O
ve

ri
g 

(e
u

ry
to

o
p

) 

Baars                     12  - 12 

42% 

Brasem                    25 16 41 

Blankvoorn                29 5 34 

Giebel                    1  - 1 

Kolblei  - 5 5 

Snoekbaars                2  - 2 

Snoek                     11  - 11 

Tiendoornige stekelbaars  2 36 38 

Ex
o

o
t 

Blauwband                 2 6 8 

12% 

Marmergrondel             18 5 23 

Pontische stroomgrondel   2  - 2 

Roofblei                  1  - 1 

Zwartbekgrondel           4 1 5 

TOTAAL 339   

 

 
Figuur 5.1. Driedoornige stekelbaarzen, waarbij een groot exemplaar met 

beenplaten 
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5.3 Inlaathevel Bakkerskil 

Visaanbod 

Tijdens de aanbodbemonsteringen bij de hevelinlaat Bakkerskil zijn in totaal bijna 

300 vissen gevangen. In tabel 5.3 is een overzicht opgenomen van de vangst. Hierbij 

ging het om 12 soorten, waarvan drie rheofiele / diadrome soorten, een limnofiele 

soort en vijf overige (eurytope) soorten. Daarnaast zijn drie uitheemse vissoorten 

(exoten) gevangen.  

De doelsoorten hadden een gezamenlijk vangstaandeel van slechts 4%, waarvan 3% 

rheofiele/diadrome soorten en 1% limnofiele soorten.  

Maar liefst 78% van het totale vangstaantal bestond uit exoten. Dit wordt vooral 

veroorzaakt door de vangst van ruim 200 zwartbekgrondels, die aanwezig waren 

tussen de steenstort die langs een deel van de bemonsterde oever aanwezig was. 

Naast deze vissen zijn tijdens de bemonsteringen eind mei honderden visbroedjes 

waargenomen met een lengte van 2 à 3 centimeter. Hierbij ging het om snoekbaars, 

baars en karperachtigen. Deze laatste konden vanwege het kleine formaat nog niet 

gedetermineerd worden. 

 

Tabel 5.3. Vangstoverzicht aanbodbemonsteringen hevelinlaat Bakkerskil 

Ecologisch 
gilde  

Vissoort Zegen / 
elektro 

% van 
totaal 

R
h

eo
fi

e
l/

 

d
ia

d
ro

o
m

 

Kleine modderkruiper      2 

3% Paling                3 

Winde                     3 

Limnofiel Zeelt                     2 1% 

O
ve

ri
g 

(e
u

ry
to

o
p

) Baars                     11 

19% 

Brasem                    12 

Blankvoorn                12 

Snoekbaars                11 

Snoek                     7 

Ex
o

o
t Marmergrondel             10 

78% Roofblei                  1 

Zwartbekgrondel           208 

TOTAAL 282   

 

  
Figuur 5.2. Paairijpe brasem Figuur 5.3. Grote snoek 
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Vispassage 

Tijdens de passagebemonsteringen bij de hevelinlaat Bakkerskil zijn in totaal ruim 

200 vissen gevangen. Dit geeft aan dat de hevelinlaat functioneert voor vismigratie 

van de Biesbosch naar de Bakkerskil. In tabel 5.4 is een overzicht opgenomen van de 

vangst. Hierbij ging het om 11 soorten, waarvan drie rheofiele / diadrome soorten, 

twee limnofiele soorten en vier overige (eurytope) soorten. Daarnaast zijn twee 

uitheemse vissoorten (exoten) gevangen.  

De doelsoorten hadden een gezamenlijk vangstaandeel van slechts 29%, waarvan 

21% rheofiele/diadrome soorten en 8% limnofiele soorten. Een kanttekening hierbij 

is dat de gevangen palingen allemaal grote schieralen waren. Deze schieralen 

hebben (met name in het najaar) een sterke drang om vanuit binnenwateren 

richting zee te migreren om zich voort te planten. Het is daarom onwaarschijnlijk 

dat deze schieralen in tegengestelde richting via de inlaat naar binnen zijn 

getrokken. Een meer voor de hand liggende verklaring is dat de hevelinlaat een 

migratiebarrière vormt voor uittrekkende schieralen, waardoor de vissen in het 

najaar niet verder konden migreren en in het voorjaar nog steeds in de Bakkerskil 

aanwezig zijn. De schieralen zijn tijdens de fuikbemonstering aangetrokken door het 

instromende water, waarna ze langs de fuik heen zijn gekropen, om te proberen via 

de inlaat naar de Biesbosch te migreren. Toen dit niet lukte, zijn de palingen 

uiteindelijk in de fuik terecht gekomen. De vangst van schieralen kan wel betekenen 

dat er op deze locatie intrek van jonge palingen plaatsvindt, aangezien er op basis 

van diverse onderzoeken in de afgelopen jaren een sterke aanwijzing bestaat dat 

schieralen bij voorkeur uittrekken op de locatie waar ze als jonge paling het 

betreffende gebied zijn ingetrokken. Naast deze vissen zijn tijdens de 

bemonsteringen eind mei enkele tientallen visbroedjes gevangen. Hierbij ging het 

om snoekbaars, baars en karperachtigen. Deze laatste konden vanwege het kleine 

formaat nog niet gedetermineerd worden. Omdat een groot deel van de broedjes 

waarschijnlijk door de mazen van de fuik is gegaan, zijn tijdens de bemonstering in 

werkelijkheid waarschijnlijk honderden jonge visjes ingespoeld. 

 

Tabel 5.4. Vangstoverzicht passagebemonsteringen hevelinlaat Bakkerskil 

Ecologisch 
gilde  

Vissoort Fuik % van 
totaal 

R
h

eo
fi

el
/ 

d
ia

d
ro

o
m

 

Alver                     24 

21% Paling                9 

Winde                     11 

Li
m

n
o

fi
el

 Bittervoorn               1 8% 

Ruisvoorn       17   

O
ve

ri
g 

(e
u

ry
to

o
p

) Baars                     93 

65% 
Brasem                    19 

Blankvoorn                26 

Kolblei                   2 

Ex
o

o
t 

Marmergrondel             2 
6% 

Roofblei                  10 

TOTAAL 214   
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Vergelijking aanbod en passage 

In tabel 5.5 is een vergelijking gemaakt tussen het vastgestelde visaanbod en de 

gevangen vissen in de passagefuik. In deze grafiek zijn opvallende verschillen 

zichtbaar. Zo is de intrek van rheofiele/diadrome vissoorten groter dan het 

vastgestelde aanbod, zowel qua soortensamenstelling als qua aantallen. Dit is te 

verklaren doordat deze vissoorten van nature een grote migratieactiviteit vertonen 

en dus relatief gemakkelijk door de waterinlaat zullen migreren. Ook diverse 

limnofiele en eurytope vissoorten lijken veel gebruik te maken van de inlaat, terwijl 

het vastgestelde aanbod gering was. Een kanttekening is dat de 

aanbodbemonsteringen een momentopname zijn, terwijl de vangst in de fuik voor 

de passagebemonsteringen gerealiseerd is in een periode van circa 40 uur dat de 

fuik voor de inlaat heeft gestaan.  

Er zijn ook vissoorten die weinig tot geen gebruik lijken te maken van de 

migratiemogelijkheid via de hevelinlaat. Een goed voorbeeld is de exotische 

zwartbekgrondel. Deze vissoort werd bij de aanbodbemonsteringen in grote 

aantallen aangetroffen, maar is niet in de passagefuik gevangen. Dit is te verklaren 

doordat deze vissoort een grote habitatsvoorkeur heeft voor stortsteen. In de 

omgeving van de inlaat was dit oevertype aanwezig, maar direct voor de inlaat was 

dit niet het geval, waardoor ook weinig zwartbekgrondels in de directe nabijheid 

van de inlaat aanwezig zijn. Daardoor is de inspoeling van zwartbekgrondels gering. 

 

Tabel 5.5. Vergelijking visaanbod  en –passage hevelinlaat Bakkerskil 

Ecologisch 
gilde  

Vissoort AANBOD PASSAGE 

R
h

eo
fi

e
l /

 
d

ia
d

ro
o

m
 Alver  - 24 

Kleine modderkruiper      2  - 

Paling                3 9 

Winde                     3 11 

Li
m

n
o

- 
fi

el
 Bittervoorn  - 1 

Ruisvoorn  - 17 

Zeelt                     2  - 

O
ve

ri
g 

(e
u

ry
to

o
p

) Baars                     11 93 

Brasem                    12 19 

Blankvoorn                12 26 

Kolblei  - 2 

Snoekbaars                11  - 

Snoek                     7  - 

Ex
o

o
t Marmergrondel             10 2 

Roofblei                  1 10 

Zwartbekgrondel           208  - 

TOTAAL 282 214 
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6 Vergelijking en prioritering op basis van visaanbod 

6.1 Vergelijking 

In tabel 6.1 en figuur 6.1 is een vergelijking gemaakt van de vangsten tijdens de 

aanbodbemonsteringen bij beide gemalen en de hevelinlaat, waarbij bij gemaal 

Bruine Kil de gecorrigeerde gegevens zijn gebruikt. De omvang van het visaanbod is 

op alle drie de locaties vrijwel vergelijkbaar. Wel valt op dat bij de gemalen de 

soortensamenstelling veel gevarieerder is dan bij de hevelinlaat. Als wordt 

ingezoomd op de doelsoorten (rheofiele, diadrome en limnofiele vissen) is er ook 

een duidelijk verschil zichtbaar tussen de gemalen en de hevelinlaat. Het aanbod bij 

de hevelinlaat is zeer gering, terwijl bij de gemalen veel meer doelsoorten en 

grotere aantallen van deze soorten zijn gevangen. Dit geeft aan dat de 

aanwezigheid van een lokstroom tijdens het in werking zijn van het gemaal een 

groot positief effect heeft op de variatie in visaanbod. Deze lokstroom ontbreekt bij 

de hevelinlaat, met als gevolg een gering aanbod van de doelsoorten. 

 

Tabel 6.1. Vergelijking vangst per locatie  

Ecologisch 
gilde  

Vissoort Gemaal 
Bruine Kil 

Gemaal 
Oostkil 

Hevelinlaat 
Bakkerskil 

R
h

eo
fi

e
l /

 
d

ia
d

ro
o

m
 Driedoornige stekelbaars  32 51  - 

Kleine modderkruiper      21 32 2 

Paling                18 14 3 

Winde                     13 5 3 

Li
m

n
o

fi
e

l Bittervoorn               47 21  - 

Ruisvoorn       15 10  - 

Vetje 12 9  - 

Zeelt                     9 14 2 

O
ve

ri
g 

(e
u

ry
to

o
p

) 

Baars                     7 12 11 

Brasem                    6 41 12 

Blankvoorn                16 34 12 

Giebel                    - 1  - 

Kolblei 2 5  - 

Snoekbaars                - 2 11 

Snoek                     7 11 7 

Tiendoornige stekelbaars  12 38   

Ex
o

o
t 

Blauwband                 3 8   

Marmergrondel             27 23 10 

Pontische stroomgrondel   - 2  - 

Roofblei                  1 1 1 

Zwartbekgrondel           6 5 208 

TOTAAL   254 339 282 
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Figuur 6.1. Vergelijking vangst per locatie 

 

Als verder wordt ingezoomd op de gemalen, valt op dat het aantal gevangen 

rheofiele/diadrome bij beide gemalen redelijk vergelijkbaar is. Het aantal limnofiele 

vissen is bij gemaal Bruine Kil wat hoger dan bij gemaal Oostkil. Het aantal soorten 

en de soortensamenstelling van zowel de rheofiele, diadrome en limnofiele 

vissoorten bij beide gemalen gelijk. 

Figuur 6.2 en 6.3 toont de aanwezigheid van visgildes als percentage van de totale 

vangst. Het percentage rheofiele en diadrome vissoorten is bij beide gemalen 

vrijwel gelijk. Voor limnofiele vissen zijn de percentages 33% bij gemaal Bruine Kil 

en 16% bij gemaal Oostkil. 

 

  

   Legenda 

 

Figuur 6.2 en 6.3. Vergelijking percentages per ecologisch gilde   

 

Bij de doelsoort paling is behalve het aantal aangetroffen palingen ook de lengte 

van de gevangen vissen van belang. Vooral kleine palingen tot een lengte van circa 

30 centimeter hebben een natuurlijke drang om naar de binnenwateren te 

migreren, terwijl grotere exemplaren meer honkvast zijn. In figuur 6.4 is de 

lengteverdeling van de gevangen palingen bij beide gemalen opgenomen.  

Bij gemaal Bruine Kil waren slechts 3 van de in totaal 18 gevangen palingen kleiner 

dan 30 centimeter. Bij gemaal Oostkil waren dit er 9 van de 14. Het aanbod van 

jonge palingen is bij gemaal Oostkil dus hoger, wat mogelijk het gevolg is van een 
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grotere aantrekkingskracht van het door gemaal Oostkil uitgemalen water. 

 

 
Figuur 6.4. Lengteopbouw gevangen palingen gemalen Bruine Kil en Oostkil 

 

 
Figuur 6.5. Jonge palingen bij gemaal Oostkil 

6.2 Prioritering 

Gelet op de vergelijking in voorgaande paragraaf, wordt duidelijk dat er bij de 

gemalen een groter visaanbod is vastgesteld dan bij de hevelinlaat. Dit geldt zowel 

voor wat betreft aantal soorten, totaal aantal vissen en het aantal doelsoorten. 

Daarom is er bij de gemalen een hogere prioriteit om vismigratie mogelijk te maken 

dan bij de hevelinlaat. 

De keuze tussen beide gemalen is lastiger. In tabel 6.2 zijn ter vergelijking voor 

beide gemalen diverse parameters opgenomen. De enige duidelijke verschillen zijn 

het hogere percentage jonge paling bij gemaal Oostkil en het hogere percentage 

limnofiele vis bij gemaal Bruine Kil. Dit laatste is echter vooral gekoppeld aan het 
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beschikbare habitat bij de uitstroom, terwijl de bereidheid om te migreren bij deze 

limnofiele vissoorten mogelijk gering is. 

 

Tabel 6.2. Vergelijking vangstparameters gemalen 

 Gemaal Bruine 

Kil 

Gemaal Oostkil 

Totaal aantal vissen 254 339 

Aantal vissoorten 18 21 

Aantal rheofiele/diadrome soorten 4 4 

Aantalspercentage rheofiele/diadrome soorten  33% 30% 

Percentage paling < 30 cm 17% 64% 

Aantal limnofiele soorten 4 4 

Aantalspercentage limnofiele soorten 33% 16% 

 

Aangezien de percentages rheofiele en diadrome vrijwel gelijk zijn en deze soorten 

het meest gebaat zijn bij een migratiemogelijkheid, wordt de prioriteit voor het 

realiseren van een migratievoorziening bij beide gemalen gelijk gesteld. Afhankelijk 

van het belang dat wordt geacht aan de intrek van paling, kan gemaal Oostkil een 

licht hogere prioriteit krijgen dan gemaal Bruine Kil. 

 

Samenvattend betekent dit dat de prioriteit voor het realiseren van een 

migratievoorziening het hoogst is bij beide gemalen, met mogelijk een lichte 

voorkeur voor gemaal Oostkil. Het verbeteren van de migratiemogelijkheden bij de 

hevelinlaat Bakkerskil heeft gelet op de samenstelling van het visaanbod een lagere 

prioriteit. In figuur 6.6 is de prioritering schematisch weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.6. Prioritering locaties voor optimalisatie vismigratie 

Gemaal Bruine Kil - Gemaal Oostkil 
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7 Advies oplossingsrichtingen vismigratie  

In dit hoofdstuk worden voor alle drie de locaties adviezen gegeven voor het 

mogelijk maken of optimaliseren van vismigratie in de richting van de Biesbosch 

naar het waterschapswater. Hierbij worden de locaties besproken in een volgorde 

van hoge naar lage prioriteit. 

 

7.1 Gemalen Bruine Kil en Oostkil 

Omdat de situatie bij de gemalen identiek is, wordt de oplossingsrichting voor 

vismigratie voor beide gemalen gezamenlijk beschreven.  

De tussen beide pompen aanwezige inlaatkoker kan worden ingezet voor 

vismigratie in de richting van Rijkswater naar waterschapswater. Door het 

(gedeeltelijk) openen van de afsluitschuif aan de binnenzijde van de dijk stroomt 

water onder vrij verval naar binnen. Vissen hebben dan de mogelijkheid om met de 

stroomrichting mee het gebied in te migreren. Een gevolg van het inlaten van water 

is dat de gemalen meer zullen moeten draaien om overtollig water uit te pompen. 

Dit leidt weer tot een grotere aantrekkende werking op vis, omdat vaker een 

lokstroom aanwezig is. Het vaker malen kan echter ook wenselijk zijn in het kader 

van aspecten als energiegebruik of slijtage van de pompen. Daarom kan ervoor 

gekozen worden om alleen een migratiemogelijkheid te bieden in de belangrijkste 

periode(s) van vismigratie. Dit betekent dat de schuif alleen open hoeft te zijn in de 

periode maart tot en met mei. Om nog minder water in te laten is het ook nog 

mogelijk om niet 24 uur per dag water in te laten, maar om dit te beperken tot de 

avonduren en vroege ochtend. Dit aangezien vissen in deze periodes van de dag te 

meeste migratieactiviteit vertonen. Het inlaatregime voor vismigratie kan het best 

geautomatiseerd worden, zodat dit geen extra inspanning oplevert voor de 

peilbeheerders. 

In figuur 7.1 is het inlaatregime gericht op vismigratie schematisch weergegeven. 
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Figuur 7.1. Inlaatregime vismigratie  

 

Uittrek van vis is op de beschreven manier voor intrek van vis waarschijnlijk niet 

mogelijk, omdat de stroomsnelheid hiervoor te hoog zal zijn. Alternatieve opties 

voor uittrek zijn met de mogelijkheden die het huidige gemaal biedt niet aanwezig, 

mede vanwege het grote peilverschil. Uittrek van vis zal alleen plaatsvinden door 

middel van uitspoeling via de pompen van het gemaal. Daarom is het belangrijk dat 

vissen de pompen onbeschadigd kunnen passeren. Nader onderzoek naar vissterfte 

en -schade als gevolg van gemaalpassage kan inzicht bieden in de visvriendelijkheid 
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van de huidige pompen. Als blijkt dat de sterfte- en schadepercentages 

onaanvaardbaar hoog zijn, kan dit mogelijk gedeeltelijk worden opgelost door te 

malen met een lager toerental. Als ook dit niet afdoende is, is de enige mogelijkheid 

om de huidige pompen te vervangen door visvriendelijke exemplaren. 

 

7.2 Inlaathevel Bakkerskil 

Hoewel het verbeteren van de vismigratie bij de inlaathevel Bakkerskil een 

geringere prioriteit heeft dan de gemalen, is het op deze locatie wel mogelijk om op 

eenvoudige wijze de hoeveelheid intrekkende vis te vergroten.  

In de huidige situatie wordt in het vroege voorjaar weinig tot geen water ingelaten. 

Dit vroege voorjaar is juist de migratieperiode voor vissoorten als de driedoornige 

stekelbaars. Daarom kan ervoor gekozen worden om de inlaat in de periode maart 

tot en met mei dagelijks te openen specifiek voor vismigratie. Het inlaatregime kan 

vergelijkbaar zijn aan de gemalen, waarbij de inlaat dagelijks rond zonsopkomst en 

zonsondergang enkele uren open staat. Dit kan evenals bij de gemalen 

geautomatiseerd worden, zodat het geen extra inspanning vergt voor de 

peilbeheerders. 

Uittrek van vis is vanwege de hoge stroomsnelheid waarschijnlijk niet mogelijk en 

eenvoudige manieren om uittrek mogelijk te maken zijn niet aanwezig.  
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8 Discussie 

8.1 Representativiteit bemonsteringen  

Voor een zo goed mogelijk bemonsteringsresultaat worden de exacte 

bemonsteringstijdstippen afgestemd op het weer. In het voorjaar vindt de meeste 

migratieactiviteit plaats bij mooi weer met oplopende watertemperaturen, 

waardoor vissen gestimuleerd worden om richting voortplantingsgebieden te 

trekken. Na een koude maand maart waren de maanden april en mei in het 

algemeen zonnig en warm. De bemonsteringen in april en begin mei konden goed 

worden afgestemd op de verwachte migratiemomenten van paairijpe vis. Tijdens de 

bemonsteringen die later in mei werden uitgevoerd, bleek de voortplanting van veel 

soorten al achter de rug te zijn. Toen namen de vangsten van grote paairijpe vissen 

sterk af, maar werd juist wel veel visbroed aangetroffen. Ook namen de vangsten 

van jonge aal toe, waardoor deze laatste bemonsteringen toch een meerwaarde 

opleverden. Samengevat kan gesteld worden dat met de bemonsteringen een 

representatief beeld is gevormd van het aanbod voor zowel volwassen paairijpe vis 

als visbroed en (jonge) aal.  

Een kanttekening is dat het een droog voorjaar was, waardoor de gemalen weinig 

regenwater hoefden af te voeren. De periode dat een lokstroom aanwezig was, was 

daardoor relatief laag in vergelijking met sommige andere jaren. Omdat de gemalen 

ook zonder regenval enkele uren per dag draaien, was echter wel regelmatig een 

lokstroom aanwezig. Daarom is het effect van het droge voorjaar op het aanbod van 

vis waarschijnlijk verwaarloosbaar. 

8.2 Exoten  

In tabel 8.1 is een overzicht opgenomen van de bij de migratieonderzoeken 

aangetroffen uitheemse vissoorten (exoten). Een mogelijk ongewenst effect van het 

optimaliseren van vismigratie is dat ook uitheemse vissoorten (exoten) vanuit de 

Biesbosch de binnenwateren intrekken. Bij de hevelinlaat Bakkerskil is vastgesteld 

dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, omdat in de passagefuik de soorten 

marmergrondel en roofblei zijn aangetroffen.  

 

Tabel 8.1. Aangetroffen exoten per locatie 

Vissoort Gemaal 

Bruine Kil 

Gemaal 

Oostkil 

Hevelinlaat Bakkerskil 

Aanbod Passage 

Blauwband X X   

Marmergrondel X X X X 

Pontische stroomgrondel  X   

Roofblei X X X X 

Zwartbekgrondel X X X  

 

De intrek van exoten kan niet worden tegengehouden. Daarom wordt onderstaand 
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een korte inschatting gemaakt van de mate waarin intrek zal plaatsvinden en de 

effecten hiervan op de visstand.  

De blauwband is een exoot die per 3 augustus is opgenomen in de EU-

exotenverordening 1143/2014. Deze verordening bevat een lijst van exoten 

waarvoor lidstaten de plicht hebben om in de natuur aanwezige populaties te 

verwijderen of zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk 

wordt voorkomen. De blauwband staat op deze lijst omdat de vissoort de parasiet 

Sphaerothecum destruens bij zich  kan dragen. Deze ziekteverwekker verhoogt de 

sterftekans en verlaagt het voortplantingssucces onder een aantal inheemse 

vissoorten. Uitbreiding van het leefgebied van deze vissoort door het realiseren van 

vismigratievoorzieningen is dus niet wenselijk, maar kan waarschijnlijk niet worden 

voorkomen. Het is onbekend hoe andere waterbeheerders met dit dilemma 

omgaan en wat het daadwerkelijke effect zal zijn van de introductie van de 

blauwband op populaties van inheemse vissoorten. 

 

 
Figuur 8.1. Blauwband bij gemaal Oostkil 

 

De marmergrondel, pontische stroomgrondel en zwartbekgrondel zijn allen 

afkomstig uit het stroomgebied van de Donau. De vissen kunnen in grote 

dichtheden voorkomen en vooral de pontische stroomgrondel en zwartbekgrondel 

kunnen een bedreiging vormen voor inheemse vissoorten als rivierdonderpad en 

riviergrondel vanwege concurrentie om leefgebied en predatie van eieren en 

visbroed. De marmergrondel komt in een divers habitat voor, maar de aantallen zijn 

in het algemeen niet erg groot en vanwege het kleine formaat is het negatieve 

effect op andere vissoorten gering. De pontische stroomgrondel heeft een voorkeur 

voor zandbodem en de zwartbekgrondel heeft een grote voorkeur voor hard 

bodemsubstraat (stortsteen). Omdat deze habitats in de killen waarschijnlijk slechts 

in geringe mate aanwezig zijn, is de verwachting dat er zich geen grote populaties 

zullen vormen en het effect op andere vissoorten klein is.  

De roofblei is ook een exoot die afkomstig is uit de Donau. De vissoort heeft een 

dieet dat onder andere bestaat uit jonge vis, maar er zijn geen aanwijzingen dat de 

vissoort een negatieve invloed heeft op inheemse vispopulaties. Aangezien de 
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roofblei voor de voortplanting is aangewezen op stromend water, zullen zich in de 

killen waarschijnlijk geen zichzelf in stand houdende populaties vormen. De 

aanwezige aantallen roofblei blijven daarom beperkt tot via de 

vismigratievoorzieningen intrekkende exemplaren. 

8.3 Prioritering op basis van locatie en achterliggend gebied 

In hoofdstuk 6 is een prioritering gemaakt op basis van het vastgestelde visaanbod 

per locatie. Naast het visaanbod kan echter ook geprioriteerd worden op basis van 

aspecten als ligging van de locaties, inrichting van de uitstroomzijde en omvang van 

het achterliggende gebied. 

 

Ligging 

In theorie is het aanbod van rheofiele en diadrome vissoorten het hoogst op de 

locatie die het dichtst bij stromend water ligt. Daarom zou de locatie het dichtst bij 

de Amer een hogere prioriteit moeten krijgen dan locaties die hier verder vandaan 

liggen. Dit betekent dat gemaal Oostkil de hoogste prioriteit heeft, gevolg door de 

hevelinlaat Bakkerskil en gemaal Bruine Kil. 

 

Inrichting uitstroom 

Bij de gemalen is er een groot verschil in inrichting van de uitstroom. In de directe 

nabijheid van de uitstroom van gemaal Oostkil is geschikt leefgebied aanwezig voor 

diverse vissoorten vanwege relatief diep water, drijfbladplanten en een jachthaven. 

Daarom is het aanbod in potentie hoog. 

De uitstroomzijde van gemaal Bruine Kil is ondiep en er is een dikke, stinkende 

baggerlaag aanwezig. Dit vormt voor veel vissoorten een weinig aantrekkelijk 

leefgebied, met als gevolg mogelijk een vrij gering aanbod van vis.  

De Biesboschzijde (instroom) van de hevelinlaat Bakkerskil vormt voor diverse 

vissoorten een geschikt leefgebied met een afwisseling van diep en ondiep water, 

harde en zachte bodem en de aanwezigheid van een brede strook lisdodden. Recht 

voor de inlaat is echter een ondiepe zandbank aanwezig, wat mogelijk een negatief 

effect heeft op de vindbaarheid van de inlaat. 

Gelet op de inrichting lijkt gemaal Oostkil dus het meest geschikt. 

 

Omvang achterliggend gebied 

De omvang van de achterliggende kil varieert sterk per locatie. De Bakkerskil is het 

grootst met een wateroppervlakte van naar schatting circa 35 hectare. De 

oppervlakte van de Oostkil/Bleeke Kil is een kleine 10 hectare en de Bruine Kil is 

slechts enkele hectares groot. Bij de Bakkerskil hebben intrekkende vissen dus de 

meeste leefomgeving, gevolgd door de Oostkil en de Bruine Kil. Een kanttekening is 

dat het belang van de oppervlakte van de achterliggende kil kleiner wordt als de 

interne vismigratiemogelijkheden binnen de Oostwaard op orde zijn. In dit geval 

kunnen vissen die op een willekeurige locatie intrekken alsnog het gehele 

achterliggende gebied bereiken. 
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8.4 Omvang visaanbod  

Tijdens de presentatie van de resultaten op 19 juni 2018 werd de vraag gesteld of 

het vastgestelde visaanbod hoog of laag is in vergelijking met andere locaties. 

Omdat elke locatie uniek is, is het één op één vergelijken van locaties niet mogelijk, 

maar door de jarenlange ervaring met migratieonderzoeken kunnen we wel stellen 

dat het visaanbod op alle locaties relatief gering is. Een voor de hand liggende 

verklaring hiervoor is dat de gemalen en hevelinlaat relatief ver van de rivieren af 

liggen. Als gevolg daarvan is de dichtheid aan rheofiele en diadrome vissoorten (met 

een voorkeur voor stromend water) gering, aangezien veel exemplaren van deze 

soorten met name in en direct rondom de rivieren verblijven. Daarnaast is het 

aanbod van vissoorten die op zoek zijn naar een geschikt paaigebied gering omdat 

in de Biesbosch zelf al veel ondiep, snel opwarmend en begroeid water aanwezig is 

dat geschikt is als paai- en opgroeigebied. Daarom is er geen sterke drang om 

verder landinwaarts te migreren. 

Mogelijk is het aanbod aan de andere zijde van het gebied (gemaal Altena) hoger, 

omdat dit gemaal rechtstreeks op de Boven Merwede uitslaat. In dit stromende en 

druk bevaren water is minder geschikt paai- en opgroeigebied aanwezig, waardoor 

vissen eerder aangetrokken zullen worden tot alternatieve geschikte locaties om 

hun levenscyclus te voltooien. 

8.5 Mogelijkheden (bekken)vispassage voor uittrek van vis 

Tijdens het veldbezoek met waterschapsmedewerkers op 19 juni 2018 is kort 

gesproken over alternatieve mogelijkheden voor uittrek van vis, bijvoorbeeld door 

middel van het aanleggen van een bekkenvispassage. Bij de gemalen is deze optie 

niet zinvol, aangezien vissoorten zoals schieraal (volwassen paling) in het najaar van 

nature met de stroomrichting mee migreren. Een bekkenvispassage vraagt daarom 

om tegennatuurlijk gedrag van de vis, met als gevolg dat veel vissen toch voor de 

‘weg van de minste weerstand’ kiezen en dus alsnog door de pompen van het 

gemaal gaan.  

Mogelijk is een bekkenpassage bij de hevelinlaat Bakkerskil wel een optie, 

aangezien vissen hier geen alternatieve migratiemogelijkheid hebben zoals bij de 

gemalen. Daarnaast is het peilverschil tussen binnen- en buitenwater met 

gemiddeld 0,5 tot 1,0 meter lager dan bij de gemalen, waardoor het aantal bekkens 

beperkt kan blijven en de het ruimtebeslag van de passage niet groot is. Voor een 

goede werking is het wel van belang dat een passage door de dijk wordt aangelegd 

en niet als verlengde van de huidige hevel. In dit geval wordt de werking 

waarschijnlijk teniet gedaan, doordat vissen de hevel mogelijk niet tegenstrooms 

willen passeren als gevolg van optredende drukverschillen. 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Conclusies  

- Op alle drie de bemonsterde locaties is aanbod van vis vastgesteld, waarbij het 

verschil in absolute aantallen tussen de locaties gering is. De aantallen zijn 254 

exemplaren bij gemaal Bruine Kil, 339 exemplaren bij gemaal Oostkil en 281 

exemplaren bij de hevelinlaat Bakkerskil. 

- Qua soortensamenstelling is het aanbod bij gemaal Oostkil het meest 

gevarieerd (21 soorten), gevolgd door gemaal Bruine Kil (18 soorten) en de 

hevelinlaat Bakkerskil (12 soorten). 

- Naast aanbod van vis is bij de hevelinlaat Bakkerskil ook vastgesteld dat er 

inspoeling/migratie van vis plaatsvindt als de inlaat open staat. De hoeveelheid 

intrekkende vis lijkt echter niet groot, mede omdat de inlaat in de praktijk in de 

belangrijkste migratieperiode (maart – mei) in de meeste jaren slechts beperkt 

open staat. 

- Vanuit het oogpunt van de KRW-maatlat voor de achterliggende killen (R8; Zoet 

getijdenwater (uitloper rivier) op zand/klei) is de intrek van rheofiele en 

diadrome vissoorten van belang voor een verbetering van de KRW-score. Bij 

beide gemalen bestond circa een derde van de totale vangst uit deze vissoorten 

(Bruine Kil 33%, Oostkil 30%). Bij de hevelinlaat Bakkerskil was het percentage 

rheofiele/diadrome vissoorten bij de aanbodbemonsteringen slechts 3% en bij 

de passagebemonsteringen 21%. 

- Gelet op de omvang en soortensamenstelling van het visaanbod en de 

aanwezigheid van een lokstroom, hebben beide gemalen een hoge prioriteit om 

vispasseerbaar gemaakt te worden. De prioriteit van de hevelinlaat Bakkerskil is 

geredeneerd vanuit het vastgestelde visaanbod laag.  

9.2 Aanbevelingen  

Gemalen Bruine Kil en Oostkil 

De tussen beide pompen aanwezige inlaatkoker kan worden ingezet voor 

vismigratie in de richting van Rijkswater naar waterschapswater. Door het 

(gedeeltelijk) openen van de afsluitschuif krijgen vissen de mogelijkheid om met de 

stroomrichting mee het gebied in te migreren. Indien wenselijk kan het inlaten van 

water/vis beperkt worden tot de belangrijke migratieperiode (maart-mei) en –

tijdstippen (ochtend/avond) Het inlaatregime voor vismigratie kan het best 

geautomatiseerd worden, zodat dit geen extra inspanning oplevert voor de 

peilbeheerders. 

 

Hevelinlaat Bakkerskil 

Hoewel het verbeteren van de vismigratie een lage prioriteit heeft, is het op deze 

locatie wel mogelijk om op eenvoudige wijze de hoeveelheid intrekkende vis te 

vergroten. Dit kan door het in de periode maart tot en met mei dagelijks openen 
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van de inlaat voor vismigratie. Het inlaatregime kan vergelijkbaar zijn aan de 

gemalen, waarbij de inlaat dagelijks rond zonsopkomst en zonsondergang enkele 

uren open staat. Dit kan evenals bij de gemalen geautomatiseerd worden, zodat het 

geen extra inspanning vergt voor de peilbeheerders. 

 

Najaarsonderzoek visschade en aanbod schieraal 

Het in het voorjaar van 2018 uitgevoerde onderzoek had alleen betrekking op het 

aanbod van vissen die vanuit de Biesbosch richting de binnenwateren willen 

migreren. In het najaar vindt echter ook een tegengestelde migratie plaats, van 

vissen die vanuit de binnenwateren op zoek gaan naar geschikte 

overwinteringsgebieden. Ook schieralen (volwassen palingen) migreren in het 

najaar vanuit de binnenwateren richting zee. Daarom wordt aanbevolen om 

aanvullend aan het voorjaarsonderzoek ook in het najaar een onderzoek uit te 

voeren. Het onderzoek zal inzicht bieden in de volgende aspecten: 

- Aanbod van vis aan de binnenzijde van de gemalen en hevelinlaat; 

- Passage van vis door de gemalen, inclusief inzicht in visschade en -sterfte als 

gevolg van gemaalpassage; 

- Mogelijkheid voor het al dan niet in tegenstroomse richting passeren van de 

hevelinlaat. 

Dit onderzoek kan worden uitgevoerd in de periode september – november, 

afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Inzicht in visschade en -sterfte van de gemalen is volgens ons absoluut noodzakelijk 

als intrek van vis mogelijk wordt gemaakt. We achten het ethisch niet verantwoord 

om vissen de mogelijkheid te bieden om een gebied in te trekken, met de 

wetenschap dat (een deel) van deze vissen wordt verwond of sterft als ze in 

tegengestelde richting willen migreren. 
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Bijlage I Lengteopbouw vangst per locatie 

Gemaal Bruine Kil  

  

  
Baars Blauwband 

  

  
Bittervoorn Brasem 

  

  
Blankvoorn Driedoornige stekelbaars 

  

  
Kolblei Kleine modderkruiper 
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Marmergrondel Paling 

  

  
Roofblei Ruisvoorn 

  

  
Snoek  Tiendoornige stekelbaars 

  

  
Vetje Winde  

  



- Bijlage I Lengteopbouw vangst per locatie - 

 

 © 2018 Visserij Service Nederland / Waterschap Rivierenland 

39  

 

  
Zeelt Zwartbekgrondel 

  

Gemaal Oostkil  

  

  
Baars Blauwband  

  

  
Bittervoorn Brasem  

  

  
Blankvoorn  Driedoornige stekelbaars 
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Giebel  Kolblei  

  

  
Kleine modderkruiper Marmergrondel 

  

  
Paling  Pontische stroomgrondel 

  

  
Roofblei  Ruisvoorn  
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Snoekbaars  Snoek  

  

  
Tiendoornige stekelbaars Vetje  

  

  
Winde  Zeelt  

  

 

 

Zwartbekgrondel  
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Hevelinlaat Bakkerskil – aanbod  

  

  
Baars  Brasem  

  

  
Blankvoorn  Kleine modderkruiper 

  

  
Marmergrondel  Paling  

  

  
Roofblei  Snoekbaars  
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Snoek  Winde  

  

  
Zeelt  Zwartbekgrondel  

  

Hevelinlaat Bakkerskil – passage  

  

  
Alver  Baars  

  

  
Bittervoorn  Brasem  
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Blankvoorn  Kolblei  

  

  
Marmergrondel  Paling  

  

  
Roofblei  Ruisvoorn  

  

 

 

Winde   
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