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Aanbod uittrekkende vis bij twee gemalen 

We hebben onderzoek gedaan met als doel meer inzicht te 
krijgen in het aanbod van uittrekkende vis bij de gemalen 
Houtrak Polder en Zuidspaarndammer. Hierbij is gebruik 
gemaakt van zowel pasieve (hokfuiken) als aktieve (zegen en 
elekro) vistuigen. In totaal is er drie weken bemonsterd.

Optimalisatie aalgoot bij twee gemalen 

In het kader van de optimalisatie van twee bestaande aal-
goten bij de gemalen Gewande en Gansoijen hebben we, 
samen met onderhoudsmedewerkers, een bezoek gebracht 
aan de aalgoten en een advies uitgebracht over beter beheer 
en mogelijke aanpassingen

Vismigratieplan

In het kader van de uitwerking van het waterbeheerplan heb-
ben we een vismigratieplan opgesteld. In dit plan worden de 
knelpunten en mogelijkheden voor vismigratie in het be-
heersgebied in kaart gebracht. Nadruk ligt voornamelijk bij het 
nut en de noodzaak om bestaande kunstwerken vispaseerbaar 
te maken.

Aanbod van aal op de Maas 

Om meer inzicht te krijgen in het aanbod van glasaal bij ver-
schillende intreklocaties aan de Maas hebben we onderzoek 
gedaan naar het aanbod van glasaal bij gemaal Groenendaal. 
Hierbij is gebruikt gemaakt van de glasaaldetector (continu 
monitoring). Verder is er met kruisnet en een elektroaggregaat 
bemonsterd. Er is gemonitord van 4 mei tot 12 juni.

Monitoring vispassage gemaal van Sassen 

In het kader van communicatie van het waterschap Aa en 
Maas naar het publiek hebben we een camerasysteem in 
het gemaal “van Sasse” geïnstalleerd. Dit systeem geeft live 
beelden die het publiek op elk moment van de dag kunnen 
bekijken.
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Opdrachtgever:
Arcadis Nederland
 
jaar:
2012

projectnummer:
11-347

Vismigratie onderzoek Grote Beek bij stuw 
Bedelbrug 

Voor verbetering van de migratiemogelijkheden en om de 
leefomstandigheden voor visgemeenschappen in de Grote 
Beek te verbeteren is onder andere de stuw bij de Bedelbrug 
vispasseerbaar gemaakt met een verticalslot-passage. De 
werking van deze passage is door Bureau Waardenburg met 
behulp van een aangepaste fuik onderzocht.

Innovatie pilot, videomonitoring vispassage 

Om op een natuurlijkere en minder arbeidsintensievere 
manier vismigratie te kunnen monitoren voerden we een pilot 
experiment uit met een video-monitoringssysteem in een 
vispassage. Door gebruik te maken van speciaal ontworpen 
constructies wordt de vis voor een camera met bewegingssen-
sor geleid. De eerste resultaten zijn veelbelovend en laten zien 
dat zelfs bij beperkt zicht deze techniek succesvol kan worden 
ingezet.

Opdrachtgever:
Waterschap Aa en 
Maas
 
jaar:
2013

projectnummer:
12-525

Evaluatie glasaal detector

We hebben een installatie ontwikkeld om glasaal te vangen: 
de glasaaldetector. Uit deze pilotstudies tussen 2011 en 2014 
blijkt dat de glasaaldetector succesvol glasaal vangt zowel 
bij zout- als zoetwater barrières. De glasaaldetector is tevens 
geschikt voor monitoring van intrek door glasaal.
Het streven is om de detector zo te optimaliseren dat deze 
in de toekomst als standaard bemonsteringsmethode voor 
onderzoeken kan worden ingezet.

In samenwerking met:
Visserijservice Neder-
land
 
jaar:
2011-2014

projectnummer:
13-483

Vismigratieonderzoek Spaarndam 

In het kader van het vispasseerbaar maken van gemalen 
binnen het beheersgebied van HHR Rijnland hebben we een 
onderzoek uitgevoerd naar het aanbod en de doortrek van 
(zoet-zout) migrerende vissen bij het boezemgemaal van 
Spaarndam. Hierbij is gebruik gemaakt van aangepaste fuiken, 
kruisnetten en zichtwaarnemingen. Er is tijdens dit onderzoek 
nauw samengewerkt met Visserijservice Nederland.

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap 
van Rijnland
 
jaar:
2014

projectnummer:
14-169

Onderwatercamera vislift 

In het kader van communicatie van het Hoogheemraadschap 
van Delfland naar het publiek, hebben we een camerasysteem 
in het poldergemaal “Bovengemaal Berkel” geïnstalleerd. Dit 
systeem geeft live beelden die het publiek op elk moment van 
de dag kan bekijken.

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap 
van Delfland

jaar:
2014-2015

projectnummer:
14-328
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2008

rapportnummer:
08-096 

Vis bij uitslagpunt gemalen op eiland Putten

Bij de vier gemalen van het eiland Putten is het aanbod van 
vis onderzocht. De vraag was of het zinvol zou zijn om de 
gemalen vispasseerbaar te maken. Het onderzoek is in het 
voorjaar van 2008 uitgevoerd met fuiken, elektrovisapparaat 
en zegen. Aanvullend is onderzocht of er aanbod is van  
glasaal. Het rapport biedt het waterschap handvaten bij de 
keuze welke gemalen passeerbaar te maken. Het glasaal 
onderzoek heeft geresulteerd in een artikel in de H2O.

Opdrachtgever:
Waternet

jaar:
2009

rapportnummer:
09-104

Waar is de glasaal? 

Bij een aantal belangrijke kunstwerken van Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht is onderzocht wat in het voorjaar van 
2009 het aanbod was van glasaal en andere migrerende 
vissoorten. Het onderzoek is uitgevoerd met kruisnet, zak-
lampen en een permanente fuikopstellingen. Er zijn adviezen 
opgesteld over aanpassingen in het beheer van de kunstwerk-
en. Daarnaast is geadviseerd te onderzoeken wat het effect is 
van tegennatuurlijke stroming op migrerende vissoorten. 

Opdrachtgever:
Waterschap Aa en 
Maas

jaar:
2010

rapportnummer:
10-191

Vismigratie onderzoek Hertogswetering

Voor de verbetering van visgemeenschappen in de Hertog-
swetering is een aantal migratieknelpunten van een vispas-
sage voorzien. Bureau Waardenburg heeft het functioneren 
onderzocht van twee hevelpassages en één “de wit” passage. 
Dit is uitgevoerd met speciaal geprepareerde fuiken. Het func-
tioneren van de passages, de bijdrage van de passages aan 
de visstand en het verschil tussen de twee verschillende typen 
passages zijn onderzocht.

Opdrachtgever:
Waternet 

jaar:
2010

rapportnummer:
10-083

Vismigratie en aangepast spuibeheer

Bureau Waardenburg heeft in het vroege voorjaar van 2010 
onderzoek gedaan naar het aanbod van vis in de Westsluis 
(onderdeel Zeesluis Muiden). Dit is een vervolg op onderzoek 
in het voorjaar van 2009. Doel was om een beeld te krijgen 
van vroeg migrerende vissoorten en het evalueren van het 
experiment waarbij ecologisch spuibeheer is toegepast. Het 
onderzoek is met fuiken uitgevoerd.
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Opdrachtgever:
Waterschap Aa en 
Maas & Postma GWW
 
jaar:
2011

Aalpassage gemaal Gansoijen

In 2011 startte waterschap Aa en Maas met de renovatie van 
gemaal Gansoijen. Een van de vereisten was het creëren van 
een intrekmogelijkheid voor aal. Bureau Waardenburg heeft 
hiervoor het ontwerp gemaakt. De aannemer Postma GWW 
voert de renovatie werkzaamheden uit en legt de passage 
aan. Bureau Waardenburg is ook bij de uitvoering betrokken.


