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Regionale vismigratie en evaluatie van 
vispassages in de Langbroekerwetering

Maurice Kooiman & Maud Valkenaars

De mogelijkheid om vrij te kunnen bewegen tussen verschillende leefgebieden is niet alleen belangrijk voor echte 
trekvissen, zoals aal en zalm. Er is een groeiend besef dat migratie op een kleinere schaal ook belangrijk is voor andere 
vissoorten. Daarom zijn de afgelopen jaren diverse voorzieningen aangelegd om migratie rondom knelpunten als stuwen 
te faciliteren. Het is echter vaak de vraag in hoeverre deze migratievoorzieningen daadwerkelijk functioneren. Daarnaast 
is relatief weinig bekend over de migratie van veel vissoorten die voorheen niet als migrerend werden beschouwd, zoals 
baars en blankvoorn. Reden genoeg voor waterschappen binnen deelstroomgebied Rijn-West om hier onderzoek naar te 
doen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft hier invulling aan met een telemetrisch onderzoek.

Alle zoetwatervissen vertonen waarschijnlijk in meerdere of mindere 
mate migratiegedrag (Brink et al., 2018), waarbij ze zich bijvoorbeeld 
tussen voortplantings-, foerageer- en overwinteringsgebieden 
verplaatsen (Lucas & Baras, 2008). De aard van de migratie hangt af van 
de soort en het levensstadium (Kroes & Monden, 2005). Sommige 
soorten migreren tussen zoet en zout water om hun levenscyclus te 
voltooien, zoals aal (Van Ginneken & Maes, 2005) en zalmachtigen 
(Hendry et al., 2004). Andere soorten migreren uitsluitend binnen zoet 
water, maar leggen hierbij ook aanzienlijke afstanden af, zoals winde 
(Winter & Fredrich, 2003). Niet alle soorten migreren echter op zo’n 
spectaculaire schaal. Er is een groeiend besef dat migratie over 
kleinere afstanden belangrijk is voor veel algemene soorten die 

voorheen niet als migrerend werden beschouwd (Winter, 2007; Lucas 
& Baras, 2008). Bij veel van deze soorten is echter nog weinig bekend 
over de precieze omvang van de migratie, de rol die het speelt en welk 
deel van de populatie erbij betrokken is (Winter, 2007).

Belang van connectiviteit
Om vismigratie mogelijk te maken is connectiviteit van 
doorslaggevend belang (Lucas & Baras, 2008). De aanleg van 
constructies ontworpen om de waterhuishouding te reguleren, zoals 
stuwen, heeft geresulteerd in de fragmentatie van leefgebieden en het 
verlies van connectiviteit (Dynesius & Nilsson, 1994). Natuurlijke 
migratiepatronen kunnen worden belemmerd door verstuwing 

Figuur 1. Natuurlijke migratiepatronen kunnen worden belemmerd door constructies ontworpen om de waterhuishouding te reguleren, zoals 
stuwen. (Foto: Blikonderwater.nl)
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(Winter, 2007; Lucas & Baras, 2008; Brink et al., 2018) (figuur 1). Dit 
heeft geleid tot substantiële afnames binnen de populaties van veel 
migrerende vissoorten (Brink et al., 2018). In de periode van 1970 tot 
2012 is de populatiedichtheid van migrerende zoetwatervissoorten, 
gebaseerd op 162 soorten en 735 populaties, wereldwijd afgenomen 
met gemiddeld 41% (WWF, 2016). Veel van deze soorten zijn nu 
bedreigd of bijna uitgestorven, zoals de Europese steur (IUCN, 2020 ; 
Gesner et al., 2010).

Maatregelen en onderzoek
Wereldwijd is een verscheidenheid aan constructies aangelegd om het 
negatieve effect van de barrières op de connectiviteit te mitigeren, 
waaronder vispassages, vistrappen, visliften, vissluizen en 
nevengeulen. Van oudsher is de mitigatie van barrières echter meestal 
beperkt gebleven tot het faciliteren van de over lange afstanden 
migrerende soorten met commerciële waarde, in het bijzonder 
zalmachtigen (Clay, 1995). Met het groeiende besef dat connectiviteit 
voor veel soorten belangrijk is, verschoof de aandacht naar het 
ontwerpen van oplossingen voor het faciliteren van de migratie van 
een breed scala aan soorten en levensstadia (Lucas & Baras, 2008). 
Studies die de effectiviteit van de gerealiseerde oplossingen evalueren 
zijn schaars (Winter, 2007; Wanningen et al., 2012). Door de snelle 
ontwikkeling op het gebied van telemetrie is het aantal uitgevoerde 
studies echter wel toegenomen (Winter, 2007; Lucas & Baras, 2008).

Onderzoek vismigratie Langbroekerwetering
Ook in Nederland is de realisatie van vismigratievoorzieningen een 

integraal deel geworden binnen het waterbeheer (Wanningen et al., 
2012). Zo ook binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden (HDSR), waar sinds 1993 verscheidene 
vispassages zijn aangelegd. De eerste vispassages waren bedoeld om de 
Langbroekerwetering, een sterk verstuwd polderwater in het 
zuidoosten van de provincie Utrecht, in verbinding te stellen met de 
Kromme Rijn en vismigratie mogelijk te maken (figuur 2 & 3). Begin 
2018 is het HDSR hier, samen met Wageningen Universiteit (WUR), 
RAVON en VisAdvies, een onderzoek gestart naar vismigratie. Dit 
onderzoek is onderdeel van het LIFE IP Deltanatuur programma, 
waarbinnen verscheidene waterbeheerders gezamenlijk werken aan 
het verbeteren van vismigratie in het deelstroomgebied Rijn-West. Het 
doel van dit deelonderzoek is om inzicht te verkrijgen in de migratie 
van algemene vissoorten op een regionale schaal en het evalueren van 
de werking van de aangelegde vispassages. Deze kennis kan vervolgens 
worden gebruikt voor het optimaliseren van vismigratie-
voorzieningen.

Onderzoeksgebied
De Langbroekerwetering voert haar water in noordwestelijke richting 
af op de Kromme Rijn en vormt vermoedelijk een belangrijke 
migratieroute naar het omliggende systeem van kleinere zijsloten. In 
het studiegebied bevinden zich zes stuwen, waarbij zogenaamde De 
Wit-kamervispassages zijn aangelegd. Een De Wit-kamervispassage 
bestaat uit een serie aaneengeschakelde compartimenten die samen 
trapsgewijs een groter hoogteverschil overbruggen (figuur 4).

1428 vissen voorzien van PIT-tags
In het voor- en najaar van 2018 zijn met behulp van fuikbemonstering 
en elektrovisserij op verschillende plaatsen in de Langbroekerwetering 
vissen gevangen. Deze vissen zijn voorzien van zogenaamde PIT-tags 
(PIT=Passive Integrated Transponder). Dit zijn kleine zenders die in de 
buikholte van de vissen worden aangebracht (figuur 5 & 6). In totaal 
zijn 1428 vissen van verschillende lengteklassen en 18 verschillende 
soorten plus enkele hybrides voorzien van een PIT-tag (figuur 7). 
Op het moment dat de gemerkte vissen in de buurt komen van vooraf 
geplaatste detectiepoorten worden ze herkend en geregistreerd. 

COMMENTAAR

Figuur 2. Stuw met vispassage (links) in 
de Langbroekerwetering. (Foto: HDSR).

Figuur 3. Overzichtskaartje van  
het studiegebied met de ligging  
van de stuwen. (Bron: HDSR)

Figuur 4. 
Dwarsdoorsnede van 
een De Wit-kamer-
vispassage.  
(Bron: HDSR)
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Deze detectiepoorten bevinden zich in 
de compartimenten van de vispassages 
en boven de stuwkleppen. Zodoende 
kunnen de gemerkte vissen gevolgd 
worden wanneer ze gebruik maken van 
de vispassages of zich via de stuwen zelf 
verplaatsen.
Onderstaande resultaten zijn gebaseerd 
op het eerste deel van de detecties 
(maart t/m begin november 2018), en 
daarmee voorlopig van aard.

Migratie-activiteit en seizoensritmiek
Het aantal gedetecteerde individuen 
wordt in deze studie beschouwd als een 
maat voor de migratie-activiteit van een 
soort. Bijna alle gemerkte soorten leken 
migratie-activiteit te vertonen, waarbij 
het percentage individuen dat werd 
teruggezien in het eerste deel van de 
onderzoeksperiode over het algemeen 
varieerde tussen 9 en 50%. Van brasem 
en blankvoorn werd bijvoorbeeld <30% 
gedetecteerd. Van kolblei en snoek 
werd daarentegen >30% gedetecteerd. 
Dit suggereert dat deze soorten actiever 
waren tijdens deze periode. Van deze 
vier soorten werden meer individuen 
gedetecteerd in het voorjaar dan in het najaar, waarbij ze een 
activiteitspiek vertoonden die qua timing verschilde per soort. De 
hoogste activiteitspiek van snoek, blankvoorn, brasem en kolblei lag 
respectievelijk in maart, april, april-mei en mei, wat samenvalt met de 
paaiperiodes (Baade & Fredrich, 1998; Molls, 1999; Pauwels et al., 
2014). Dit suggereert dat deze soorten seizoensgebonden 
bewegingspatronen uitvoeren in de Langbroekerwetering, iets wat 
nog verder wordt onderzocht aan de hand van het tweede deel van de 
detecties (eind november 2018 t/m juni 2020).

Migratie-activiteit en lengteklassen
Wanneer de gedetecteerde vissen werden opgesplitst in 
verschillende lengteklassen (10-19, 20-29, 30-39 en >40 cm), bleken 
snoeken van meer dan 40 cm meer migratie-activiteit te vertonen 
dan hun kleinere soortgenoten (op basis van percentage 
gedetecteerde individuen). Dit is ook waargenomen bij zeelten 
groter dan 30 cm. Deze migratie-activiteit zou in ieder geval deels 
verband kunnen houden met de paai, aangezien een groot deel 

plaatsvond omstreeks de paaiperiode. Verscheidene eerdere studies 
toonden ook al paaimigratie aan bij snoek en zeelt (o.a. Pollux et al., 
2006). 

Een deel van de migratie-activiteit bij zeelt zou mogelijk ook verband 
kunnen houden met foerageren. Perrow et al. (1996) namen zeelten 
waar die ’s nachts aanzienlijke afstanden aflegden op zoek naar 
voedsel.

Migratie-activiteit en dag-en-nachtritmiek
Wat betreft het dag-en-nachtritmiek lijkt de aal een sterke voorkeur te 
hebben om ’s nachts te migreren. Dit is in overeenstemming met 
andere studies, zowel in de Langbroekerwetering zelf (Riemersma & 
De Wit, 1993) als daarbuiten (onder andere Verhelst et al., 2018). Baars 
daarentegen lijkt juist een sterke voorkeur te hebben voor overdag. 
Ook dit is in overeenstemming met verscheidene andere studies. 
Riemersma & De Wit (1993) constateerden dit bij hun eerdere 
onderzoek in de Langbroekerwetering, en ook Johnson & Müller 
(1978) zagen bij adulte baarzen deze voorkeur terug. Het wordt nog 
onderzocht of dezelfde dag-en-nachtritmes terug te zien zijn in het 
tweede deel van de detecties (eind november 2018 t/m juni 2020).

Verplaatsingen via stuwen en vispassages
Vissen passeerden zowel vispassages als de stuwen. Hierbij leken 
soorten, al dan niet afhankelijk van de richting waarin ze zich 
verplaatsen, bepaalde voorkeuren te hebben. Brasem leek bijvoorbeeld 
hoofdzakelijk gebruik te maken van de stuwen om stroomafwaarts te 
bewegen en de vispassages om stroomopwaarts te bewegen. Snoek 
gebruikte de stuwen om zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts te 
bewegen en gebruikte de vispassages nauwelijks. Blankvoorn en 

Figuur 5. Het plaatsen van een 
PIT tag in een snoek. 
(Foto: Peter Heuts)

Figuur 6: De verschillende maten 
PIT tags; 12, 23 en 32 millimeter. 
(Foto: Peter Heuts)
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Figuur 7. Aantal en percentage gemerkte individuen per lengteklasse per soort.  
De soorten zijn gerangschikt op basis van het aantal gemerkte individuen.
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kolblei daarentegen, gebruikten vooral de vispassages om zowel 
stroomopwaarts als stroomafwaarts te bewegen, en soms de stuwen bij 
stroomafwaartse bewegingen.

Effectiviteit vispassages
Om de effectiviteit van de vispassages te bepalen is de verhouding 
berekend tussen het aantal vissen dat zich aan de ene kant van de 
vispassage aandient en het aantal dat uiteindelijk succesvol een 
vispassage weet te passeren. De effectiviteit van de vispassages leek 
zowel afhankelijk van de vissoort als de betreffende vispassage, waarbij 
de effectiviteit over het algemeen leek toe te nemen wanneer het 
aantal compartimenten, en daarmee de af te leggen afstand in de 
vispassage afnam. Mogelijk  wordt door de lengte van de vispassages 
en/of het ontbreken van voldoende rustplaatsen teveel van het 
uithoudingsvermogen van sommige vissen gevraagd.

Passagetijden
Wat betreft de passagetijden viel op dat deze aanzienlijk varieerden 
per vispassage, per richting, per soort, per individu en zelfs per passage 
van hetzelfde individu. Zo passeerde een zeelt een vispassage 
stroomopwaarts in minder dan een minuut om er vervolgens 
anderhalve maand later ruim 20 minuten over te doen. Zoals te 
verwachten valt duren stroomopwaartse passages daarnaast over het 
algemeen langer dan stroomafwaartse passages. Met name baars en 
riviergrondel deden er soms relatief lang over om te passeren. Zo heeft 
een riviergrondel er bijvoorbeeld ruim vijf dagen over gedaan om een 
vispassage te passeren. Vermoedelijk is er in dergelijke gevallen geen 
sprake van motivatie om te passeren, maar wordt de vispassage hier als 
tijdelijk habitat gebruikt. Soortgelijk gedrag werd eerder ook al 
opgemerkt door Hoogerwerf et al. (2005). Waarschijnlijk worden de 
riviergrondels hierbij aangetrokken door de in de vispassage 
aanwezige stroming.

Beschouwing en vooruitblik
Duidelijk is dat in ieder geval een deel van de vissen in de 
Langbroekerwetering behoefte heeft om te migreren, waarbij de 
aangelegde vispassages een belangrijke rol spelen. Dat een deel van de 
vissen niet succesvol weet te passeren geeft echter aan dat er nog ruimte 
is voor verbetering. Ook is duidelijk dat het migratiegedrag tussen en 
binnen soorten erg variabel kan zijn. Dit wordt op dit moment met de 
gehele dataset (t/m juni 2020) in meer detail onderzocht. Dankzij de 
inzichten die worden opgedaan, kunnen toekomstige verbeteringen 
beter worden afgestemd op de behoeften van de verschillende vissen. 
Dit vormt de basis voor effectieve oplossingen die zorgen dat vissen van 
alle soorten en maten straks weer ongehinderd kunnen migreren.
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Summary
Regional fish migration and evaluation of fish passes in the 
Langbroekerwetering
In the Langbroekerwetering, a fragmented water body in the Province of 
Utrecht, several fish passages have been constructed to facilitate fish 
migration. In 2018 a study into fish migration was initiated in this area, 
in which various fish species were tracked using telemetry. The objective 

of this study was to understand the migration patterns of wide-spread 
fish species on a regional scale and to evaluate the e!ectiveness of the 
constructed fish passages. This paper discusses some preliminary 
results.
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