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Voorwoord 
 
Voor u ligt de visie van Wad tot Aa. In deze visie hebben wij als projectwerkgroep 
vismigratie, bestaande uit de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en 
vertegenwoordigers van Waterschap Hunze & Aa’s en Noorderzijlvest, onze 
zienswijze gegeven op de aanpak van de vismigratieproblematiek in Groningen-
(noord)Drenthe. Dit hebben wij gedaan vanuit onze overtuiging dat vismigratie een 
belangrijke rol speelt in het streven naar ecologisch herstel van watersystemen en 
dat het oplossen van de problemen die hiermee samenhangen vragen om een meer 
gestructureerde aanpak dan tot nog toe het geval is geweest. Door een planmatige 
aanpak valt meer winst te halen uit te treffen maatregelen.  
 
In de visie hebben we aangegeven wat we de komende jaren op het gebied van 
vismigratie in Groningen en (Noord)Drenthe willen bereiken en hoe. Per 
deelstroomgebied hebben we concreet de op te lossen migratieknelpunten voor vis in 
kaart gebracht, mogelijke maatregelen en meekoppelingsmogelijkheden benoemd en 
een kostenraming en prioritering opgesteld. Niet alleen is gekeken naar de 
overgangen zoet-zout en de beken, maar ook naar het tussenliggende gebied 
bestaande uit polder- en boezemsystemen. Dit gebied, dat zijn bijzondere waarde 
voor vis voor een belangrijk deel ontleent aan de met elkaar in open verbinding 
staande watersystemen als meren en plassen, kanalen en maren, vormt een 
belangrijk leefgebied voor veel vissoorten en essentiele schakel tussen beken en 
Wad. Als gevolg van de bodemdaling staan deze gebieden echter sterk onder druk 
en vindt nog steeds een ve rdergaande versnippering en compartimentering plaats.  
 
Aan het realiseren van de in deze visie geformuleerde streefbeelden hebben we een 
termijn gekoppeld van 10 jaar. Hiermee sorteren we alvast voor op de Kaderrichtlijn 
Water. In deze richtlijn wordt ook 2015 als peiljaar genoemd waarop we onze 
watersystemen in ecologisch opzicht op orde moeten hebben. Vismigratie maakt hier 
onderdeel vanuit. Ook voor wat betreft de monitoring van de visstand zal hier zoveel 
mogelijk op worden aangesloten.  
 
Wij hopen met deze visie een eerste aanzet te hebben gegeven tot een meer 
gestructureerde en planmatige aanpak van de vismigratieproblematiek in Groningen 
en Noord-Drenthe. Wij realiseren ons echter dat de visie pas inhoud krijgt en 
doorwerking wanneer partijen zich eraan gebonden voelen en maatregelen en 
plannen en hun eigen planning- en handelingskader opnemen. Voor ons als 
projectwerkgroep betekent dit dat het accent ve rschuift van beleids- en 
visieontwikkeling naar implementatie en uitvoering.  
 
 
 
 
De projectwerkgroep vismigratie 
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Samenvatting 
 
Net als veel andere diersoorten hebben ook vissen de behoefte zich vrij te kunnen 
verplaatsen om bijvoorbeeld paai- en opgroeigebieden te kunnen bereiken of hun 
leefgebied uit te breiden. Door de aanleg van kunstwerken, als stuwen en gemalen, 
wordt de vrije migratie van vis binnen en tussen onze watersystemen echter 
belemmerd. Hierdoor worden migratieroutes van vis afgesneden en leefgebieden van 
vis sterk verkleind. Als gevolg hiervan dreigen sommige vissoorten uit onze 
watersystemen te verdwijnen, zijn reeds verdwenen of weten zich moeilijk staande 
houden. Het functioneren van het aquatisch ecosysteem staat hiermee onder druk. 
Op een aantal locaties in de beheersgebieden van waterschap Noorderzijlvest en 
Hunze en Aa’s wordt al aan het probleem gewerkt en worden bijvoorbeeld 
vispassages naast kunstwerken aangelegd.  
 
Om verdere achteruitgang te voorkomen en waar mogelijk zelfs herstel te 
bewerkstelligen, is een meer gestructureerde en planmatige aanpak noodzakelijk. 
Deze visie geeft hiervoor een handvat. We hebben beschreven wat we op het gebied 
van vismigratie willen bereiken, voor welke soorten, waarom en hoe. Hierbij hebben 
we onderscheid gemaakt in overgangen zoet-zout, hellend gebied (beken) en vlakke 
gebieden (polder- en boezemsystemen). We hebben de streefbeelden gericht op de 
in deze systemen voorkomende karakteristieke soorten. We hebben aansluiting 
gezocht bij bestaande plannen en visies en waar nodig hebben we relaties gelegd. 
Onze visie geeft aan waar we in 2015 willen staan. We sluiten hiermee aan op de 
doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. 
 
Voor het realiseren van de streefbeelden hebben we een twee sporen aanpak voor 
ogen. Het eerste, algemene spoor is gericht op het tegengaan van een verdere 
achteruitgang van de vismigratiemogelijkheden (stand-still-beginsel) en het zoveel 
mogelijk benutten van kansen voor herstel bij bijvoorbeeld groot onderhoud, 
nieuwbouw of renovatie van kunstwerken. Dit spoor is in principe van toepassing op 
alle binnen het visiegebied liggende oppervlaktewateren en kunstwerken.  
 
Het tweede spoor betreft de gebiedsgerichte uitwerking van de streefbeelden en is 
van toepassing op de in deze visie aangewezen prioritaire waterlopen en gebieden. 
Ons streven is om de binnen deze waterlopen en gebieden gelegen 
migratieknelpunten voor vis binnen 10 jaar op te heffen. Met het oog op een 
planmatige aanpak hebben we per deelstroomgebied de desbetreffende knelpunten 
in kaart gebracht, een prioritering aangegeven, mogelijke maatregelen (incl. 
kostenindicatie) en meekoppelingsmogelijkheden benoemd. Het in kaart brengen van 
de knelpunten hebben we per waterschapsgebied gedaan via een aantal 
werksessies, waarin de knelpunten stapsgewijs en volgens de hiervoor opgestelde 
methodiek zijn bepaald. Naast aqauatisch ecologen zijn planologen en 
peilbeheerders van het betreffende rayon in deze sessies betrokken.  
 
In de beheersgebied van waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s hebben we 
meer dan 1000 knelpunten geselecteerd. Na prioritering resteren er in totaal 219 
migratieknelpunten in de prioritaire waterlopen. Voor het oplossen van deze 
knelpunten (spoor 2) is de komende 10 jaar een bedrag van ca. € 3.71 miljoen 
ingeschat. Dit betreft totaalkosten die zijn gebaseerd op een staalkaart waarin per 
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type maatregel een prijsindicatie is opgenomen. In deze staalkaart is geen rekening 
gehouden met kosten kabels en leidingen, grondaankoop en aanpassingen van 
bestaande kunstwerken.  
 
Wij streven bij het opheffen van migratieknelpunten in eerste instantie naar 
natuurlijke oplossingen (bijv. hermeanderingen van beken) en in tweede instantie 
naar technische oplossingen als vispassages. De aanpak van knelpunten dient zo 
veel mogelijk mee te liften met andere projecten, om optimaal gebruik te maken van 
subsidiemogelijkheden en cofinanciering. Hierdoor kan een flinke kostenbesparing 
worden bereikt. Daarnaast moeten de kansen om tijdens renovatiewerkzaamheden 
en nieuwbouw gelijktijdig vispassages aan te leggen zo goed mogelijk worden benut.  
 
Voor de verdere implementatie en uitvoering van deze visie is op een aantal punten 
nader onderzoek noodzakelijk en dient een verdere afstemming met overige 
belanghebbende partijen (o.a. Rijkswaterstaat, provincie, Dienst Landelijk Gebied en 
natuurbeheerders) plaats te vinden. De projectwerkgroep zal hier de komende jaren 
verder invulling aan geven.  
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1 Inleiding 
 
 

1.1 Aanleiding en doel 
 
Vismigratie vormt in toenemende mate een belangrijk aandachtspunt binnen het 
huidige water-, natuur- en visstandbeheer. Binnen verschillende wet - en 
regelgevingen, waaronder de Europese Kaderrichtlijn Water, wordt aandacht 
gevraagd voor de vrije migratie van vis binnen onze watersystemen. Toch worden 
de kansen voor het opheffen van migratieknelpunten voor vis nog niet overal even 
goed benut en ontbreekt het nog aan samenhangend beleid op dit gebied. Indien al 
wel vispassages worden aangelegd gebeurt dit vaak op ad-hoc-basis, zonder zicht 
te hebben op overige knelpunten voor vis in het systeem. De efficiëntie van de 
uitgevoerde maatregelen is hierdoor vaak gering, terwijl het achteraf nemen van 
maatregelen vaak extra kosten met zich meebrengt. Aan de andere kant neemt de 
compartimentering van watersystemen als gevolg van bijvoorbeeld bodemdaling en 
verdrogingsbestrijding nog steeds toe. Hierdoor komt de vrije migratie van vis en 
daarmee het voortbestaan van sommige vissoorten steeds verder onder druk te 
staan.  
 
Voor ons als werkgroep is bovenstaande aanleiding geweest om een gezamenlijke 
visie te ontwikkelen op de vismigratieproblematiek binnen Groningen en Noord-
Drenthe. Hiermee beogen we de basis te leggen voor een meer gestructureerde en 
planmatige aanpak van de vismigratieproblematiek binnen het beheergebied van 
waterschap Hunze & Aa’s en Noorderzijlvest. 
 
 

1.2 Visietermijn en totstandkoming van deze visie 
 
Ons streven is om de in deze visie weergegeven doelen te hebben bereikt in 2015. 
Dit jaar wordt ook in de Europese Kaderrichtlijn Water genoemd als streefjaar 
waarin we onze watersystemen in ecologisch opzicht op orde zouden moeten 
hebben. In onze beleving maakt vi smigratie hier onderdeel van uit.  
Voor het opstellen van deze visie is een projectwerkgroep samengesteld waarin 
zitting hadden: Herman Wanningen en Peter Paul Schollema (Hunze en Aa’s), 
Dwight de Vries (Noorderzijlvest) en Albert Jan Scheper (Federatie Groningen-
Drenthe). Voor de aanwijzing van de in deze visie benoemde prioritaire waterlopen 
en gebieden zijn binnen beide waterschappen aan aantal werksessies belegd. Aan 
deze werksessies hebben de hydroloog, ecoloog en planoloog van de verschillende 
districten deelgenomen. Daarnaast heeft bilateraal overleg plaatsgevonden met 
provincie Groningen en Drenthe en de natuurorganisaties voor wat betreft de 
afstemming met het natuurbeleid en aanvullende wensen op dit gebied. 
 

1.3 Relatie met andere plannen 
 
Voor wat betreft herstel van diadrome soorten sluit deze visie naadloos aan bij de 
visie visintrek Noord-Nederland (Jager, 2003). In deze visie wordt concreet 
aangegeven welke kunstwerken langs de waddenkust optrekbaar moeten worden 
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gemaakt. Voor de bedoelde soorten is het echter noodzakelijk dat ook de verdere 
doorkoppeling naar de in het achterland gelegen watersystemen, zoals beken, 
boezems en polders, wordt gerealiseerd. Beide visies vullen elkaar daarom goed 
aan. 
 
Gelijktijdig met het opstellen van deze visie wordt door de Federatie Groningen-
Drenthe, provincie Groningen, provincie Drenthe, Rijkswaterstaat en de 
waterschappen gewerkt aan een vissenatlas Groningen-Drenthe. Het doel hiervan 
is om een beeld te krijgen van de in de verschillende watersystemen aanwezige 
vissoorten en visgemeenschappen en de hierin sturende factoren. Omdat de 
trekmogelijkheden van vis eveneens van invloed is op het voorkomen en de 
verspreiding van verschillende soorten, wordt in de atlas tevens aandacht besteed 
aan vismigratie. Vanuit de verspreiding van vissoorten in Groningen en Drenthe 
worden mogelijke vismigratieroutes en -knelpunten in beeld gebracht. De 
uitkomsten hiervan zijn –voor zover mogelijk - tevens betrokken bij de aanwijzing en 
prioritering van de in deze visie genoemde knelpunten. Andersom zijn de in het 
kader van deze visie gemaakte knelpuntenanalyse gebruikt voor de vissenatlas.  
 
 

1.4 Leeswijzer 
 
Deze visie is opgebouwd uit twee delen; een visiedeel (deel 1) en een gebiedsdeel 
(deel 2). Deel 1 geeft een algemene inleiding op de vismigratieproblematiek in het 
algemeen en voor de watersystemen in Groningen / en noord Drenthe in het 
bijzonder. Beschreven wordt waarom vismigratie van belang is, voor welke soorten 
en watersystemen en wat de relatie is met het water/ natuur en visstandbeheer. 
Concreet worden de problemen, gevolgen, oorzaken, mogelijke oplossingen en 
kansen voor Groningen en noord Drenthe in beeld gebracht. Vanuit deze analyse 
geven we aan wat we de komende jaren op het gebied van vismigratie willen 
bereiken, voor welke soorten, wanneer en hoe. Hiervoor worden streefbeelden en 
doelsoorten geformuleerd. Tot slot geven we aan hoe we de verdere implementatie 
en uitvoering van de visie zien en welk onderzoek nog noodzakelijk is om nog 
bestaande leemtes in kennis op te vullen en een efficiënte uitvoering mogelijk te 
maken.  
 
Deel 2 betreft de gebiedsgerichte uitwerking van de streefbeelden. Per 
waterschapsgebied en per deelstroomgebied worden concreet de op te lossen 
migratieknelpunten voor vis in kaart gebracht. Tevens worden per knelpunt 
maatregelen en een prioritering voorgesteld en wordt op basis hiervan een 
kostenindicatie gegeven. Achterin in dit visiedocument zijn twee kaarten 
opgenomen waarop alle migratieknelpunten zijn weergegeven. Deze kaart is binnen 
een GIS/omgeving gekoppeld aan een database waarin per knelpunt meer 
relevante informatie is opgenomen. De database is in beheer gegeven bij beide 
waterschappen.  
 





 
 

  
 

 

Deel 1 
 

Algemeen deel 
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2 De vismigratieproblematiek 
 
Net als veel andere diersoorten hebben ook vi ssen de behoefte om zich vrij door onze 
watersystemen te kunnen verplaatsen. De aanwezigheid van kunstwerken als stuwen 
en gemalen belemmeren echter de vrije migratie van vis. In dit hoofdstuk gaan we in 
op de knelpunten die hiermee samenhangen en de problemen die de verschillende 
vissoorten hierdoor ondervinden. In het ve rlengde hiervan gaan we in op het nut en 
noodzaak van vismigratie en het beleid. In dit hoofdstuk geven we slechts een 
beschrijving op hoofdlijnen, waarbij we wetenschappelijke onderbouwingen zoveel 
mogelijk achterwege hebben gelaten. Voor een meer diepgaande beschrijving van 
ecologische achtergronden van vismigratie verwijzen we naar algemene literatuur 
hierover (o.a Kroes & Monden, 2004). 
 

2.1 Definitie vismigratie 
 
Vismigratie betreft de verplaatsingen van vis binnen en tussen watersystemen. Deze 
verplaatsingen zijn voor vis noodzakelijk voor bijvoorbeeld:  
het kunnen migreren tussen de vaak ruimtelijk gescheiden (deel-) leefgebieden als 
paai- en opgroeigebieden, fourageergebieden en overwinteringsgebieden 
(seizoensgebonden trek); 
zoeken naar voedsel (voedseltrek); 
wegvluchten voor ongunstige milieu-omstandigheden; 
uitbreiden van leefgebied en (her)bevolken nieuwe leefgebieden (dispersie); 
uitwisseling tussen deelpopulaties (dispersie). 
 

Figuur 2.1 Seizoensgebonden trek vormt een belangrijke migratiereden voor vissoorten 
waarvan de deelleefgebieden ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn 
 
Voor de verschillende vormen van migratie zijn soms slechts enkele individuen of 
jaarklassen betrokken, maar soms betreft het ook de migratie van gehele populaties 
(seizoensgebonden trek). Bij de term vismigratie wordt vaak onderscheid gemaakt in 
vistrek, visbeweging en dispersie. Vistrek is min of meer dwangmatig en vindt plaats 
tussen een verschillend habitat. Visbeweging is de migratie van vissen over een 
kortere afstand (o.a. de dagelijkse verplaatsingen). Dispersie betreft de uitbreiding 
van vispopulaties en de uitwisseling tussen deelpopulaties. In de literatuur (o.a. Raat, 

Paai- en 
opgroeigebieden 

Fourageer- 
gebieden  

Overwinterings-
gebieden  
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1994; Larinier et al., 2002) wordt bij definities van vismigratie meestal uitgegaan van 
de (verplichte) vistrek. Omdat kunstwerken als stuwen en gemalen niet alleen de 
trekwegen of migratieroutes voor vis afsluiten, maar tevens leefgebieden 
versnipperen en er voor kunnen zorgen dat vissen uitspoelen, wordt in deze visie 
echter uitgegaan van een ruimere definitie van vismigratie:  
 
“Vismigratie betreft de verplaatsingen van vis voor zover functioneel voor de soort”.  
 
Dit betekent concreet dat alle drie vormen van vismigratie zoals bovenstaand 
beschreven onder deze definitie vallen.  
 
 

2.2 Problemen rond vismigratie 
 
Zoals gezegd hangen de problemen rond vismigratie samen met de aanwezigheid 
van kunstwerken als stuwen en gemalen in onze watersystemen. De meeste van 
deze kunstwerken zijn namelijk niet passeerbaar voor vis, althans in stroomopwaartse 
richting, waardoor de vrije migratie van vis wordt belemmerd. Voor vis ontstaan 
hierdoor de volgende problemen: 

• afsluiten van migratieroutes, waardoor de benodigde (deel)leefgebieden niet 
meer kunnen worden bereikt; 

• compartimentering (versnippering) van leefgebieden, waardoor sommige 
gebieden voor vi s te klein zijn geworden; 

• het uitspoelen van vis als gevolg van het feit dat betreffende kunstwerken in 
stroomafwaartse richting vaak wel passeerbaar zijn. 

 
Bovenstaande problemen worden nog eens verergerd doordat ook de kwaliteit van 
(deel)leefgebieden vo or vis sterk is achteruitgegaan. Zo zijn bijvoorbeeld geschikte 
paai- en opgroeigebieden verdwenen en komen bepaalde biotopen, zoals helder 
plantenrijk water, veel minder voor. Hierdoor vormt niet alleen de bereikbaarheid, 
maar vaak ook de aanwezigheid van geschikte (deel)leefgebieden (naar kwaliteit en 
omvang) een probleem. De vismigratieproblematiek is hiermee onlosmakelijk 
verbonden met de inrichting en beheer van watersystemen. 
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Isolatie en verbinding 
Alhoewel de vrije migratie van vis in deze visie wordt gezien als iets positief wat 
moet worden verbeterd, hebben sommige soorten juist ook baat bij isolatie. Er 
zijn zelfs soorten waarbij isolatie een voorwaarde lijkt voor het kunnen 
voorkomen van de soort. Het betreft veelal soorten die gevoelig zijn voor 
predatie of voedselconcurrentie of die gebonden zijn aan sterk begroeide 
(verlande) wateren, zoals poelen, vennen, petgaten, enz. De hierin levende 
vissoorten, waarvan enkele ook op Rode Lijst en in de FF-wet zijn opgenomen, 
hebben hun levenswijze vaak volledig aangepast aan een geïsoleerde bestaan. 
Verplaatsing van deze soorten over grotere afstanden vindt vaak via 
watervogels plaats (eistadium) of door de waterstroming (bij inundatie van 
hoger gelegen poelen). De achteruitgang van deze soorten heeft daarom ook 
meer te maken met het verdwijnen van het geschikte leefgebieden dan met 
vismigratie. Deze visie heeft daarom vooral betrekking op de wateren die van 
nature in open verbinding met elkaar staan.  

 
Grote Modderkruipper (Misgurnus fossilis) 
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Passeerbaarheid van kunstwerken 
Niet alle in onze watersystemen aanwezige kunstwerken vormen in 
dezelfde mate een migratiebelemmering voor vis. Zo zijn duikers, mits ruim 
genoeg, vaak wel passeerbaar, terwijl stuwen en gemalen dit niet zijn, 
althans in stroomopwaartse richting en zijn scheepvaartsluizen vaak 
periodiek wel passeerbaar. De mate waarin een kunstwerk passeerbaar is 
voor vis is onder meer afhankelijk van peilverschillen en stroomsnelheden 
in relatie tot fysieke capaciteiten van vis. Wat dit laatste betreft beschikken 
de in onze watersystemen voorkomende vissoorten niet over de 
spectaculaire zwemsnelheden en sprongcapaciteit die we bijvoorbeeld in 
het buitenland kennen van de zalm. Deze soort kan barrières tot 1,5 meter 
gemakkelijk overbruggen.  
 
De meeste in ons land voorkomende vissoorten hebben al moeite met een 
peilverschil van >0,20 cm (en een stroomsnelheid > 1 m/s). De meeste in 
onze watersystemen voorkomende kunstwerken fungeren dan ook als 
barrière voor vis.  
De (glas)aal vormt hierop in zekere zin een uitzondering. Deze soort is als 
enige vissoort in staat om barrières ook kruipend te kunnen overbruggen, 
mits de omstandigheden hiervoor gunstig zijn. Het principe van de veel 
toegepaste aalgoot is hierop gebaseerd.  
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2.3 Soorten 
 
De mate waarin verschillende vissoorten last ondervinden van bovenstaande 
problemen rond vismigratie variëren sterk per soort en kunnen ook per situatie 
verschillen. Daarbij spelen eigenschappen van de vis als verspreidingsvermogen, 
tolerantie, benodigde omvang van leefgebieden en het vermogen van soorten om 
kunstwerken te kunnen passeren een belangrijke rol. Anderzijds spelen ook 
kenmerken van het watersysteem, zoals de mate waarin binnen het watersysteem 
kan worden gecompenseerd voor het verloren gegane habitat, een rol. In het 
algemeen kan worden gesteld dat soorten die over grote afstanden moeten migreren, 
een groot leefgebied nodig hebben en hoge eisen stellen aan hun leefgebied de 
meeste hinder ondervinden. Enkele van deze soorten, zoals de fint, kopvoorn en 
kwabaal, zijn zelfs al geheel uit onze watersystemen verdwenen of worden sterk 
bedreigd. Het minste last ondervinden soorten die geen hoge eisen stellen aan hun 
leefgebied (qua kwaliteit en omvang), een groot verspreidingsvermogen en 
reproductiecapaciteit kennen. Op basis van de mate waarin verschillende vissoorten 
hinder ondervinden van de vismigratieproblematiek kunnen de Nederlandse 
zoetwatervissoorten worden ingedeeld in verschillende soortgroepen zoals 
onderstaand aangegeven. 
 
 
Diadrome soorten 
Dit betreft de vissoorten die tussen zoet en zout water migreren. Binnen deze groep 
kan onderscheid worden gemaakt tussen kathadrome soorten en anadrome soorten. 
De eerst genoemde (sub)groep leeft in het zoete water, maar is voor de voortplanting 
afhankelijk van zout water. Bij de tweede groep is het net andersom; deze soorten 
leven in zee, maar de paaigebieden zijn gelegen in het zoete water. Deze groep kan 
nog verder worden onderverdeeld in soorten die voor hun voortplanting afhankelijk 
zijn van stromend water (beken en rivieren; ook wel riviertrekvissoorten genoemd) en 
soorten die in het stilstaande water (polders, boezems) paaien.  
 
Reofiele soorten 
Dit betreft de vissoorten die hun gehele levenscyclus in het zoete water doorbrengen 
en daarbij afhankelijk zijn van stromend water (beken en rivieren). Op grond van de 
mate waarin ze afhankelijk zijn van stromend water is een verdere indeling mogelijk 
in soorten die alleen voor de voortplanting afhankelijk zijn van stromend water en 
soorten die hier permanent van afhankelijk zijn. De eerst genoemde groep betreft 
soorten als winde die tussen boezem en beek migreren. Deze soort heeft een groot 
leefgebied nodig en moet daardoor grote afstanden binnen onze binnenwateren 
kunnen overbruggen. De tweede groep betreft de ‘’echte’’ beekvissoorten, als 
kopvoorn en bermpje, die alleen in (permanent) stromend water kunnen overleven. 
Deze groep heeft doorgaans geen groot leefgebied nodig, maar stellen vaak wel 
hoge eisen aan hun leefmilieu. Ze worden daarom ook wel “habitatspecialisten” 
genoemd. Op basis van het voorkomen in benedenloop, dan wel bovenlopen is een 
verdere indeling mogelijk in grote beekvissoorten en kleine beekvissoorten. Omdat 
de paaigebieden van de grotere beekvissoorten vaak in de ondiepere bovenlopen 
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zijn gelegen, is het kunnen migreren tussen beneden- en bovenloop essentieel voor 
veel van deze soorten.   
 
Eurytope soorten 
Dit betreft de vissoorten die zowel in (langzaam) stromend als in stilstaand water 
kunnen voork omen. De meeste van deze soorten, als brasem en blankvoorn, kennen 
een groot verspreidingsvermogen en stellen geen hoge eisen aan hun leefomgeving. 
Ze komen dan ook algemeen binnen vrijwel alle watertypen voor. Bij versnippering 
en afsluiten van migratieroutes weten deze soorten zich doorgaans goed staande te 
houden, zij het vaak op lager populatieniveau. Uitzondering hierop vormen soorten 
als de meerval die een groot leefgebied nodig hebben om te kunnen overleven of de 
snoek die met name is aangewezen op waterriet als paaisubstraat. Indien dit niet 
aanwezig is, is de soort (lokaal) gedoemd om uit te sterven. 
 
Limnofiele soorten 
Dit betreft de groep vissoorten die sterk gebonden is aan stilstaand, plantenrijk water. 
Oorspronkelijk kwamen deze soorten vooral voor in (geïsoleerde) poelen, zijarmen 
van beken en rivieren en moerasgebieden. Thans zijn ook de poldergebieden voor 
deze soorten interessant, mits voldoende (onderwater)waterplanten en een hierop 
afgestemd beheer. Vanwege het oorspronkelijk voorkomen in vooral geïsoleerde 
wateren zijn het geen soorten die doorgaans grote trektochten ondernemen. Omdat 
ook het verspreidingsvermogen van deze soorten groot is (o.a. via de lucht) gaan wij 
er vanuit dat vismigratie vanuit dispersie niet noodzakelijk is. Het uitsterven van 
(sommige van) deze soorten heeft daarom meer te maken met verlies aan habitat 
dan problemen met vismigratie. Deze soorten zijn daarom vooral gebaat bij herstel 
vishabitat, waarbij wordt gestreefd naar helder, plantenrijk water. 
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Tabel 2.1 De in deze visie gehanteerde indeling van vissoorten 

*) Ook standpopulaties in zoet water die lokale of regionale migratie vertonen 

**) Een deel van de levenscyclus is afhankelijk van vegetatie 

1) Flora- en Faunawet 

2) Visserijwet 

3) Rode lijst 

4) Natura 2000 (Vogel- en Habitatrichtlijngebied) 

5) Aalplan 

6) Soortenbeschermingsplan vissoorten bovenlopen Drentse beken 

7) Doelsoorten provinciale ecologische verbindingszone (model “otter”) 

 

Hoofdgroep Subgroep Soorten Status Verspreiding binnen studiegebied Migratieperiode 

Zeeprik 1, 3 Meren, kanalen, rivieren apr-jun 

Rivierprik 1, 4  Meren, kanalen, rivieren en beken sept-apr 
Fint 2, 3, 4 Niet apr-jul 

Houting 1, 3 Niet - 

Spiering 2 Meren, kanalen, rivier*) feb-mrt 

Anadroom  

Driedoornige stekelbaars 2 Stromend of stilstaand water*) mrt-apr 

Aal 2, 5 Zee, meren, plassen, rivieren, kanalen, sloten en beken jun-dec (ad.) 
apr-mei (juv.) 

Diadroom 

Katadroom 

Bot 2 Waddenzee, meren, rivieren, kanalen mei-jul 
Winde 2, 3, 6, 7 Meren en plassen, kanalen, rivieren en beken feb-mei Stilstaand-stromend 

Kwabaal 2, 3 Niet nov -mrt 

Kopvoorn 2, 3, 6 Niet apr-jun Grote beekvissen 
Serpeling 2, 6 Beken feb-mrt 

Bermpje 1, 6, 7 Beken mrt-apr 

Riviergrondel 2 Meren en plassen, kanalen, sloten, rivieren en beken apr-mei 
Beekprik 1, 3, 6, 7 Niet mrt-jun 

Reofiel 

Kleine beekvissen 

Rivierdonderpad 1, 6, 7 Rivieren, kanalen, meren, plassen en beken mrt-apr 

Europese Meerval 1, 4 Niet - Soorten met groot 
leefgebied Snoekbaars 2 Rivieren, kanalen, meren, plassen mrt-apr 

Snoek 2 Meren, plassen, kanalen, rivieren, beken en sloten**) feb-mrt 

Blankvoorn 2 Meren, plassen, kanalen, rivieren, beken en sloten apr-mei 
Brasem  2 Meren, plassen, kanalen, rivieren, beken en sloten apr-jun 

Pos 2 Rivieren, kanalen, meren, plassen mrt-mei 

Kolblei 2, 7 Rivieren, kanalen, meren, plassen, beken, sloten mei-jun 

Eurytoop 

Tolerante soorten 

Baars 2 Rivieren, kanalen, meren, plassen, beken, sloten mrt-apr 

Kleine modderkruiper 1, 6 Rivieren, kanalen, meren, plassen, beken, sloten apr-mei 

Grote modderkruiper 1, 3 Meren, plassen, beken, sloten mrt-mei 
Bittervoorn 3 Rivieren, kanalen, meren, plassen, beken, sloten apr-jun 

Ruisvoorn 2 Rivieren, kanalen, meren, plassen, beken, sloten apr-jun 

Zeelt 2 Rivieren, kanalen, meren, plassen, beken, sloten mei-jun 
Karper 2 Rivieren, kanalen, meren, plassen, beken, sloten mei-jul 

Kroeskarper 2 Meren, plassen, beken, sloten apr-mei 

Vetje 2, 3 Rivieren, kanalen, meren, plassen, beken, sloten apr-jun 

Limnofiel Soorten met klein 
leefgebied 

Tiendoornige stekelbaars 2 Rivieren, kanalen, meren, plassen, beken, sloten mrt-apr 
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2.4 Nut en noodzaak van vismigratie 
 
Uit voorgaande paragrafen blijkt dat de vraag rond nut en noodzaak van vismigratie 
sterk soort- en systeemafhankelijk is. Vanuit deze benadering is  
vismigratieproblematiek onlosmakelijk verbonden met de beschikbaarheid (naar 
kwaliteit en omvang) van geschikte (deel)leefgebieden voor vis. Naast deze 
soortgerichte benadering zijn er nog een aantal belangen die samenhangen met 
vismigratie en eveneens van invloed zijn op het vraagstuk rond nut en noodzaak.  
 
Met alleen het herstel van vismigratie komen we er niet. De vismigratie is een 
onderdeel uit een veel groter geheel (ecologisch systeem), dus voor het bereiken van 
een ecologisch gezonde toestand zijn meerdere maatregelen nodig.  
 
Soorten 
In het algemeen kan worden gesteld dat de diadrome- en (grotere)reofiele soorten 
het meeste last ondervinden van het afsluiten van migratieroutes (al dan niet in 
combinatie met habitatverlies). Het optrekbaar maken van kunstwerken vormt voor 
deze soorten daarom een noodzakelijke maatregel. Ook voor kleinere 
beekvissoorten kan het optrekbaar maken van kunstwerken vanuit oogpunt van 
dispersie of uitspoeling van vis noodzakelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval indien 
bovenstrooms gelegen beekgedeelten onbereikbaar zijn geworden door 
aanwezigheid van migratieknelpunten. Nut en noodzaak hangen daarmee sterk af 
van de lokale situatie. Het geheel verwijderen van stuwen kan een noodzakelijke 
maatregel zijn om de benodigde stroming terug te krijgen. 
 
Vanwege een groot verspreidingsvermogen en tolerantie ondervinden eurytope 
soorten over het algemeen het minste hinder van de vismigratieproblematiek. 
Uitzondering hierop vormt echter de meerval die een groot leefgebied nodig heeft. Bij 
het afsluiten van migratieroutes en/of versnippering zien we dat deze soorten 
doorgaans genoegen kunnen nemen met slechtere omstandigheden. Soorten 
sterven hierdoor niet uit maar weten zich op lager populatieniveau staande te 
houden. Doordat polder- en boezemsystemen vrijwel allemaal via kunstwerken met 
elkaar in verbinding staan, kan bovendien via waterin – en uitlaat enige mate van 
visuitwisseling tussen deelsystemen plaatsvinden.  
 
Voor deze groep van vissoorten vormt een goede inrichting en beheer van 
watersystemen de basis voor duurzame en gezonde vispopulaties. Vanuit dit 
oogpunt kan echter het passeerbaar maken van kunstwerken toch een zinvolle en 
kosteneffectieve maatregel zijn. Zo kan bijvoorbeeld door het koppelen van twee of 
meer watersystemen het gebrek of verlies aan paai- en opgroeigebied in een 
bepaald watersysteem in een naburig systeem, waar dit habitat wel aanwezig is, 
worden gecompenseerd. De aanleg van een vispassage vormt in dit geval een 
mogelijk goedkoper en duurzamer alternatief voor realisering van dergelijk habitat in 
het betreffende watersysteem zelf. Bovendien ontstaat op deze manier een voor vis 
meer robuust watersysteem dat minder kwetsbaar is voor invloeden van buitenaf.  
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Ecologische herstel van watersystemen 
Visstanden maken onderdeel uit van aquatische ecosystemen en staan vaak 
bovenaan in de voedselketen. In het streven naar duurzame en gezonde 
watersystemen neemt de visstand dan ook een belangrijke plaats in als het gaat om 
ecologisch herstel. Voor sommige watertypen, als meren en beken, wordt in het 
kader van EKW en natuurdoeltypen aan de visstand (of bepaalde soorten) bovendien 
een belangrijke indicatorwaarde toegekend voor het ecologisch functioneren van 
deze systemen. Naast inrichting en beheer vormt het vrij kunnen migreren van veel 
van deze soorten een belangrijke voorwaarde. Voor wat betreft aan te pakken 
gebieden en knelpunten ligt hier een duidelijke koppeling met de toegekende 
(waterhuishoudkundige) functies.  
 
Natuur en visserij 
Naast ecologisch herstel van watersystemen kan vismigratie ook vanuit 
doelstellingen van natuur en visserij van belang zijn. Voor herstel en behoud van  van 
veel ‘’beschermde’’ soorten (incl. soorten die onder de werking van de Flora- en 
Faunawet vallen) is vismigratie van belang (zie tabel). Daarnaast vormen veel 
vissoorten, waaronder de driedoornige stekelbaars, een noodzakelijke aanvulling op 
het voedselmenu van visetende vogels en otters in natuurgebieden.  
 
De beroepsvisserij is direct afhankelijk van de migratiemogelijkheden van aal. Voor 
een rendabele visserij is het noodzakelijk dat er voldoende intrek van glasaal langs 
de kust plaatsvindt en ook verdere doortrekmogelijkheden naar het achterland 
aanwezig zijn. Vissterfte onder schieraal als gevolg van passage door gemalen is 
ongewenst. Vanuit het streven naar een gezonde, gevarieerde en evenwichtige 
visstand is vismigratie ook voor de sportvisserij van belang. Het voortbestaan van 
soorten als winde en ook andere beekvissoorten is hiermee immers rechtstreeks 
verbonden.  
 

 
Vispassage Loonerdiep 
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2.5 Beleidskader 
 
Vis en vismigratie maken onderdeel uit van verschillende wet- en regelgeving op het 
gebied van water-, natuur- en visstandbeheer. Het Rijks- en Europees beleid is met 
name gericht op herstel van vismigratie van riviertrekvissoorten, waaronder zalm, 
zeeforel en aal. Voor de overgangen zoet-zout en het hellende gebied (beken) is het 
beleid erop gericht om migratieknelpunten zo veel mogelijk op te heffen. Dit wordt 
vooral ingegeven door het soorten- en natuurbeleid (o.a. natuurdoeltypen en Rode 
Lijst Zoetwatervissoorten).  
 
Voor wat betreft beekvissoorten komt dit beleid in Drenthe onder meer tot uiting in 
het soortbeschermingsplan Drentse Aa (zie ook tabel vissoorten). In het kader van 
ecologische verbindingszones is onder meer de beekprik opgenomen als doelsoort 
(model otter). In het kader van de Habitatrichtlijn zijn de Drentse Aa en het 
Waddenzeegebied aangewezen als voor vismigratie belangrijke gebieden, waarin 
respectievelijk rivierprik en fint zijn aangemerkt als prioritaire vissoorten. Daarnaast 
biedt ook de Flora en Faunawet bescherming aan soorten die destijds waren 
opgenomen in de Natuurbeschermingswet.  
 
Hoewel het belang van vismigratie ook in polder- en boezemsystemen algemeen 
wordt onderkend, is het beleid hier minder duidelijk over. In het algemeen wordt aan 
waterbeheerders gevraagd (o.a. 4e Nota Waterhuishouding): 

• bij werkzaamheden aan stuwen en sluizen de waterbeheerder de kansen 
voor aanbrengen of herstellen van vispassages benut; 

• de waterbeheerders houden daar waar het zinvol is, kleine, ondiepe, rijk 
begroeide wateren voor vissen bereikbaar en restaureren schuil-, paai- en 
opgroeiplaatsen; 

• bij de afvoer van water via kunstwerken naar zee wordt een spuiregime 
toegepast dat zoveel mogelijk is afgestemd op de trek van glasaal, schieraal 
en zalmachtigen. 

 
In het Beleidsbesluit Binnenvisserij (Min. van LNV, 1999) wordt aan water-, natuur en 
visstandbeheerders gevraagd hier voor hun beheergebied gezamenlijk invulling aan 
te geven. Uitgangspunt hierbij is het streven naar gezonde en duurzame 
vispopulaties, waar ook systeemeigen soorten deel van uitmaken. Het instellen van 
Visserijbeheercommissies (VBC’s) per visserijkundige eenheid wordt gezien als een 
effectief instrument om hier invulling aan te geven door het opstellen van plannen en 
visies.  Dit beleid wordt ook financieel ondersteund.  
 
Ook de Europese Kaderrichtlijn Water vraagt extra aandacht voor de vi sstand als 
onderdeel van aquatische ecosystemen. Voor sommige wateren wordt in dit kader 
monitoring van de visstand zelfs verplicht gesteld. Eve ntuele streefbeelden dienen in 
beheerplannen per (deel)stroomgebied te worden uitgewerkt. 
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Aalplan 
Het gaat niet goed met de aalstand in Nederland. Cijfers laten zien dat de aalstand de 
laatste decennia sterk is gereduceerd. Als er geen maatregelen worden getroffen zal de 
aal over ca. 10 – 20 jaar geheel uit onze binnenwateren zijn verdwenen De aal is daarom 
op de Rode Lijst van zoetwatervissen geplaatst.  

Om de neergaande ontwikkeling van de aalstand een halt toe te roepen heeft het 
Ministerie van LNV in 2002 een Aalplan opgesteld. Op hoofdlijnen betreffen 
herstelmaatregelen een gezamenlijke Europese aanpak in de vorm van een Europees  
herstelplan voor de aal, specifieke nationale maatregelen (o.a. herstel van zoet-
zoutovergangen om intrek van aal te bevorderen ), informatie-uitwisseling en 
samenwerking tussen belanghebbende partijen en optim alisering van het onderzoek. Ook 
Groningen (en Noord-Drenthe) heeft hierin als kustprovincie een belangrijke taak. In deze 
visie is daarom expliciet aandacht besteed aan de m igratiemogelijkheden voor de aal.  

Voor de Nederlandse situatie moet gezocht worden naar maatregelen die zich richten op 
het vergroten van de natuurlijke habitat, optimale migratiemogelijkheden van glas - en 
schieraal en een kwantitatief en kwalitatief grotere aalstand. Het resultaat zou moeten zijn 
dat:  

• meer alen het schieraalstadium bereiken; 
• meer schieralen de Atlantische oceaan bereiken; 
• meer glasalen succesvol de binnenwateren bereiken. 

 

 
Aal in natuurlijke omgeving 
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3 Opgaven voor Groningen en noord Drenthe 
 
In dit hoofdstuk hebben we een beschrijving gemaakt van de specifieke opgaven op 
het gebied van vismigratie in Groningen-(noord) Drenthe. We hebben de opgaven 
toegespitst op de overgangen zoet-zout, hellende gebieden (rivieren en beken) en 
vlakke gebieden (polder- en boezemsystemen). Voor deze gebieden worden 
concreet de problemen, gevolgen, mogelijke oplossingen en kansen voor herstel van 
vismigratie benoemd. Aan het eind van dit hoofdstuk hebben we een tabel 
opgenomen waarin de specifieke opgaven per gebied op overzichtelijke wijze 
samenvattend zijn weergegeven. 
 
 

3.1 Herstel vismigratie overgangen zoet-zout 

3.1.1 Knelpunten en bedreigingen 

 
Belemmering visintrek 
In de huidige situatie belemmeren de kunstwerken langs de Groninger kust 
(overgangen van zoet-zout) de intrek van diadrome soorten. Hierdoor worden deze 
soorten sterk in hun voorkomen bedreigd of zijn zelfs al uit de watersystemen 
verdwenen. Niet alle kunstwerken langs de kust vormen in dezelfde mate een 
migratiebelemmering voor vis. In het algemeen kan worden gesteld dat de kleinere 
vissoorten als driedoornige stekelbaars, en glasaal nog wel redelijk kans zien om 
binnen te komen. Anders is dit voor de wat grotere vissen als rivierprik, fint en 
spiering. Onderstaand wordt per type kunstwerk een beschrijving gegeven van de 
mate van passeerbaarheid voor verschillende soorten vis. 
 
Gemalen 
Langs de Groninger kust komen momenteel zeven gemalen voor. Dit aantal kan in 
de toekomst toe nemen als gevolg van klimaatsveranderingen en bodemdaling (zie 
bedreigingen). Gemalen zijn in stroomopwaartse (van zout naar zoet) richting niet 
passeerbaar voor vis. In stroomafwaartse richting zijn ze in principe wel passeerbaar, 
maar treedt veelal vissterfte op als gevolg van drukverschillen of het in contact 
komen met de draaiende delen van gemalen. Met name bij de wat grotere vissoorten 
als (schier)aal kan deze vi ssterfte oplopen tot wel 40% en vormt hiermee een 
belangrijk knelpunt die het voortbestaan van deze soort bedreigt. Naast de vissterfte 
onder aal veroorzaken de gemalen vermoedelijk ook veel vissterfte onder 
zoetwatervissoorten als brasem en snoekbaars als gevolg van het 
uitspoelen/uitmalen van vis. Hierover is echter minder bekend. 
 
Spui- en uitlaatsluizen 
In totaal bevinden zich langs de Groninger kust vier spuisluizen die het water vanuit 
het achterland onder vrij verval op de Waddenzee uitslaan. Vanwege de hoge 
stroomsnelheden zijn de spuikokers in het algemeen niet passeerbaar voor vis. Als 
het peilverschil aan de binnen- en buitenkant gering is en hierdoor geringere 
stroomsnelheden in de kokers voorkomen, zou in enige mate migratie plaats kunnen 
vinden. Doordat grotere vissoorten als elft en fint grotere stroomsnelheden kunnen 
overbruggen, is de periode waarin vispassage mogelijk is voor deze soorten mogelijk 
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groter. Daarentegen is de passagemogelijkheid van kleinere soorten als glasaal en 
driedoornige stekelbaars vaak nihil. Doordat in vroegere tijden de aanwezige 
(houten) sluizen vaak lekten en bovendien vaak meerdere kleine, sluizen per 
stroomgebied aanwezig waren, was passage van glasaal vaak nog wel mogelijk. Bij 
de grote, moderne sluizen is dit vrijwel onmogelijk. Uit onderzoek door het 
waterschap Hunze en Aa’s blijkt dat bij de sluizen op de locaties Nieuwe Statenzijl en 
Duurswold dat bij elke spuibeurt er zoetwatervis uitspoelt..  
 
Scheepvaartsluizen 
Op locaties die voor de scheepvaart van belang zijn bevindt zich naast 
bovengenoemde kunstwerken een of meerdere scheepvaartsluizen. In totaal betreft 
het drie locaties langs de Groninger kust. In theorie zijn scheepvaartsluizen 
passeerbaar voor vis. Met het schutten van boten kan immers ook vis worden 
meegeschut. In de praktijk blijkt echter dat de mate waarin de verschillende 
vissoorten gebruik weten te maken van scheepvaartsluizen afhankelijk is van tal van 
factoren, zoals: 

• gebruiksduur en –intensiteit van de sluis; 
• het volume van de sluiskolk in relatie tot de omvang van de schepen; 
• de situering ten opzichte van het waterlossend kunstwerk in relatie tot het 

kunnen lokaliseren van de scheepvaartsluis (lokstroom).  
 
Scheepvaartsluizen die het gehele jaar door intensief worden gebruikt zijn het best 
passeerbaar voor vis, mits de sluiskolk niet geheel wordt gevuld door schepen en 
vissen in staat zijn de sluis te kunnen vinden. Wat het laatste punt betreft moet de 
scheepvaartsluis niet ver zijn verwijderd van het gemaal of spuisluis, zodat de 
zoetwater(lok)stroom voor vis goed merkbaar is.  
 
Het vermoeden bestaat dat thans ca. 80-90% van de visintrek plaatsvindt via de 
scheepvaartsluizen. Vooral locaties als Delfzijl, Lauwersoog en Nieuw Statenzijl 
dragen hiertoe in sterke mate bij. Het is echter niet bekend in hoeverre door inzet van 
scheepvaartsluizen alleen een voldoende grote intrek kan worden bewerkstelligd. Bij 
Nieuw Statenzijl wordt hier momenteel onderzoek naar verricht. Waarschijnlijk maken 
thans vooral kleinere soorten als glasaal, driedoornige stekelbaar en spiering, maar 
ook rivierprik gebruik van de scheepvaartsluizen en is de passage voor grotere 
soorten als fint wellicht minder geschikt. Nader onderzoek hiernaar is echter gewenst 
(zie ook hoofdstuk 6).  
 
Ontbreken zoet-zout-gradiënt 
De harde grens tussen zoet- en zout water zorgt er tevens voor dat vissen door de 
afwezigheid van een zoet-zoutgradiënt geen tijd hebben om zich geleidelijk aan het 
zoute water aan te passen. Soorten als bot ondervinden hiervan in ernstige mate 
hinder (o.a. zweervorming). Daarnaast vindt ook uitspoeling van zoetwatervissen 
plaats. Eenmaal in het zoute water terechtgekomen kunnen deze soorten niet terug 
naar het zoete water en gaan hierdoor een wisse dood tegemoet. De omvang van dit 
probleem is niet duidelijk en verdient nader onderzoek.  
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Vissterfte onder schieraal als gevolg van passage door gemalen 
De bodemdaling en zeespiegelstijging hebben een sterk negatief effect op de 
intrekmogelijkheden langs de kust. Doordat het waterpeil aan de buitenkant stijgt en 
peilverlaging aan de binnenkant noodzakelijk zijn, zal steeds minder onder vrij verval 
kunnen worden geloosd. Hierdoor zijn extra gemalen nodig of moeten bestaande 
gemalen een grotere capaciteit krijgen. Hierbij doet zich wel de kans voor om 
gelijktijdig het ontwerp vismigratie mee te nemen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij  
 

3.1.2 Mogelijke maatregelen en kansen voor herstel 
 
Herstel zoet-zoutgradiënten 
Voor genoemde knelpunten op de overgangen zoet -zout kunnen verschillende 
maatregelen worden genomen. De beste maatregel vormt uiteraard het wegnemen 
van de barrière, waarbij tevens de zoet-zoutgradiënt en de getijdenwerking wordt 
hersteld. Hiermee worden alle hierboven genoemde knelpunten opgelost. Kansen 
hiervoor doen zich echter uitsluitend voor op die locaties waar indringing van 
zoutwater en/of peilfluctuaties in het achterland niet op bezwaren stuit of zelfs 
gewenst zijn (natuurontwikkeling). Helaas is deze maatregel vanwege onder meer de 
veiligheid en grondgebruik van het achterland in veel gevallen niet reëel. In deze 
gevallen kan mogelijk door aangepast sluisbeheer naar gedeeltelijk herstel van zoet-
zoutgradiënten worden gestreefd (gedempt tij: deur op kier). Alhoewel hiermee een 
(beperkte) zoet-zout gradiënt ontstaat, zijn de intrekmogelijkheden voor vis niet altijd 
gewaarborgd en zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Aanvullende 
maatregelen zijn tevens gewenst om vissterfte onder schieraal (en zoetwatervis) als 
gevolg van passage door gemalen te voorkomen (zie aanleg visgeleidingsystemen).  
 
Aangepast sluisbeheer 
Indien (gedeeltelijk) herstel van zoet-zoutgradiënten niet mogelijk is, kan mogelijk 
door aangepast sluisbeheer vispassage worden bevorderd. Zo kunnen de spuikokers 
van spuisluizen mogelijk langer worden geopend waarbij de periode waarin visoptrek 
kan plaatsvinden wordt vergroot. Hetzelfde kan mogelijk worden bereikt door middel 
van extra (loze) schuttingen van scheepvaartsluizen. Intrek van glasaal kan mogelijk 
worden bevorderd door deuren op een kier te zetten (eventueel verhogen waterpeil in 
sluiskolk), waarbij lekstromen ontstaan. Bij renovatiewerkzaamheden of nieuwbouw 
dienen gelijktijdig de mogelijkheden voor een aangepast beheer om vismigratie te 
herstellen te worden meegenomen. Vaak liggen er ook mogelijkheden in het 
(her)gebruik van oude historische sluizen. Een belangrijke voorwaarde is dat de 
sluizen goed zijn gesitueerd ten opzichte van het waterlossend kunstwerk (i.v.m 
werking lokstroom).  
 
Aanleg vispassages 
Op de overgangen zoet-zout worden verschillende typen vispassages toegepast. 
Voor glasaal zijn verschillende typen aalgoten mogelijk. Op locaties waar onder vrij 
verval wordt geloosd kan gebruik worden gemaakt van verschillende typen 
vispassages, zoals de vertical-slot of de constructie die bij polder Breebaart is 
toegepast. Waar niet onder vrij verval kan worden geloosd (gemalen) kan gebruik 
worden gemaakt van de hevelpassage. Bedacht moet echter worden dat deze 
vispassage alleen voor de kleinere soorten (glasaal, driedoornige stekelbaars) goed 
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passeerbaar is en voor grotere diadrome soorten aanvullende maatregelen gewenst 
zijn. Kansen voor de aanleg van dergelijke vispassages doen zich vaak voor bij 
renovatiewerkzaamheden of nieuwbouw. Ook oude sluizen of vroegere gemalen 
kunnen vaak goed worden omgebouwd tot vispassages. 
 
Aanleg visafweer- en geleidingsystemen 
In bovenstaande gevallen blijft het bij gemalen noodzakelijk om aanvullende 
maatregelen te treffen om sterfte onder naar zee trekkende schieraal (en andere 
zoetwatervis) te voorkomen c.q. te verminderen. Hiervoor kunnen visgeleidings- en/of 
–afweersystemen worden aangelegd, waarbij de vis wordt omgegeleid naar een 
naastliggende sluis of vispassage. Met deze systemen zijn in Nederland echter nog 
niet veel ervaringen opgedaan. Momenteel loopt een experiment met een lichtscherm 
onder water bij gemaal Fiemel. Aan de hand van de uitkomsten van deze proef kan 
worden overwogen deze schermen ook op andere locaties in te zetten.  
 
 

 

3.2 Herstel vismigratie hellende gebieden 
 

3.2.1 Knelpunten en bedreigingen 
 
Belemmering vismigratie van en naar de beken 
Voor diadrome soorten als rivierprik en paling, maar ook reofiele soorten als de 
winde en alver, is het noodzakelijk dat deze vanuit zee resp. de boezem de in de 
(bovenlopen van) beken gelegen paai- en opgroeigebieden kunnen bereiken. Door 
de aanwezigheid van kunstwerken als stuwen en gemalen wordt dit thans in veel 
gevallen belemmerd. Ook eurytope soorten, als snoek en blankvoorn, waarvoor de 
beken eveneens waardevol paai- en opgroeigebied vormen, ondervinden hiervan 
hinder. Mogelijk moeten in de toekomst vanwege bodemdaling als gevolg van de 
aardgaswinning meerdere pandscheidingen in de kanalen worden aangebracht. 
Hierdoor komt de vismigratie van en naar de beken verder onder druk te staan. 
Doordat ook de vrije afwatering hierbij in gevaar kan komen, worden ook de 
mogelijkheden om het probleem (technisch) op te lossen bedreigd.  
 
De mate waarin deze kunstwerken een belemmering vormen is wederom sterk 
afhankelijk van het type kunstwerk. De afvoer van de beken naar zee vindt thans via 
de grote scheepvaartkanalen plaats. Via de hierin gelegen scheepvaartsluizen is 
waarschijnlijk nog wel optrek mogelijk, zij het in beperkte mate en op gezette tijden. 
Naast stuwen en gemalen komen in de benedenlopen van beken soms ook siphons 
voor die vrijwel niet passeerbaar zijn voor vis.   
 
Belemmering van vismigratie in en tussen de beken  
Naast de belemmering van de vismigratie vanuit de zee en de boezem vormt ook de 
belemmering van de vismigratie in en tussen de verschillende beeksystemen een 
probleem. De vele stuwen, sifons en duikers die in de beken zijn aangebracht 
belemmeren thans de uitwisselingsmogelijkheden tussen beneden-, midden- en 
benedenloop. Naast bovengenoemde soorten ondervinden hiervan ook de soorten 
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hinder die hun gehele leven op de beek verblijven (serpeling, beekprik, kopvoorn, 
enz.). Ook voor deze, veelal kritische, soorten zijn belangrijke en essentiële 
deelleefgebieden als paai-, opgroei- en overwinteringsgebieden daarmee 
onbereikbaar geworden. Het zoveel mogelijk vasthouden van water in de beken 
(WB21) en de verdrogingsbestrijding kunnen een bedreiging voor de 
optrekmogelijkheden in de beken vormen.  
 
Kleiner worden van (deel)leefgebieden 
De aanwezigheid van stuwen en andere kunstwerken in de beken zorgen tevens 
voor compartimentering van leefgebieden. De hinder die hiervan door de 
karakteristieke beekvissoorten wordt ondervonden wordt hier echter als gering 
ingeschat (mits compartiment/stuwpand niet te klein wordt!). Doorgaans zijn de 
problemen als gevolg van habitatverlies en een slechte waterkwaliteitvele malen 
groter.  
 
Habitatverlies a.g.v. vermindering stroming 
Zoals reeds genoemd in het voorgaande hoofdstuk hebben stuwen in beken tevens 
invloed op de stromingskarakteristiek en daarmee op de kwaliteit van het vishabitat. 
Door de aanwezigheid van stuwen wordt het water in de beek opgestuwd. Dit kan 
met name in de zomermaanden leiden tot een verminderde stroming of het zelfs 
geheel wegvallen van de stroming. Omdat beekvissoorten afhankelijk zijn van 
continu stromend water, ve rdwijnen deze soorten of weten zich nog slechts op 
enkele trajecten te handhaven. Het zoveel mogelijk vasthouden van water in de 
beken (WB21) en de verdrogingsbestrijding vormt een bedreiging vormt in dit opzicht 
een bedreiging. 
 
Vissterfte als gevolg van passage door gemalen 
Net als bij de overgangen zoet -zout vindt vissterfte plaats als gevolg van passage 
door gemalen op de route van beken naar boezem/zee. Dit kan ofwel plaatsvinden 
op de overgang van beek naar boezem, ofwel verder stroomafwaarts in het 
stroomgebied (grote kanalen). Met name schieraal ondervindt hiervan grote hinder, 
waarbij rekening moet worden gehouden met het cumulatieve effect van meerdere 
gemalen op de trekroute (zie ook overgangen zoet -zout). Het is niet bekend in 
hoeverre dit probleem een bedreiging vormt voor andere soorten zoals rivierpik en 
winde. Duidelijk is wel dat het probleem in de toekomst kan toenemen als gevolg van 
de (noodzakelijke) bouw van extra gemalen om de gevolgen van bodemdaling te 
kunnen compenseren.  
 
Uitspoelen van vis 
Een specifiek probleem in beeksystemen betreft het uitspoelen van vis naar 
benedenstrooms gelegen panden. Dit probleem hangt vaak samen met een gebrek 
aan schuilmogelijkheden en het voorkomen van piekafvoeren. Met name in beken 
kan dit probleem leiden tot een onevenwichtige visstand. De aanwezigheid van 
stuwen en het feit dat geen waterinlaat plaatsvindt, bemoeilijkt namelijk de 
herbezetting van soorten. Hierdoor kunnen bovenstrooms gelegen panden nagenoeg 
visloos zijn, terwijl in benedenstrooms gelegen (uitspoel)panden sprake in van 
overbezetting aan vis. 
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3.2.2 Mogelijke maatregelen en kansen voor herstel 
 
Hermeandering 
De voorkeur gaat uit naar het geheel verwijderen van het betreffende kunstwerk. 
Hiermee worden namelijk alle bovengenoemde knelpunten opgelost. Kansen 
hiervoor doen zich voor bij beekherstelprojecten waarbij het ontstane hoogteverschil 
wordt opgevangen door hermeandering. In kanalen en ook op veel beektrajecten 
vormt dit echter geen reële optie in verband met het na te streven peilbeheer. In deze 
gevallen zal naar (semi-)technische oplossingen moeten worden gezocht.     
 
Semi-natuurlijke oplossing 
In geval geen hermeandering mogelijk is kan worden bekeken in hoeverre semi-
natuurlijke oplossingen mogelijk zijn. Zo kan bijvoorbeeld de stuw worden vervangen 
door meerdere drempels die over een grotere beeklengte worden verdeeld. 
Afhankelijk van onder meer de beschikbare ruimte kunnen dergelijke voorzieningen 
eventueel ook in een bypass of nevengeul worden gerealiseerd, waarbij de stuw kan 
blijven gehandhaafd. Door zo veel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke 
materialen hoeven ze geen storend element te vormen in de beek. Voorbeelden 
hiervan zijn onder meer de voordes die in de Drentse Aa zijn gerealiseerd.  
 
Aanleg vispassages 
Indien bovengenoemde maatregelen niet mogelijk zijn kan gebruik worden gemaakt 
van vispassages. Afhankelijk van onder meer de doelsoorten, het beschikbare water 
en ruimte kan keuze worden gemaakt uit verschillende typen en materialen 
vispassages, zoals vertical-slot, V-vomige bekkentrap, vissluis, enz. Het ontwerp en 
de aanleg van vispassages vereist maatwerk. De vispassages dienen altijd op de 
doelsoorten en het afvoerregime van de beek te worden afgestemd. Kansen doen 
zich voor bij onderhoudswerkzaamheden, renovatie (bijvoorbeeld automatisering) en 
nieuwbouw. 
 
In de Drentse beken (o.a. Hunze, Peizerdiep en Drentse Aa) zijn in het verleden 
reeds enkele vispassages aangelegd. Dit is toen echter vooral gebeurd vanuit 
sportvisserij overwegingen (o.a. snoekbaars en winde). De toegepaste typen 
vispassages zijn verouderd en voldoen niet meer aan de biologische 
randvoorwaarden. Ook bij de grotere stuwen en gemalen in de grote kanalen/rivieren 
kunnen vispassages worden toegepast. Bij gemalen kan echter niet gebruik worden 
gemaakt van het vrij verval, waardoor de keuze uit de toe te passen typen beperkt is. 
In de kanalen lijkt vooral een aangepast sluisbeheer in combinatie met 
visgeleidingssystemen voor schieraal de beste oplossing. Enkele schilgemalen in de 
Groningse kanalen zijn reeds van vissluizen voorzien. Over de efficiëntie hiervan 
bestaat echter onduidelijkheid. Nader onderzoek hiernaar is gewenst (zie hoofdstuk 
5). 
 
Aangepast sluisbeheer 
Scheepvaartsluizen kunnen eveneens worden ingezet ter bevordering van de 
vismigratie. Door extra (loze) schuttingen wordt vis de mogelijkheid geboden om te 
passeren. De effectiviteit hiervan is mede afhankelijk van de situering ten opzichte 
van het waterlossende kunstwerk en de mogelijkheid om een voldoende grote 
lokstroom te creëren. Nader onderzoek hiernaar is gewenst (zie hoofdstuk 5).  
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Vissterfte onder naar zee trekkende schieraal en ook zoetwatervis kan worden 
vermindert door vooral overdag te malen (en minder ’s nachts). Daarnaast kunnen 
visgeleidingssystemen worden toegepast.  
 
Visvriendelijke gemalen 
In geval een nieuw gemaal moet worden aangelegd of de capaciteit van bestaande 
gemalen moeten worden vergroot, kan worden overwogen om visvriendelijk gemalen 
aan te leggen. In plaats van moderne pompgemalen kunnen vijzels worden 
toegepast die veel minder of geen vissterfte veroorzaken. Deze kunnen eventueel als 
extra naast bestaande moderne gemalen worden aangelegd, waarbij gedurende de 
nacht zoveel mogelijk water via de visvriendelijke gemalen wordt uitgeslagen. 
 

3.3 Herstel vismigratie vlakke gebieden 
 

3.3.1 Knelpunten en bedreigingen 
 
Belemmering vismigratie polder - boezem 
Door inpoldering en compartimentering zijn de watersystemen in de vlakke gebieden 
sterk versnipperd. Hierdoor is een sterk vernipperd systeem ontstaan van boezem-, 
polder- en bemalingsgebieden waar geen vrije migratie van vis meer mogelijk is. Het 
leefgebied van veel soorten is hierdoor zowel qua omvang als diversiteit sterk 
achteruitgegaan. Zo zijn brakke gebieden, welke van nature veel visvoedsel 
herbergen, niet meer voor vis bereikbaar vanuit de boezem. Ook ondiepe, vaak 
plantenrijke poldersloten en inundatiegebieden zijn voor vis onbereikbaar geworden. 
Hierdoor kunnen veel soorten, waaronder aal, driedriedoornige stekelbaars en snoek, 
deze gebieden niet meer gebruiken als paai-, opgroei-, schuil- en fourageergebied 
(terwijl in veel boezemwateren juist een gebrek is aan dergelijke gebieden). Dit werkt 
een eenzijdige en onevenwichtige visstand in de hand (zie ook tekstkader).  
 
Ook de vissen die in de poldergebieden zitten ingesloten kunnen last ondervinden 
van de aanwezigheid van gemalen op de overgang van polder naar boezem. Dit 
geldt met name voor polders waar gedurende de winter de waterstand vaak laag is 
en dientengevolge onvoldoende winterhabitat aanwezig is. Indien vissen op zoek 
naar dit habitat gemalen passeren treedt bovendien vissterfte op (zie vispassage 
door gemalen).  
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Belemmering vismigratie tussen en binnen boezemsystemen 
Bij de knelpunten en bedreigingen van de hellende gebieden is reeds gesproken over 
het afsluiten van migratieroutes voor diadrome en reofiele soorten als gevolg van 
compartimentering. Ook de eurytope soorten ondervinden hiervan last. Dit geldt met 
name indien hierdoor belangrijke deelhabitats, bijvoorbeeld in meren gelegen paai- 
en opgroeigebieden of in brakke systemen gelegen fourageergebieden, worden 
afgesloten. De mate waarin de verschillende soorten hier last van ondervinden is 

Effecten compartimentering en peilregulatie 
 
Zwervende populaties vis in de Groninger boezem  
Als gevolg van de aanwezigheid van kunstwerken als stuwen en gemalen zijn onze 
watersystemen sterk gecompartimenteerd en is bovendien de peil- en 
getijdendynamiek vrijwel geheel verdwenen. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de 
visstand in deze systemen. Aanvankelijk hielden vissoorten als brasem en blankvoorn 
in deze systemen er een (noodgedwongen) zwervend bestaan op na. In het centrale 
deel van Groningen, aan de randen van het Drents Plateau, lagen de 
laagveenmoerassen die vanwege het zoete en stagnante karakter goede 
overwinteringsgebieden vormden. Vanaf hier kon in het voorjaar de ondergelopen 
oeverlanden en beken worden opgetrokken waar goede paai-, opgroei- en 
fourageergebieden aanwezig waren. Gedurende de zomer daalde het waterpeil en 
werden grote trektochten ondernomen naar de brakke- en getijdengebieden langs de 
kust. Vanwege de grote zout-dynamiek konden zich in deze wateren geen 
standpopulaties zoetwatervis vormen, waardoor zich in deze gebieden grote 
voedselvoorraden konden opbouwen, die gedurende het najaar konden worden benut.  
 
Dezelfde soorten hebben zich thans aangepast aan de compartimentering en geringe 
milieudynamiek. Dit heeft zich onder meer geuit in een slechtere groei en conditie van 
deze soorten. Uit visserijkundig onderzoek op de Groningse kanalen is echter gebleken 
dat er nog grote, trekkende populaties blankvoorn voorkomen. Vooral voor de 
sportvisserij hebben deze een grote waarde vanwege het formaat en de grote scholen. 
Deze visie is onder meer gericht op behoud van deze zwervende populaties door het 
open houden van de boezemsystemen. 
 

 
Grote blank voorn (Groninger ‘Klomp’) 
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echter sterk afhankelijk van de beschikbaarheid/compensatie van degelijk habitat 
binnen het ‘eigen’ gebied.  
 
Belemmering vismigratie tussen en binnen poldersy stemen 
Ook op kleiner schaalniveau kunnen migratiebelemmeringen tussen en binnen 
poldersystemen (en zelfs peilvakken) een knelpunt vormen voor de ontwikkeling van 
een gezonde en duurzame visstand. Ook hiervoor geldt echter dat de mate waarin de 
verschillende soorten hier last van ondervinden sterk afhankelijk is van de 
beschikbaarheid/compensatie van dergelijk habitat binnen het ‘eigen’ gebied. 
Vanwege het schaalniveau van deze gebieden worden de knelpunten in deze visie 
niet nader in beeld gebracht.  
 
Verkleining leefgebieden (compartimentering) 
Door aanleg van kunstwerken raken polder- en boezemsystemen sterk versnipperd. 
Vissen raken hierdoor ingesloten in een compartiment. De invloed hiervan op 
zwervende populaties vis is reeds in het tekstkader weergegeven. Hieruit blijkt dat 
veel eurytope soorten zich reeds aan deze omstandigheden hebben weten aan te 
passen en zich staande weten te houden (zij het op lager populatieniveau). Door de 
kleinere omvang zijn dergelijke vispopulaties echter meer kwetsbaar voor invloeden 
van buitenaf. In geval van bijvoorbeeld voedselschaarste of calamiteiten kan niet 
gemakkelijk worden weggetrokken naar andere gebieden. Ook zijn de gevolgen van 
uitspoeling groter naarmate compartimenten c.q. populaties kleiner zijn. 
 
Vissterfte als gevolg van passage door gemalen en uitspoelen van vis 
Net als op de overgangen zoet-zout treedt ook in polder- en boezemsystemen 
vissterfte op als gevolg van passage van vis door gemalen. Onder hellende gebieden 
is reeds gesproken over vispassage door de gemalen in de grote 
scheepvaartkanalen die tevens de verbinding vormen tussen zee en beken. Echter 
ook op iedere overgang tussen polder en boezem doet dit probleem zich voor. 
Behalve voor schieraal is het echter niet bekend wat voor invloed dit heeft op de 
visstand in de polder zelf. Duidelijk is al wel dat er een relatie ligt met de mate van 
compartimentering van deze systemen. Nader onderzoek hiernaar is gewenst. In 
deze visie richten we ons daarom vooralsnog op het beperken van de sterfte onder 
schieraal, waarbij ook andere zoetwatervissen van de genomen maatregelen kunnen 
meeprofiteren.   
 

3.3.2 Mogelijke maatregelen en kansen voor herstel 
 
Ontpoldering 
De beste oplossing voor de vismigratieknelpunten op de overgangen van boezem 
naar polder vormt het verwijderen van het betreffende gemaal. Hierdoor komen deze 
gebieden weer vrij voor de boezem te liggen en ontstaat een open verbinding met de 
boezem, waardoor vrije migratie van vis mogelijk is. Ook de andere 
bovenbeschreven knelpunten worden hiermee opgelost. Kansen voor ontpoldering 
doen zich voor bij het realiseren van natuur- en water(bergings)gebieden. Op kleiner 
schaalniveau bieden ook oever- en kadeprojecten mogelijkheden. 
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Kunstmatige vloedmoerassen 
Gebieden die te hoog ten opzichte van de boezem liggen kunnen in het winterhalfjaar 
mogelijk toch kunstmatig worden geïnundeerd met behulp van bijvoorbeeld een 
windmotor. Door de aanleg van een vispassage kunnen vissen in het vroege voorjaar 
gebruik maken van deze gebieden als paai- en opgroeigebied. Dergelijke gebieden 
zijn bijvoorbeeld gerealiseerd langs het Zuidlaardermeer. Kansen doen zich voor 
binnen (nieuwe) natuurgebieden en bij waterbergingsgebied.  
 
Aanleg vispassages 
Ook in polder- en boezemsystemen kunnen kunstwerken als stuwen en gemalen 
optrekbaar worden gemaakt voor vis. In principe staan hiervoor dezelfde 
maatregelen ter beschikking als besproken bij de hellende gebieden. In 
poldergebieden is echter niet altijd even veel water beschikbaar voor het goed 
kunnen functioneren van een vispassage. Speciaal voor dit doel is daarom de De 
Wit-vispassage ontwikkeld. Voor het optrekbaar maken van gemalen op de overgang 
tussen polder en boezem (zonder scheepvaartsluis) zijn alleen nog “experimentele” 
vispassages voorhanden. Vanwege de aanwezigheid van gemalen kan overigens 
niet alleen worden volstaan met een vispassage die alleen migratie van boezem naar 
polder mogelijk maakt. Om vissterfte te voorkomen moet ook de migratie in 
tegenovergestelde richting (polder-boezem) veilig worden gesteld. Kansen doen zich 
voor bij nieuwbouw en renovatie (bijvoorbeeld in het kader van bodemdaling).  
 
Aangepast sluisbeheer 
Aangepast sluisbeheer is alleen mogelijk in de grotere boezemsystemen (zie 
hiervoor hellend gebied). In sommige poldersystemen zijn ten behoeve van de 
maaiboot kleine sluisjes aangelegd. Deze bieden mogelijk kansen voor vismigratie.  
 
Visvriendelijk gemalen en visgeleidingssystemen 
Zie hellend gebied. 
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Tabel 3.2 Opgaven, problemen, gevolgen en mogelijke oplossingen vismigratie Groningen-Noord-Drenthe 

Opgaven Specifieke problemen Gevolg/ernst Oplossing/maatregel 

- Geen of beperkte intrekmogelijkheden langs kust Diadrome soorten worden in voortbestaan bedreigd (of 
zijn reeds uitgestorven) 

Optrekbaar maken van intrekpunten langs kust 

- Vissterfte a.g.v. passage door gemalen (m.n. schieraal) Aal wordt sterk in voortbestaan bedreigd Veilig stellen passage van schieraal d.m.v. 
visgeleiding, vispassage en/of aangepast beheer 

Overgang zoet – zout 

- Uitspoelen van zoetwatervis naar zee Geen gevolgen op soort- of populatieniveau (ethisch 
probleem) 

Zie boven (meeliften met andere maatregelen) 

- kleiner worden van (deel)leefgebieden (versnippering) Geen groot probleem voor meeste reofiele soorten N.v.t. (meeliften met andere maatregelen) 

- geen optrek mogelijk tussen beneden-, midden-, en 
bovenloop 

Paai- en opgroeigebieden in bovenlopen kunnen niet 
meer worden bereikt. Grote gevolgen voor diadrome en 
reofiele soorten 

Optrekbaar maken van stuwen voor vis 

- stuwen zorgen voor habitatverlies a.g.v. verlies aan 
stroming (’s zomers stagnant water) 

Reofiele soorten grote en kleine beekvissoorten) sterven 
uit 

Wegnemen barrière i.k.v. beekherstelprojecten 

Hellend gebied 
(beeksystemen) 

- uitspoelen van vis naar benedenstrooms gelegen panden Bovenstrooms gelegen panden kennen eenzijdige 
visstand 

Optrekbaar maken van stuwen voor vis en/of 
creëren schuilmogelijkheden in comb. met 
afvlakken peikafvoeren 

- kleiner worden van leefgebieden (versnippering) Soorten met groot leefgebied (meerval) sterven uit 
 

Optrekbaar maken van kunstwerken voor vis 
 

- beperkte optrekmogelijkheden van boezem naar beken Reofiele(winde)- en diadrome soorten dreigen uit te 
sterven 
Verlies aan paai- en opgroeigebied voor eurytope soorten 
(o.a. snoek, blankvoorn) 

idem 

- geen uitwisselingsmogelijkheden tussen boezem – polder Verlies aan paai- en opgroeigebied voor dd. st.b, aal en 
eurytope soorten 

idem 

- beperkte uitwisselingsmogelijkheden tussen 
boezemsystemen onderling 

Geen groot probleem, zolang routes van reofiele en 
diadrome soorten niet worden geblokkeerd 

Niet van toepassing 

- beperkte uitwisselingsmogelijkheden tussen polders en 
peilgebieden onderling 

Verlies aan paai- en opgroeigebied voor driedoornige 
stekelbaars, aal en eurytope soorten 

Optrekbaar maken van kunstwerken voor vis 

- vissterfte a.g.v. passage door gemalen Aal wordt sterk in voortbestaan bedreigd (rode Lijst) Veilig stellen passage van schieraal d.m.v. 
visgeleiding, vispassage en/of aangepast beheer 

Vlakke gebieden 
(polder- en 
boezemsystemen) 

- uitspoelen van vis naar benedenstrooms gelegen panden Onevenwichtige visstand Optrekbaar maken van kunstwerken voor vis 
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4 Strategie en visie 
 
In dit hoofdstuk hebben we aangegeven wat wij de komende 10 jaar (t/m 2015) op 
het gebied van vismigratie willen bereiken en hoe. Hiervoor hebben we een strategie 
opgesteld en streefbeelden benoemd waaraan doelsoorten zijn gekoppeld. De 
streefbeelden hebben betrekking op de overgangen zoet-zout, het hellend gebied en 
het vlakke gebied en sluiten daarmee aan bij de opgaven zoals beschreven in het 
voorgaande hoofdstuk. 
 
 

4.1 Uitgangspunten 
 
Ten aanzien van de streefbeelden en de strategie worden door ons de volgende 
(algemene) uitgangspunten gehanteerd: 

• streven naar behoud en herstel van diadrome en reofiele vissoorten in 
Groningen-(Noord)Drenthe voor 2015;  

• streven naar gezonde, duurzame vispopulaties, waar ook karakteristieke en 
systeemeigen soorten deel van uit maken; 

• in principe geen verdere achteruitgang van de vismigratiemogelijkheden 
(stand-still-beginsel); 

• bij het oplossen van migratieknelpunten gaan we in beginsel zoveel mogelijk 
uit van natuurlijk herstel en sluiten aan bij natuurlijke processen 
(hermeandering, inundatie, getijdenwerking, etc.); 

• gebiedsgerichte uitwerking op basis van stroomgebiedsbenadering; 
• (integrale belangenafweging) rekening houden met belangen van natuur en 

visserij. 
 
 

4.2 Streefbeelden en doelsoorten 
 
Herstel vismigratie zoet-zout overgangen  
Voor herstel van diadrome soorten in Groningen en Noord-Drenthe is het 
noodzakelijk dat de kunstwerken op de overgangen zoet-zout passeerbaar worden 
gemaakt voor vis. Waar mogelijk wordt volledig herstel van zoet-zout-gradiënt 
nagestreefd. Wat betreft de locaties, doelsoorten en mate van passeerbaarheid 
sluiten we aan bij de visie Visintrek Noord-Nederland (Jager, 2003). Dit houdt in dat: 

• per waterschapsgebied tenminste één goed intrekbaar afwateringspunt 
aanwezig is of wordt gemaakt dat voor alle voor de watersystemen 
kenmerkende diadrome vissoorten passeerbaar is; 

• per deelstroomgebied één of meer goed intrekbare afwateringspunten met 
verbinding naar het achterland aanwezig is; 

• alle locaties uiterlijk in 2010 optrekbaar zijn voor glasaal; 
• een aanzienlijke beperking van de sterfte onder naar zee trekkende schieraal 

als gevolg van passage door gemalen is bewerkstelligd. 
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Herstel vismigratie hellend gebied 
Ons steven is om alle beken voor 2010 optrekbaar te hebben gemaakt voor vis, 
waarbij de prioriteit uitgaat naar de beeksystemen die ook voor diadrome soorten van 
belang zijn. Om verdere doortrekmogelijkheden van diadrome soorten als rivierprik 
en aal naar het achterland veilig te stellen streven we naar een vrije migratie tussen 
wad en beken. Dit betekent dat de migratieknelpunten in de (trek)routes tussen de 
beken en wad geheel worden opgelost en waarbij ook vissterfte onder naar 
zeetrekkende schieraal aanzienlijk wordt beperkt. Daarnaast worden de beken zelf 
van benedenloop tot bovenloop optrekbaar gemaakt voor vis. We sluiten hierbij 
naadloos aan bij de soorten en locaties zoals genoemd bij de streefbeelden 
overgangen zoet-zout en houden rekening met de (potentiële) 
ontwikkelingsmogelijkheden van de beken.  
 
Naast de diadrome soorten profiteren ook reofiele- en eurytope soorten van deze 
maatregelen. Zo kunnen de beekvissoorten zich vrij door de beeksystemen 
verplaatsen, kunnen soorten als winde en alver tussen beek en boezem migreren en 
kunnen soorten als snoek de beken benutten als paai- en opgroeigebied. De laatst 
genoemde groep profiteert tevens van de maatregelen die in de boezemkanalen 
worden getroffen (vergroten leefgebied).  
 
Herstel vismigratie vlakke gebieden 
In de polder- en boezemsystemen liggen talloze kunstwerken als stuwen en 
gemalen. Nog afgezien van de financiële haalbaarheid is het vanuit het streven naar 
gezonde, en duurzame vispopulaties absoluut niet noodzakelijk en ook niet de 
bedoeling dat al deze kunstwerken optrekbaar worden gemaakt voor vis. 
Kunstwerken worden pas optrekbaar gemaakt voor vis als dit de ontwikkeling van 
een gezonde en duurzame visstand in de weg staat en/of een beduidend grote 
meerwaarde kan worden bereiken. Daarbij houden we tevens rekening met belangen 
van natuur en milieu. Voor driedoornige stekelbaars en aal worden speciaal gebieden 
aangewezen. In dit kader streven we onder meer naar: 

• het zoveel mogelijk optrekbaar maken van naast de boezem gelegen 
natuurgebieden, wateren met een hoge natuurwaarde en nieuw te 
ontwikkelen stedelijk water (zie ook tekstkader); 

• uitwisselingsmogelijkheden tussen boezen en “brakke” gebieden of gebieden 
waar a.g.v. de verziltingsbestrijding sprake is van een onevenwichtige 
visstand; 

• geen verdere versnippering van de grote, open boezemsystemen in 
Groningen-Noord-Drenthe (o.a. Electraboezem); 

• het beperken van sterfte onder naar zee trekkende schieraal en andere 
soorten als gevolg van passage door gemalen. 

 
Vismigratie tussen verschillende bemalingsgebieden onderling wordt niet 
nagestreefd. Koppeling van boezemsystemen onderling wordt reeds afdoende 
gerealiseerd bij de streefbeelden voor het hellende gebied.  
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4.3 Twee-sporen aanpak 
 
Voor het bereiken van bovengenoemde streefbeelden stellen wij een twee sporen 
aanpak voor. Dit betreft een algemeen (generiek) spoor dat uitgaat van het stand-
still-beginsel en in principe betrekking heeft op alle oppervlaktewateren binnen het 
visiegebied. En een specifiek (gebiedsgericht) spoor dat uitgaat van het planmatig 
oplossen van de in deel 2 van deze visie concreet benoemde migratieknelpunten. Dit 
spoor heeft dus uitsluitend betrekking op de in het kader van deze visie aangewezen 

Natuurgebieden en vismigratie  
In deze visie hebben we de wens aangegeven om waar mogelijk 
gebruik te maken van natuurgebieden als paai-, opgroei- en 
fourageergebied voor vis. Voor gebieden die niet vrij liggen voor de 
boezem is het noodzakelijk dat deze gebieden vanuit de naastgelegen 
boezem optrekbaar worden gemaakt voor vis door bijvoorbeeld de 
aanleg van een vispassage. Door koppeling van deze gebieden met 
de boezem kunnen deze gebieden worden benut als kraamkamer voor 
vis. Vooral gebieden met moerassystemen en rijk begroeide sloten 
lenen zich hier goed voor. Naast de visstand op de boezem profiteren 
natuurgebieden ook zelf. Door de grote hoeveelheden visbroed die 
jaarlijks ontstaat, zullen deze gebieden namelijk aantrekkelijker 
worden voor visetende vogels, als reigers , visdiefje, zwarte stern en 
lepelaar, en hierdoor een grote aanzuigende werking uitoefenen op 
deze soorten. Met name indien een en ander wordt gecombineerd met 
een natuurlijk peilbeheer. Door het langzaam droog (laten) vallen van 
bijvoorbeeld poelen en oeverstroken wordt het visbroed 
teruggedrongen in een steeds kleiner watervolume en hierdoor een 
steeds makkelijker prooi. Naast soorten als driedoornige stekelbaars  
gaat het ook om soorten als blankvoorn en baars. Hoewel geen 
boezemwater wordt binnengelaten, is nader onderzoek en afstemming 
noodzakelijk voor wat betreft mogelijk negatieve effecten op 
(aquatische) natuurwaarden.  
 

 
Lepelaar, foeragerend 
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prioritaire waterlopen en gebieden, zoals uitgewerkt in deel 2 van deze visie. 
Onderstaand worden beide sporen verder toegelicht.  
 
N.B. Een derde (noodzakelijke) spoor in het herstel van vismigratie betreft het herstel 
van vishabitat. Dit spoor is in het kader van deze visie echter niet verder uitgewerkt.  
 
Algemeen spoor 
Met het algemene spoor beogen we dat: 

1. er in principe geen verdere achteruitgang optreedt als gevolg van verdere 
versnippering en afsluiten van migratieroutes voor vis, en 

2. de kansen voor herstel van de vismigratiemogelijkheden ook daadwerkelijk 
worden benut. 

Zoals boven genoemd gaat het algemene spoor uit van het “stand still-beginsel”. 
Hiermee bedoelen we dat er in principe geen nieuwe migratiebelemmeringen voor vis 
mogen worden opgeworpen. Bij nieuwbouw, renovatie of 
onderhoudswerkzaamheden worden in ieder geval nut en noodzaak voor het 
optrekbaar maken van het betreffende kunstwerk voor vis onderzocht. Naast 
ecologische aspecten wordt hierbij tevens rekening gehouden met de technische 
mogelijkheden en belangen van natuur en visserij.  
 
Gebiedsgericht spoor 
Het algemene spoor zoals bovenstaand is verwoord maakt nog geen gestructureerde 
(planmatige) aanpak van de vismigratieproblematiek binnen het visiegebied mogelijk.  
Hiervoor is het noodzakelijk dat per deelstroomgebied de migratieknelpunten voor vis 
concreet in kaart worden gebracht en dat hieraan een prioritering wordt gehangen. 
Dit is verder uitgewerkt in deel 2 van deze visie. Met het gebiedsgerichte spoor 
beogen we een gestructureerde aanpak van de binnen de prioritaire gebieden en 
waterlopen gelegen vismigratieknelpunten. In deze visie hebben we daarom naast 
het in kaart brengen van deze knelpunten alvast een eerste aanzet gedaan om tot 
een prioritering en fasering te komen voor de komende 10 jaar (zie paragraaf 4.5).  
 

Figuur 4.2 Aanpak vismigratie Groningen en noord Drenthe volgens het voorgestelde 
twee sporen aanpak 
 

 

Algemeen spoor 
• Alle oppervlaktewateren                 
en kunstwerken 
• Stand-still-beginsel 
• Benutten kansen 
• Doorlopen beslisschema’s 

Gebiedsgericht spoor 
• Prioritaire waterlopen en  
gebieden 
• Geselecteerde knelpunten 
• Planmatige aanpak 
• Visiekaart en database 
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5 Implementatie, uitvoering en onderzoek 
 
Het gereedkomen van deze visie geeft ons nog geen garantie dat de gesignaleerde 
knelpunten de komende jaren ook daadwerkelijk worden opgelost. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat de visie binnen de verschillende organisaties wordt gedragen en 
wordt doorvertaald naar plannen van provincie, waterbeheerder en natuurbeheerder. 
Daarnaast is het noodzakelijk dat een aantal leemtes in kennis die een efficiënte 
uitvoering nog in de weg staan worden opgevuld. Voor ons als werkgroep betekent 
dit dat we ons de komende tijd gaan bezinnen op de verdere implementatie, 
uitvoering en onderzoek. In dit hoofdstuk hebben we alvast een eerste aanzet 
gedaan.  
 

5.1 Doorwerking naar andere plannen 
 
De visie krijgt pas inhoud als deze wordt doorvertaald naar andere plannen. Dit 
betreft zowel beleidsplannen als inrichtings- en beheerplannen. Voorbeelden hiervan 
zijn: 

• waterstructuurplannen 
• stroomgebiedsbeheersplannen 
• waterplannen 
• peilbesluiten 
• projectplannen ecologische verbindingszones 
• natuurontwikkelingsplannen- en visies 
• beheer- en onderhoudsplannen 
• POP-Groningen en Drenthe 
• waterbeheerplan 
• visstandbeheerplannen 

 
De komende jaren gaan we partijen actief benaderen en gaan we voorstellen doen 
voor het implementeren van vismigratieplannen in hun planvorming of bestaande of 
nieuwe projecten (ecologisch herstel, nieuwe/renovatie gemalen, etc). Een dergelijke 
meekoppleing leidt ertoe dat kosten kunnen worden bespaard.  
 

5.2 Afstemming en communicatie 
 
Alhoewel wij verschillende partijen hebben betrokken bij het opstellen van deze visie, 
geeft de visie vooral de zienswijze van ons als werkgroep weer op vismigratie in 
Groningen -Noord-Drenthe. Voor een succesvolle implementatie en uitvoering is 
echter verdere afstemming met verschillende partijen noodzakelijk. Voor wat betreft 
het optrekbaar maken van de naast de boezem gelegen natuurgebieden is 
bijvoorbeeld verdere afstemming met de natuurbeherende organisaties noodzakelijk. 
Voor wat betreft de migratieknelpunten binnen de ecologische verbindingszones, 
EHS, vaarwegverbindingen en de koppeling met het soortenbeleid, is verdere 
afstemming met de provincies van belang. Voor wat betreft de knelpunten op de 
overgangen zoet-zout blijft ook de komende jaren een verdere afstemming met 
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Rijkswaterstaat van groot belang. De communicatie blijft verlopen via de werkgroep 
visintrek Noord-Nederland.  
 

5.3 Kosten en financieringsmogelijkheden 
 
Voor het oplossen van de in deze visie genoemde migratieknelpunten is veel geld 
benodigd. Op basis van de gemaakte kostenraming hebben we dit bedrag voor resp. 
het beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s en van waterschap Noorderzijlvest 
globaal geraamd op € 1.957.500,- en € 1.747.500,-. Op basis van de gemaakte 
prioritering is in de onderstaande tabel aangegeven hoe deze kosten zijn verdeeld 
over de verschillende onderscheiden fasen. Uit de berekeningen blijkt dat het meeste 
geld benodigd is voor het optrekbaar maken van de intrekpunten langs de kust en de 
grotere in de kanalen gelegen boezemgemalen. De uiteindelijke kosten zijn echter 
sterk afhankelijk van de mogelijkheden om op deze locaties alternatieve 
maatregelen, zoals oude sluizen en aangepast sluis/spuibeheer, etc. in te zetten. 
Gezien de mogelijke kostenbesparing die hiermee kan worden bereikt willen wij de 
mogelijkheden hiervoor verder onderzoeken.  
 

Tabel 5.3 Globale kostenindicatie voor het opheffen van de migratiebelemmeringen 

Waterschapsgebied Fase 1 
(2004 – 2007) 

Fase 2 
(2008 – 2011) 

Fase 3 
(2012 – 2015) 

Totaal 

Hunze & Aa’s  1.203.750,-- 461.250,-- 292.500,-- 1.957.500,-- 
Noorderzijlvest 735.000,-- 885.000,-- 127.500,-- 1.747.500,-- 
Totaal 1.938.750,-- 1.346.250,-- 420.000,-- 3.705.000,-- 

 
Met het opheffen van vismigratieknelpunten worden zowel doelen op het gebied van 
water, natuur als visserij ingevuld. Op grond hiervan is het niet reëel te 
veronderstellen dat de kosten voor het opheffen van migratieknelpunten volledig door 
het waterschap worden gefinancierd. Afhankelijk van de mate waarin andere ook 
doelstellingen worden ingevuld mag medefinanciering van bijvoorbeeld Rijk (EHS, 
landinrichting, zoet-zoutovergangen, aalplan), provincie (EHS, evz  en soortenbeleid) 
en de Commissie Bodemdaling (pandscheidingen) worden verwacht. Daarnaast kan 
voor het opheffen van migratieknelpunten verschillende subsidiebronnen worden 
aangeboord, zoals EU-P(L)OP (50%), SGB en SSB (max. 50%). In de 
gebiedsuitwerking hebben we zoveel mogelijk de (financiële) 
meekoppelingsmogelijkheden weergegeven.  
 
 

5.4 Onderzoek en monitoring 
 
In deze visie hebben we een aantal leemtes in kennis geconstateerd die een verdere 
implementatie en efficiënte aanpak mogelijk in de weg kunnen staan. De komende 
jaren willen we gebruiken om deze leemtes in kennis zoveel mogelijk te vullen. 
Daarbij zien we ook een belangrijke taak weggelegd voor landelijke organisaties op 
dit gebied. 
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Onderzoek vismigratie gemalen 
In deze visie zijn een groot aantal migratieknelpunten gesignaleerd die samenhangen 
met de (toekomstige) aanwezigheid van gemalen. Naast dat deze gemalen een 
migratiebelemmering vormt voor vis, treedt tevens vissterfte op als gevolg van 
passage door gemalen (o.a. schieraal). In deze visie hebben we daarvoor mogelijke 
maatregelen voorgesteld. Om beter inzicht te krijgen in de gevolgen van vissterfte en 
welke maatregelen waar en wanneer het beste kunnen worden toegepast is 
aanvullend onderzoek gewenst. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek 
kunnen mogelijk meer gericht locaties en maatregelen worden geselecteerd.  
 

 
Schade aan vissen die kan optreden bij een gemaal 
 
Onderzoek naar maatregelen 
In deze visie hebben we een aantal type maatregelen voorgesteld om 
migratieknelpunten voor vis op te heffen. Van een aantal van deze maatregelen is in 
de praktijk nog te weinig ervaring opgedaan. Daarnaast bestaan mogelijk 
goedkopere alternatieven die eveneens goed functioneren. Mede gezien het geld wat 
benodigd is voor deze voorzieningen, vinden wij het noodzakelijk om hier nader 
onderzoek naar te verrichten alvorens deze maatregelen daadwerkelijk toe te 
passen. In dit verband kunnen worden genoemd: 

• onderzoek naar de effectiviteit van vispassage via spui- en 
scheepvaartsluizen (reeds opgestart bij Duurswold, Nieuwe Statenzijl en 
Lauwersoog); 

• onderzoek naar eenvoudige visoptrekvoorzieningen voor glasaal 
(bijvoorbeeld aalgoten); 

• onderzoek naar alternatieve oplossingen voor passage bij (polder)gemalen; 
• onderzoek naar effectieve visafweer- en geleidingssystemen (reeds 

opgestart bij Fiemel). 
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Monitoring visstand 
Om meer inzicht te krijgen in de migratieroutes, -perioden en –gedrag van prioritaire 
soorten als rivierprik, aal, driedoornige stekelbaars en winde, stellen wij voor om hier 
de komende jaren door  middel van monitoring nader onderzoek naar te verrichten. 
Met de uitkomsten van dit onderzoek is het voor ons mogelijk om tot een meer 
gedetailleerde prioritering van waterlopen, gebieden en knelpunten te komen. 
Bovendien krijgen we op deze manier een beter beeld van de effecten van genomen 
maatregelen.  
 
Vanuit efficiëntieoverwegingen willen wij zoveel mogelijk aansluiten bij 
monitoringsverplichting voortvloeiende uit de EKW en de habitatrichtlijn (o.a. Drentse 
Aa) en lopende monitoringsprogramma’s van Rijkswaterstaat (visintrek), de Federatie 
Groningen-Drenthe (visstandbeheerplannen, winde-onderzoek en het atlasproject). 
Voor de uitvoering van de monitoring willen we zoveel mogelijk de ‘eigen’ 
beroepsvissers inschakelen. Door het registreren van bijvangsten in fuiken wordt een 
goed beeld verkregen van het voorkomen en de verspreiding van genoemde soorten. 
Deze hebben een grote indicatieve waarde voor de ecologische toestand van deze 
wateren. 
 

 
Rivierprik, juveniel, waargenomen in het stroomgebied van de Drentsche Aa 
 
Onderzoek vishabitat in prioritaire gebieden 
De aanleg van vispassages heeft alleen zin indien de gewenste (deel)leefgebieden 
voor vis ook daadwerkelijk aanwezig zijn. De vismigratieproblematiek is daarmee 
onlosmakelijk verbonden met de inrichting en beheer van watersystemen. Wij willen 
de komende jaren gaan onderzoeken welke aanvullende maatregelen op dit gebied 
gewenst zijn. Dit onderzoek spitst zich vooral eerst toe op de categorie A-en B 
gebieden. Waar mogelijk willen we dergelijke inventarisaties laten plaatsvinden in het 
kader van op te stellen visstandbeheerplannen. Noodzakelijke maatregelen kunnen 
vervolgens worden doorvertaald in inrichtings-, beheer- en onderhoudsplannen van 
de waterschappen en natuurbeheerders.  
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Aanvullend onderzoek sifons en duikers 
In deze visie is geen rekening gehouden met duikers als mogelijk 
vismigratieknelpunt. Dit wel echter niet zeggen dat duikers in alle gevallen 
passeerbaar zijn voor vis. Met name voor kleinere, zeldzame beekvissoorten is 
bekend dat duikers soms problemen kunnen opleveren, omdat deze bijvoorbeeld niet 
goed aansluiten bij de bodem of te krap zijn bemeten. Voor de beken willen we deze 
knelpunten daarom nader in kaart te brengen. Voor de Drentse Aa is dit onderzoek 
reeds opgestart.  
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Deel 2 
 

Gebiedsspecifiek deel 
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6 Inleiding 
 
In deel 2 van deze visie worden concreet de vismigratieknelpunten binnen de 
verschillende deelstroomgebieden in kaart gebracht. Dit betreft dus in feite de 
gebiedsgerichte vert aling van de streefbeelden zoals opgesteld in deel 1 van de 
visie. Naast het concreet benoemen van de vismigratieknelpunten per stroomgebied, 
wordt tevens een prioritering en kostenindicatie gegeven. Achter in dit rapport is per 
waterschapsgebied een visiekaart opgenomen waarop de migratieknelpunten zijn 
weergegeven. Deze kaart is gekoppeld aan een database waarin tevens per knelpunt 
informatie als te treffen maatregel, prioritering-fasering, kostenindicatie en 
meekoppelingsmogelijkheden zijn opgenomen. Deze database is in beheer gegeven 
bij beide waterschappen. 
 
Na deze korte inleiding in hoofdstuk 2 eerst ingegaan op de gehanteerde werkwijze. 
Vervolgens volgt in hoofdstuk 3 de uitwerking per onderscheiden deelstroomgebied 
en per waterschapsgebied. Achtereenvolgens wordt in dit hoofdstuk een korte, 
algemene beschrijving gegeven van het betreffende stroomgebied, waarna 
vervolgens de prioritaire waterlopen en gebieden, en de hierin liggende 
migratieknelpunten worden benoemd. 
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7 Werkwijze 
 

7.1 Aanwijzen prioritaire waterlopen en gebieden 
 
Watersystemen 
In de watersystemen van Groningen-(noord)Drenthe komen heel veel 
peilregulerende kunstwerken (meer dan duizend!) voor die in principe een 
migratiebelemmering vormen voor vis. Om concreet de op te lossen 
vismigratieknelpunten ten behoeve van spoor 2 in kaart te brengen, is een selectie 
gemaakt van prioritaire waterlopen en gebieden. Deze prioritaire waterlopen en 
gebieden zijn van belang voor het duurzaam kunnen voorkomen van de 
geselecteerde doelsoorten. De binnen deze waterlopen en gebieden gelegen 
peilregulerende kunstwerken zijn aangemerkt als op te lossen migratieknelpunt 
(spoor 2). Er zijn een aantal categorieën en subcategorieën waterlopen en gebieden 
onderscheiden. Tabel 7.4 geeft hiervan een overzicht. De visiekaarten zoals 
opgenomen achter in dit rapport geeft een overzicht van de geselecteerde 
waterlopen en gebieden en de hierin liggende migratieknelpunten.  
 

Tabel 7.4 Onderscheiden (sub)categorieën prioritaire waterlopen en gebieden 

(Sub)categorie Omschrijving Doelsoorten 
A Belangrijke migratieroute en leefgebied voor diadrome soorten 
A1 soorten die tussen wad en (benedenlopen van) rivieren 

migreren 
Zeeprik, bot, aal, fint, 
spiering 

A2 Soorten die tussen wad en (bovenlopen van) beken migreren  Rivierprik, aal 
A3 Soorten die tussen wad en polders/boezems migreren aal, dd-stekelbaars  
B Belangrijke migratieroute en leefgebied voor reofiele (beek)vissoorten 
B1 Soorten die tussen stilstaand en stromend water migreren Winde, alver 
B2 Soorten die binnen stromend water migreren Kopvoorn, serpeling, 

riviergrondel 
C Belangrijke migratieroute en leefgebied voor overige (eurytope)soorten 
C1 Soorten die een groot leefgebied nodig hebben Meerval  
C2 Soorten die relatief hoge eisen stellen aan paai- en 

opgroeibied 
Snoek 

 
De aanwijzing van waterlopen en gebieden is via een aantal werkstappen tot stand 
gekomen en vooral gebaseerd op bestaande kennis over het voorkomen en de 
verspreiding van doelsoorten (o.a. visatlas en visstandbeheerplannen) en expert-
judgement. Voor wat betreft diadrome en reofiele vissoorten zijn we uitgegaan van 
een stroomgebiedsbenadering. Per beeksysteem hebben we bekeken wat de meest 
voor de hand liggende afwateringsroutes zijn naar zee. Daarbij hebben we 
afstemming gezocht bij de Visie Visintrek Noord-Nederland (Jager, 2003).  
 
Werksessies 
Binnen beide waterschappen zijn vervolgens een aantal werksessies (per district of 
rayon) georganiseerd om tot een voorlopige aanwijzing te komen. Bij deze 
werksessies waren de planoloog, hydroloog en vaak ook de peilbeheerder van het 
betreffende district aanwezig. Via een aantal selectiecriteria, waaronder naast 
ecologische aspecten tevens technische mogelijkheden en kansen voor 
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meekoppeling zijn meegewogen, is een voorlopige selectie en kaart samengesteld. 
De hierin liggende migratieknelpunten zijn door middel van een GIS-analyse 
geselecteerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de bij de waterschappen aanwezige 
bestanden van waterlopen en kunstwerken. Waar nodig zijn deze aangepast en 
geactualiseerd. In de database zijn de knelpunten tevens met een codering 
aangegeven die correspondeert met de bestanden van de waterschappen. Dit 
vereenvoudigd de uitwisseling van gegevens.  
 
Kanttekeningen 
Bij de gehanteerde werkwijze kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst: 

• Het schaalniveau van de studie brengt met zich mee dat we alleen 
waterlopen en gebieden met een bovenlokaal c.q. regionaal belang hebben 
kunnen selecteren. Dit neemt echter niet weg dat op lokaal niveau tevens 
waterlopen en gebieden aanwezig kunnen zijn die van belang zijn voor 
vismigratie. Op deze waterlopen en gebieden is echter het algemene spoor 
van toepassing.  

• Er is relatief weinig informatie beschikbaar over verspreiding en mogelijke 
trekroutes van vis. In geval van twijfel heeft geen aanwijzing plaatsgevonden. 
Aan de hand van nieuw verkregen informatie kunnen aanpassingen in de 
toekomst noodzakelijk blijken. De gepresenteerde kaart moet in dit opzicht 
vooral worden gezien als een groeimodel. Nadere afstemming is 
noodzakelijk met provincie en natuurbeherende instanties voor wat betreft de 
aanwijzing van (toekomstige) natuurgebieden. 

 
 

7.2 Prioritering en fasering 
 
Met het oplossen van de in deze visie genoemde knelpunten is veel geld en 
inspanning gemoeid. Hierdoor zal niet alles in een keer kunnen worden gerealiseerd. 
Op grond van een aantal criteria hebben we in deze visie daarom een prioritering 
aangegeven. Hiermee hebben we aangegeven welke knelpunten als eerste moeten 
worden aangepakt. Op basis van de gemaakte prioritering hebben we de knelpunten 
vervolgens ingedeeld in drie uitvoeringsfasen: 
Fase 1: 2004 – 2007 (hoge prioriteit) 
Fase 2: 2008 – 2011 (middel prioriteit) 
Fase 3: 2012 – 2015 (laagste prioriteit) 
 
Bij de prioritering is zowel rekening gehouden met ecologische aspecten (nut en 
noodzaak), als mogelijkheden voor meekoppeling. Voor wat betreft ecologie is vooral 
gekeken naar de urgentie voor het oplossen van het betreffende knelpunt. Ook 
hebben we gekeken in hoeverre het gewenste (deel)leefgebied voor vis reeds 
aanwezig is en is rekening gehouden met mogelijkheden voor meekoppeling. In het 
algemeen hebben we de hoogste prioritering toegekend aan de categorie A-wateren, 
vervolgens B-wateren en tot slot C-wateren. Om de kansen voor meekoppeling 
maximaal te kunnen benutten zijn we af en toe bewust hiervan afgeweken. 
Daarnaast is ook meegewogen in hoeverre met het passeerbaar maken van een 
bepaald kunstwerken meerdere categorie-knelpunten worden opgelost en nog 
nadere afstemming en/of onderzoek bij betreffende locatie noodz akelijk is.  
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Kanttekeningen 
Voor wat betreft de meekoppelingsmogelijkheden is geen uitputtend onderzoek 
uitgevoerd en heeft nog geen afstemming plaatsgevonden met derden. Binnen de 
aangegeven fasering is daarom ook geen verdere verfijning gemaakt. Aan de hand 
van nieuw verkregen inzichten en ontwikkelingen zal in de praktijk kunnen blijken dat 
aanpassing van de prioritering noodzakelijk of zelfs gewenst is. De aangegeven 
fasering moet daarom niet te strikt worden genomen. Het geeft een indicatie van de 
benodigde inspanningen en financiën over de verschillende perioden. Tot slot moet 
worden vermeld dat bij de prioritering nog geen of slechts ten dele rekening is 
gehouden met overige belangen. Een verdere afstemming op dit punt is gewenst.  
 
 

7.3 Maatregel en kostenindicatie 
 
Voor ieder migratieknelpunt is een type maatregel voorgesteld en is een 
kostenindicatie opgenomen. Het type maatregel is bepaald aan de hand van 
beslisschema´s zoals deze in het recent uitgebrachte landelijke handboek vismigratie 
(Kroes & Monden, 2005) zijn opgenomen. Indien voor een bepaald knelpunt 
meerdere oplossingen mogelijk waren, is zoveel mogelijk gekozen voor het meest 
natuurlijke type oplossing of is op basis van de aanwezige gebiedskennis een andere 
keuze gemaakt. Het type maatregel is in de database opgenomen als een codering. 
Deze correspondeert met de codering zoals opgenomen in de staalkaart. De 
kostenindicatie is bepaald op basis van de in bijlage 2 opgenomen staalkaart. In deze 
staalkaart zijn voor verschillende typen maatregelen richtbedragen opgenomen. De 
genoemde bedragen zijn gebaseerd op praktijkvoorbeelden en moeten slechts als 
indicatief worden gezien.  
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Figuur 7.3 Overzicht van de ligging van de verschillende deelstroomgebieden 
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8 Uitwerking per waterschapsgebied 
 
In dit hoofdstuk hebben we een gebiedsgerichte vertaling van de streefbeelden 
gemaakt. Op grond van de aangewezen prioritaire waterlopen en gebieden hebben 
we voor beide waterschapsgebieden per stroomgebied concreet aangegeven welke 
migratieknelpunten moeten worden opgelost (spoor 2). Naast het type knelpunt 
hebben we daarbij tevens een prioritering aangegeven, mogelijke maatregelen, een 
kostenindicatie en meekoppelingsmogelijkheden benoemd. In bijlage 3 is een 
totaaloverzicht opgenomen van de op deze manier verkregen informatie. Voor een 
nadere toelichting van de tabel wordt verwezen naar bijlage 2. In deze bijlage is 
tevens per waterschapsgebied een totaal-tabel opgenomen.  
 
 

8.1 Waterschap Hunze en Aa’s 
 

Het beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa’s ligt in het oostelijk deel van de 
provincie Groningen en in een deel van het noordwesten van de provincie Drenthe 
en maakt onderdeel uit van het internationale stroomgebied van de Eems. Binnen het 
beheergebied komen de volgende beeksystemen en stroomgebieden voor: 
 
1. Drentsche Aa 
2. Hunze 
3. Duurswold 
4. Oldambt 
5. Fiemel 
6. Delfzijl 
7. Westerwolde 
8. Veenkoloniën 
 
Daarnaast hebben we ten behoeve van deze studie de Eemskanaalboezem als apart 
watersysteem onderscheiden. De afwatering in het gebied vindt grotendeels onder 
vrij verval plaats en loopt van het Drentsch plateau naar het Eems-Dollard estuarium 
(van NAP +25,00 m op de Hondsrug tot NAP –1,00 m tijdens het spuien op de 
Dollard). De watersystemen Hunze, Drentsche Aa, Westerwoldse Aa, Delfzijl en 
Veenkoloniën voeren het water voor een belangrijk deel af onder vrij verval. De 
watersystemen Fiemel, Duurswold en Oldambt worden bemalen (spuisluizen komen 
ook voor in Oldambt en in Duurswold maar door klimaatveranderingen ontstaan er 
steeds minder mogelijkheden om vrij te lozen). Het deelstroomgebied Delfzijl bevat 
vooral wateren in een intensief industriegebied waardoor dit gehele gebied buiten 
beschouwing is gelaten.  
 
In totaal is in het waterschapsgebied 670 km watergang geselecteerd als prioritaire 
waterloop, waarvan ca. 497 km categorie A, 449 km categorie B en 202 km categorie 
C. Daarnaast zijn 20 gebieden (voorlopig) geselecteerd als prioritair gebied. In de 
prioritaire waterlopen gebieden liggen in totaal 124 knelpunten ten aanzien van 
vismigratie. Hiervan zijn 34 locaties passeerbaar gemaakt voor stroomopwaartse 
vismigratie. In tabel 8.5 is een totaaloverzicht opgenomen van de in het 
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waterschapsgebied geselecteerde vismigratieknelpunten. Tabel 8.6 geeft een 
overzicht van het aantal en type vismigratievoorzieningen.  
 

Tabel 8.5 Totaaloverzicht van vismigratieknelpunten per deelstroomgebied 

Deelstroomgebied Stuw Voorde Gemaal Schutsluis Spuisluis Totaal 
Eemskanaalboezem 1   2 1 4 
Drentsche Aa 32 10 1   43 
Hunze 25  7   32 
Duurswold   4 1 1 6 
Oldambt   1 2  3 
Fiemel 2  3   5 
Westerwolde 24   1  25 
Veenkoloniën 1  1 4  6 
Totaal 85 10 17 10 2 124 
 
 
Tabel 8.6 Totaaloverzicht van oplossingen voor vismigratie per deelstroomgebied 

Deelstroomgebied Semi-natuurlijk Technisch Aangepast 
beheer 

Totaal 

 R2T1 R2T2V2 R2T2V3 R2T3 R3T1V1 R3T1V2 R3T3 R3T5 R4T1  
Eemskanaalboezem          - 
Drentsche Aa 4 1 10   3    22*) 
Hunze     2   3  5 
Duurswold         1 1 
Oldambt       1   1 
Fiemel    1    1  2 
Westerwolde   1    1   2 
Veenkoloniën          - 
Totaal 4 1 11 1 2 3 2 4 1 33 

*) Waarvan 4 in voorbereiding/gepland. Het type oplossing is achterwege gelaten omdat deze niet overal bekend is 
Een toelichting op de gehanteerde codering is gegeven in bijlage 2 
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8.1.2 Eemskanaalboezem 
 
Algemeen 
De Eemskanaalboezem wordt gevormd door met name het Eemskanaal en het 
Winschoterdiep. De boezem zorgt voor de afvoer van water van de hoger gelegen 
gronden van de deelstroomgebieden Drentsche Aa, Hunze via de spuisluizen in 
Delfzijl (Eems). In droge perioden wordt water afkomstig van de Friese boezem 
aangevoerd via het gemaal in Dorkwerd (Reitdiep) en via diverse punten in het 
Winschoterdiep en het Eemskanaal ingelaten in de noordelijke kleipolders. Het 
Eemskanaal en het Winschoterdiep betreffen gegraven wateren die vrij strak zijn 
ingericht en een belangrijke functie hebben voor de scheepvaart. Door de aanleg van 
deze kanalen is de natuurlijke afwatering van de Hunze en Drentsche Aa van 
Reitdiep richting de oorspronkelijke Lauwerszee verlegd naar het Eemskanaal 
richting het Eems-Dollard estuarium. Vanwege het monotone karakter van de 
kanalen is de betekenis als leefgebied voor vis gering. Het Eemskanaal en 
Winschoterdiep hebben een streefpeil van NAP + 0,57 m. De schutsluis in de Pekel 
Aa vormt de waterscheiding tussen het deel dat via het Eemskanaal afwatert en het 
deel dat via de Westerwoldse Aa afwatert.  
 
Prioritaire waterlopen en gebieden 
Het Eemskanaal is van belang als doorgaande route voor vissoorten als rivierprik, 
spiering (cat A2) en driedoornige stekelbaars en aal (cat A3) vanwege de nog 
gedeeltelijk open verbinding tussen de Eems met het deelstroomgebied Drentsche 
Aa en via het Winschoterdiep met het deelstroomgebied Hunze. De grote havens in 
het boezemsysteem zijn, vanwege een gemiddeld grote diepte en een beschutte 
ligging ten opzichte van stroming en wind, geschikte overwinteringsgebieden voor 
schoolvormende migrerende vissen als winde (cat B1) en blankvoorn (cat. C2).  
 

Tabel 8.7 Overzicht van prioriatire waterlope n en gebieden in de Eemskanaalboezem 

 EEMSKANAALBOEZEM Categorie A Categorie B Categorie C 
Waterloop Eemskanaal/Oude Eemskanaal A2/A3 - - 
 Winschoterdiep A2/A3 B1 - 
 Oude Winschoterdiep A3 B1 - 
 Reitdiep A3 B1 - 
 Verbindingskanaal (stad Groningen) A3 B1 - 

 
Migratieknelpunten 
In de boezem zijn vier migratieknelpunten aanwezig. De afwatering van het 
Eemskanaal wordt verzorgd door de locaties Oude en Nieuwe Zeesluizen te Delfzijl. 
De Nieuwe Zeesluizen zijn in gebruik voor de beroepsscheepvaart. De Oude 
Zeesluizen dienen vooral als afwatering waarbij een groot ve rval tussen Eemskanaal 
en Dollard kan optreden. Beide kunstwerken zijn incidenteel passeerbaar voor vissen 
(Jager, 2003). De schutsluis en stuw in het Winschoterdiep is een barrière voor 
vissen die migreren tussen het aangrenzende boezemwater (Winschoterdiep) en de 
wateren in de Veenkoloniën. Migratie is op deze locatie alleen mogelijk tijdens het 
schutten van schepen.  
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Spuiwerk Eemskanaal 
 

Tabel 8.8 Totaaloverzicht van vismigratieknelpunten in de Eemskanaalboezem 

 EEMSKANAALBOEZEM Stuw Gemaal Schutsluis Spuisluis Totaal Vispassage 
Waterloop Winschoterdiep 1  1  2  
 Eemskanaal/Oude 

Eemskanaal 
  1 1 2  

 Totaal 1  2 1 4  

 
Maatregelen en prioritering 
Door een aangepast sluisbeheer zijn de locaties Oude en Nieuwe Ze esluizen te 
Delfzijl passeerbaar te maken. Indien dit niet mogelijk is dan moet onderzoek worden 
gedaan naar een technische oplossing als voorziening (Jager, 2003). De voorkeur 
gaat uit naar een voorziening waarbij vismigratie gedurende de migratieperiode 
mogelijk is. Doordat het kanaal voor diadrome vissoorten de toegangspoort vormt 
naar natuurlijke beeksystemen heeft het optrekbaar maken van deze locaties de 
hoogste prioriteit (fase 1). De grootste lokkende werking voor optrekkende vissen 
gaat uit van de Oude Zeesluizen (spuilocatie) en dient daarom voorrang te krijgen. 
Als het stuw- en schutsluiscomplex in het Winschoterdiep passeerbaar is dan wordt 
een groot gebied ontsloten voor vis en heeft daarmee een hoge prioriteit. Via een 
aangepast beheer van de schutsluis, bijvoorbeeld door loze schuttingen of via 
rinketten, of door aanleg van een vi spassage langs de stuw (De Wit-vispassage) is 
dit te realiseren.  
 
Kosten en meekoppelingsmogelijkheden 
De totale kosten voor het opheffen van de migratieknelpunten zijn geraamd op 
15.000 Euro (excl. staartkosten), uitgaande van de aanleg van een vispassage bij de 
stuw in het Winschoterdiep. Op de overige locaties zijn geen kosten berekend omdat 
hier is uitgegaan van een aangepast beheer (PM-post). Als op de zoet-
zoutovergangen een technische maatregel wordt getroffen dan moet bij toepassing 
van een hevel-vispassage tenminste rekening worden gehouden met kosten van ca. 
50.000 Euro (excl. staartkosten). Bij maatregelen om de gevolgen van 



--Deel 2;Uitwerking per waterschapsgebied -- 
 

Grontmij & OVB Van Wad tot Aa 
 57 

 

zeespiegelrijzing, bodemdaling en/of klimaatwijziging tegen te gaan moeten kansen 
worden benut voor het realiseren van een voorziening bij de Oude Zeesluizen. Het 
optrekbaar maken van de schutsluis in het Winschoterdiep kan mogelijk meeliften 
met het realiseren van de robuuste verbindingszone oost-west. Het verbeteren van 
de boezemkaden in en langs stedelijke centra (Hoogezand-Sappemeer en 
Groningen) vanaf 2004 biedt kansen om aangrenzende wateren optrekbaar te maken 
via een voorziening in de dijk. Ook de aanleg van de Blauwe Stad en bosgebied 
Winschoten-Zuid langs de boezemwat eren biedt kansen om deze watergebieden 
optrekbaar te maken.  
 

8.1.3 Drentsche Aa 
 
Algemeen 
De Drentsche Aa is een laaglandbeek die deel uitmaakt van het bekenstelsel dat van 
het Drentsche plateau afwatert. Het oppervlaktewatersysteem van de Drentsche Aa 
is voor Nederlandse begrippen nog relatief weinig aangetast en is daarom één van 
de meest natuurlijk functionerende watersystemen van Nederland. Deze wateren zijn 
daarom van grote betekenis voor reofiele en diadrome vissoorten, en worden dan 
ook gekenmerkd door een grote soortenrijkdom. Het grondgebruik in het 
stroomgebied bestaat voor een groot deel uit natuur. Het stroomgebied dat het 
beekdal voedt beslaat ongeveer 26.000 ha en wordt omsloten door de Hondsrug aan 
de oostelijke zijde en een aantal parallelle ruggen aan de westelijke zijde. De westtak 
wordt gevorm door de stroompjes Amer-, Looner- en Taarloosediep. De oosttak 
bestaat uit het Anderse-, Rolder- en Gasterensche diep. Oorspronkelijk stroomde de 
Drentsche Aa via de Hunze of Reitdiep in de voormalige Lauwerszee. Door aanleg 
van het Noord-Willemskanaal (1846) is de benedenloop van de Drentsche Aa 
afgesneden waardoor het  beeksysteem tegenwoordig onderdeel uitmaakt van de 
Eemskanaalboezem en dus via het Eemskanaal in het Eems-Dollard estuarium 
uitmondt. Eén van de problemen in het beeksysteem is dat een aantal bovenlopen en 
deels ook de middenlopen zijn genormaliseerd, wat leidt tot onnatuurlijke afstroming 
en vermindering van de sponswerking. In het kader van de ROM-WCL zijn 
kleinschalige verbet eringen gedaan. Het grond- en oppervlaktewatersysteem van de 
Drentsche Aa wordt beïnvloed door grondwateronttrekkingen.  

 
Monding Drentsche Aa in het Noord-Willemskanaal 
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Prioritaire waterlopen en gebieden 
De meeste wateren in het deelstroomgebied van de Drentsche Aa zijn van belang als 
migratieroute voor verschillende vissoorten. Het Noord-Willemskanaal vormt via het 
Eemskanaal de huidige verbinding tussen de beken en het Eems-Dollard estuarium 
(cat. A2 en B1). De hoofdaders Drentsche Aa, Westerdiep en Schipborgsche Diep 
zijn van belang als paai- en opgroeigebied voor grote en kleine reofiele vissoorten 
(cat. A2, B1 en B2). De benedenloop van de Drentsche Aa heeft een aantal 
geïnundeerde poldergebieden die prioritair zijn als paai- en opgroeigebied voor 
soorten als snoek en blankvoorn (C2). De kleinere zijtakken in het beekdal 
waaronder Scheebroekerloopje, Anreeperdiepje en Anloërdiepje zijn voornamelijk 
van belang als leefgebied voor kleine reofiele vissoorten (cat. B2). In het kader van 
herstel van de benedeloop van de Drentsche Aa is via een onderleider onder het 
Noord-Willemskanaal de Oude Ae weer gekoppeld aan het beeksysteem, waar het 
ter hoogte van het Friesche Veen in de Schipsloot wordt gemalen. Op de lange 
termijn zal het Drentsche Aa water via het Paterswoldse meer in de Reitdiepboezem 
terechtkomen en een belangrijke verbinding gaan vormen tussen Lauwersmeer en 
het Drentsche Aa systeem voor vissoorten als rivierprik, driedoornige stekelbaars en 
winde (als dit systeem van Lauwersmeer tot in Drenthe optrekbaar is).  
 

Tabel 8.9 Overzicht van prioriatire waterlopen en gebieden in het deelstroomgebied 
Drentsche Aa 

 DRENTSCHE Aa Categorie A Categorie B Categorie C 
Waterlopen Drentsche Aa A2/A3 B1 C2 

 Westerdiep A2/A3 B1/B2  

 Gasterensche Diep A2/A3 B1/B2  

 Loonerdiep A2 B1/B2  

 Oude Ae A2 B1/B2  

 Rolderdiep A2 B1/B2  

 Oude Molensche Diep A2/A3 B1/B2  

 Schipborgsche diep A2/A3 B1/B2  

 Taarloosche Diep A2 B1/B2  

 Scheebroekerloop A2 B1/B2  

 Deurzerdiep  B1  

 Anreeperdiep  B1  

 Amerdiep  B1  

 Witterdiep  B2  

 Anlooerdiep  B2  

 Zeegserloopje  B2  

 Smalbroekerloopje  B2  

 Ruimsloot  B2  

 Grolloërdiep  B2  

 Eischenbroeksche Loop  B2  

 Ruimsloot  B2  

 Naamloos (zijw. Anreperdiep)  B2  

 Naamloos  B2  

Gebieden Drentsche Aa (geïnundeerde 
polders) 

  C2 
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Knelpunten vismigratie 
In totaal komen 43 migratieknelpunten voor in de prioritaire wateren van het 
stroomgebied Drentsche Aa. Hiervan betreft het op 33 locaties een stuw, op 10 
locaties een voorde1 en op 1 locatie een gemaal. In totaal zijn er 18 voorzieningen 
voor vismigratie gerealiseerd en is de aanleg van 4 voorzieningen in voorbereiding 
(gepland). De stroomopwaarts gerichte migratie is daarmee vanaf zee mogelijk tot 
aan de middenlopen van het beeksysteem, ervan uitgaande dat het Eemskanaal 
vanuit zee optrekbaar is. De bereikbaarheid van de bovenlopen vormt het grootste 
knelpunt. De Drentsche Aa mondt via een tweetal punten uit in het Noord-
Willemskanaal. Het benedenstrooms gelegen deel vertakt zich in een deel dat via 
een sifon onder het kanaal wordt verbonden met de Oude Ae en de Schipsloot. Het 
in deze tak gelegen verdeelwerk is voorzien van een vertical-slotvispassage. De 
andere tak loost via een stuw rechtstreeks op het Noord-Willemskanaal. Deze stuw is 
eveneens voorzien van een vertical-slotvispassage. De stuw in de bovenstroomse 
monding is constant buiten werking en vormt alleen een barrière als deze in werking 
treedt bij extreem hoge afvoeren. De stroomopwaarts gerichte migratie is in deze 
gevallen minimaal. De Eischenbroeksche Loop (bovenstrooms deel van het 
Zeegserloopje) liggen een tweetal stuwen die niet passeerbaar zijn. In het 
Gasterense Diep liggen een 7-tal passeerbare voorden. De oosttak van het 
beeksysteem is daardoor optrekbaar tot aan de eerste stuw in het Rolderdiep (KST-
A-12900), die weliswaar is voorzien van een bypass, maar niet optimaal functioneert 
omdat het verdeelwerk in de bypass nog een te groot verval moet opvangen. Het 
verdeelwerk in de bypass van het Rolderdiep als migratiebarrière is in tabel 8.10 
buiten beschouwing gelaten. De overige 3 stuwen in het Rolderdiep zijn niet voorzien 
van een vismigratievoorziening. In het Amerdiep liggen een 8-tal stuwen, waarvan er 
1 optrekbaar is gemaakt via een vertical-slot vispassage. De functionaliteit ervan is 
onduidelijk. Voor het passeerbaar maken van de stuw KST-A-14170 in het Witterdiep 
bestaan plannen. De twee meest bovenstrooms gelegen stuwen KST-A-14090 en 
KST-A-14080 komen te vervallen door de herinrichting van het gebied. De overige 
twee benedenstrooms gelegen stuwen in het Witterdiep zijn niet passeerbaar.  
 
In het Deurzerdiep is een oude meander weer aangetakt waardoor de stuw (KST-A-
13340) weer passeerbaar is. Hierdoor is de westtak van het stroomgebied optrekbaar 
tot aan de eerstvolgende stuw. Deze stuw betreft een schanskorf (KST-A-12740) die 
niet optimaal passeerbaar is vanwege te hoge stroomsnelheden (Kroes & Kemper, 
2002). Op termijn wordt onderzocht of het mogelijk is om deze door aantakking van 
een oude meander passeerbaar te maken. Door het aantakken van een oude 
meander van het Loonerdiep is weer een verbinding gerealiseerd tussen het 
Deurzerdiep en de bovenloopjes Amerdiep en Anreeperdiep. De eerstvolgende stuw 
in het Amerdiep is voorzien van een vertical-slot vispassage. De werking hiervan is 
onduidelijk. De overige 7 stuwen in het Amerdiep en 1 in het Grolloërdiep zijn niet 
passeerbaar. In de zijwateren (beide wateren heten Ruimsloot) van het Amerdiep 
vormen per waterloop 2 stuwen migratiebarrières. Van de 3 stuwen in het 
Anreeperdiep zijn een tweetal passerbaar gemaakt door oude meanders weer aan te 
takken (lokatie Graswijk en NAM). Voor de benedenstrooms gelegen stuw is een 
vispassage in voorbereiding. Twee zijwateren van het Anreeperdiep zijn niet 

                                                                 
1 Voorde zijn van oudsher aanwezige structuren die dienden als oversteekplaats voor boeren. De voorden hebben 
tegenwoordig alleen nog een functie in het waterpeilbeheer.  
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optrekbaar door de aanwezigheid van een stuw. Van de 5 stuwen in het Witterdiep 
vormen de twee meest benedenstrooms gelegen stuwen een barrière. Voor de 
eerstvolgende stuw (in stroomopwaartse richting gezien) is een vi spassage gepland. 
De twee bovenstrooms gelegen stuwen zijn momenteel nog niet passeerbaar, maar 
komen door herinrichting te vervallen en zijn hierdoor dan geen knelpunten meer. In 
tabel 8.10 is een totaaloverzicht gepresenteerd van vismigratieknelpunten en 
vispassages in het deelstroomgebied Drentsche Aa. 

 
Voorde Andersche diep 
 

Tabel 8.10 Totaaloverzicht van vismigratieknelpunten in het deelstroomgebied Drentsche 
Aa 

  Stuw Voorde Gemaal Schutsluis Spuisluis Totaal Vispassage 

Waterloop Drentsche Aa 2     1 2 

 Oude Ae   1   1 1*) 

 Gasterensche Diep  7    7 7 

 Loonerdiep  3    3 3 

 Rolderdiep 1     1 1 

 Anreeperdiep 3     3 3*) 

 Deurzerdiep 2     2 2 

 Amerdiep 8     8 1 

 Witterdiep 3     3 1*) 

 Rolderdiep 4     4 1 

 Ruimsloot 2     2  
 Ruimsloot 2     2  
 Grolloërdiep 1     1  

 Eischenbroeksche Loop 2     2  
 Naamloos (zijw. 

Anreeperdiep) 
1     1  

 Naamloos (zijw. 
Anreeperdiep) 

1     1  

 Totaal 32 9 1   43 22 
*)   waarvan 1 gepland 
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Maatregelen en prioritering 
De migratieknelpunten in de Deurzerdiep, Rolderdiep, Anreeperdiep, Amerdiep, 
Witterdiep, Grolloërdiep en Ruimsloot geven we een hoge prioriteit (fase 1). In de 
Drentsche Aa krijgt evaluatie-onderzoek van de aanwezige vispassages een hoge 
prioriteit. De drie stuwen in het Rolderdiep worden op een zo natuurlijk mogelijke 
manier optrekbaar gemaakt. Dit geschiedt bij voorkeur door het aantakken of graven 
van meanders of anders via een semi-natuurlijke oplossing. Aanpassing is 
noodzakelijk van de bypass langs de meest benedenstrooms gelegen stuw in het 
Rolderdiep. In het Anreeperdiep gaat het om aanleg van een tweetal vispassages en 
optimalisatie van de twee aangetakte meanders op de locaties Graswijk en NAM. 
Een minder hoge prioriteit (fase 2) heeft de aanleg van één vispassage in de 
Eischenbroeksche Loop en drie overige in de Ruimsloot.  
 
Kosten en meekoppelingsmogelijkheden 
De totale kosten voor het opheffen van de resterende migratieknelpunten zijn 
geraamd op ca. 290.000 Euro (excl. staartkosten). Op alle locaties uitgegaan van 
een semi-natuurlijke oplossing waarbij gebruik gemaakt is van stortstenen in een 
helling of gerangschikt in drempels. In fase 1 zijn de kosten geraamd op 130.000 
Euro (excl. staartkosten), uitgaande van aanleg van semi-natuurlijke vi spassages in 
het Rolderdiep (3), Witterdiep (2), Ruimsloot (1), Amerdiep (7) en Groölerdiep (1). 
Voor het vispasseerbaar maken van 1 stuw in het Witterdiep (ivm uitvoering door 
derden) en 1 stuw in het Deurzerdiep (onderzoek mogelijkheid verlengen van 
nevengeul) is uitgegaan van een PM-post. Er zijn geen kosten geschat voor de 
aanleg van een visvriendelijk gemaal in de Oude Ae, aangezien de voorbereiding 
hiervan zich in een ver gevorderd stadium bevindt, waarbij al voorzien is in de 
kosten.  
 
De maatregelen in fase 2 zijn geraamd op 52.500 Euro (excl. staartkosten) waarbij 
ook weer is uitgegaan van semi-natuurlijke vispassages. Omdat het optrekbaar 
maken van de wateren in het Drentsche Aa systeem een hoge prioriteit kent zijn in 
fase 3 geen maatregelen voorgesteld. Ook voor het eventueel aanpassen van 
vispassages in het Amerdiep en Rolderdiep zijn geen kosten berekend omdat 
onduidelijk is hoe deze moeten worden aangepast om de passeerbaarheid te 
verbeteren. Nader onderzoek hienaar verdient aanbeveling (PM-post).  
 
Herstel van de natuurlijke toestand heeft in alle gevallen een hoge prioriteit vanwege 
de toewijzing als Nationaal Park. In dit verband zijn volop kansen aanwezig om naast 
herstel gelijktijdig migratieknelpunten op te lossen, realisatie van de EHS (inclusief de 
ecologische verbindingszones). Ook moet met de aanpassing van boezemkaden 
langs Drentsche Aa rekening worden gehouden met kansen om nevenwateren aan 
te takken. Dit geldt ook voor projecten die zijn gericht op het vergroten van de 
waterberging van de benedenloop van de Drentsche Aa. In 2005 zal onderzoek 
worden verricht naar gedeeltelijke aankoppeling van de Drentsche Aa met 
waterpartijen ten zuiden van de gemeente Groningen. Bij deze projecten moet 
rekening worden gehouden met de optrekbaarheid van het beeksysteem vanuit zee 
te worden behouden voor vissoorten als rivierprik en aal. Dit geldt zeker indien de 
Drentsche Aa verder wordt doorgekoppeld richting Paterswoldsemeer / Eelderdiep 
en van daaruit via het Reitdiep weer in het Lauwersmeer mondt. Een substantieel 
deel is nodig voor vissoorten om zich vanuit zee te oriënteren op de paaiplaatsen 
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(zowel qua lokstroom als ook voor soorten als zee- en rivierprik die zich ook laten 
leiden door geurstoffen als feromonen van de larven).  
 

8.1.4 Hunze 
 
Algemeen 
De Hunze een laaglandrivier ten oosten van de Hondsrug wordt gevoed door twee 
bovenlopen: het Voorste en Achterste Diep. Ter hoogte van Drouwerderzand 
stromen de beide beken samen. Ter hoogte van Gieterveen mondt de Beek uit in de 
Hunze. Het gehele stroomgebied van de Hunze beslaat 26.230 ha. De benedenloop 
van de Hunze trad regelmatig buiten haar oevers. Het oppervlaktewatersysteem van 
het deelstroomgebied Hunze is tegenwoordig op grootschalige wijze gereguleerd en 
bestaat met name uit brede rechte waterlopen, die niet meer buiten hun oevers 
treden. Het Hunzedal kenmerkt zich door een hoge mate van agrarisch grondgebruik, 
met een accent op de akkerbouw. De benedenloop van de Hunze mondt uit in het 
Zuidlaardermeer (ca. 700 ha), waarna het vervolgens als Drentsche Diep in het 
Winschoterdiep stroomt. De oorspronkelijke afwatering via het Reitdiep richting de 
voormalige Lauwerszee is veranderd en stroomt tegenwoordig via het Eemskanaal 
naar de Eems.  

 
Hunze 
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Prioritaire waterlopen en gebieden 
De voor vismigratie prioritaire wateren betreffen de Hunze, het Voorste Diep, het 
Achterste Diep en De Beek. Vismigratie is vooral van belang voor grote en kleine 
beekvissoorten, voor soorten die migreren tussen stilstaand en stromende water en 
voor een aantal anadrome (driedoornige stekelbaars, rivierprik) en katadrome (aal) 
soorten. De wateren zijn op basis hiervan in te delen in de categorieën A2, B1 en B2. 
Het Voorste, Achterste Diep en De Beek zijn vooral van belang voor kleine 
beekvissoorten (cat. B2), De Hunze is van belang voor diadrome vissoorten en grote 
beekvissoorten (cat. A2 en B1). De oeverlanden van het Zuidlaardermeer zijn 
evenals een aantal aangrenzende poldergebieden van belang voor snoek, 
driedoornige stekelbaars en aal. Momenteel vindt een koppeling plaats tussen de 
Zoerse landen tot aan het Langhietsveen met het Achterste Diep. In de midden en 
benedenloop zijn een aantal natuurherstelprojecten in ontwikkeling of uitgevoerd, 
waaronder de hermeanderingsprojecten in de benedenloop (Duunsche Landen, 
Elzemaat, Annermoeras), hermeandering van de middenloop van de Hunze 
(Bonnerklap), inrichting oeverlanden Zuidlaardermeer, inrichting de Branden, 
Bronnigermaden en maatregelen in het kader van de herinrichting Haren. Langs de 
zijden van het Drentsche Diep (Westerbroekstermadepolder/ 
Kropswolderbuitenpolder en Onnerpolder/Oostpolder) worden reguliere- en 
noodbergingsgebieden gerealiseerd. Diepere en grotere aangrenzende 
boezemwateren als het Zuidlaardermeer zijn naast doortrekroute richting de Hunze 
eveneens van belang als overwinteringsgebied voor eurytope vissoorten.  
 

Tabel 8.11 Overzicht van prioriatire waterlopen en gebieden in het deelstroomgebied 
Hunze 

 HUNZE Categorie A Categorie B Categorie C 
Waterloop Drentsche Diep A2/A3 B1  
 Oostermoerse Vaart A2 B1/B2 A2 
 Groote Diep A2 B1/B2 A2 
 Achterste Diep A2 B1/B2 A2 
 Voorste Diep A2 B1/B2 A2 
 De Beek  B2  
 Zijwater v.h. Voorste Diep  B2  
 Noordlaardervaart   C2 
 Havenkanaal   C2 
 Leine wijk A3  C2 
     
Gebied Zuidlaardermeer A2/A3 B1 C2 
 Foxholstermeer A2/A3 B1 C2 
 Westerbroekstermadepolder A3  C2 
 Kropswolderbuitenpolder A3  C2 
 Oostpolder A3  C2 
 Onnerpolder A3  C2 
 Polder Wolfsbarge A3  C2 
 5 gebieden waarvan naam 

onbekend A3  C2 
 
 
 



--Deel 2; Uitwerking per waterschapgebied-- 
 

Grontmij & OVB Van Wad tot Aa 
 

64 

Migratieknelpunten 
In totaal komen 25 stuwen en 7 gemalen voor in de prioritaire wateren van het 
deelstroomgebied Hunze. De grootste verstuwing is aanwezig in het Voorste Diep (7 
stuwen) en het Achterste Diep (4 stuwen). De Hunze is vrij optrekbaar tot aan de 
eerste stuw bij Gieterveen. De twee meest benedenstrooms gelegen stuwen zijn 
weliswaar voorzien van vispassage maar zijn niet optimaal passeerbaar voor veel 
(levenstadia van) vissoorten. In het kader van natuurontwikkeling blijft de meest 
bovenstrooms gelegen stuw gehandhaafd en wordt passeerbaar gemaakt via een 
bypass, de benedenstrooms gelegen stuw wordt verwijderd en vervangen door 
drempels in de hoofdstroom. Het Noordlaardervaartje, het Havenkanaal en de aan de 
Hunze grenzende (polder)gebieden worden bemalen.  
 

Tabel 8.12 Totaaloverzicht van vismigratieknelpunten in het deelstroomgebied Hunze 

 HUNZE Stuw Gemaal Schutsluis Spuisluis Totaal Vispassage 
Waterloop Oostermoerse Vaart 2    2 2 
 Groote Diep 4    4  
 Achterste Diep 4    4  
 Voorste Diep 7    7  
 De Beek 3    3  
 Zijwater v.h. Voorste Diep 5    5  
 Noordlaardervaart  1   1  
 Havenkanaal  1   1  
Gebied Westerbroeksterm adepolder  1   1 1 
 Kropswolderbuitenpolder  1   1 1 
 Oostpolder  1   1  
 Onnerpolder  1   1  
 Polder Wolfsbarge  1   1 1 
 Totaal 25 7   32 5 

 
Maatregelen en prioritering 
In het watersysteem van de Hunze is voor 23 stuwen nog geen vispassage voorzien. 
Vanwege de potenties voor beekherstel heeft het optrekbaar maken van Groote 
Diep, Achterste Diep en Voorste Diep de hoogste prioriteit (fase 1). Het optrekbaar 
maken van de stuwen in De Beek en een zijwater van het Achterste Diep hebben 
een lagere prioriteit (fase 2). Bij het optrekbaar maken van de stuwen is de minimale 
inzet een semi-natuurlijk oplossing (stortsteenpassage of nevengeul). Het optrekbaar 
maken van de gemalen in de Noordlaardervaart en het Havenkanaal heeft de laagste 
prioriteit (fase 3). In de polder Wolfsbarge wordt gekeken naar het effect van 
wisselende waterstanden en stromingen op het terrein, de planten en de dieren en 
op de waterkwaliteit. Dit gebied is de basis geweest voor de inrichting van de 
Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder, die in het kader van 
Water 2000+ een functie hebben als waterbergingsgebieden. De gebieden zijn 
zodanig ingericht dat er een permanente doorstroming is van Hunzewater waarbij 
vissen de gelegenheid hebben om via een hevel-vispassage vanuit het 
Foxholstermeer de polders in te trekken.  
 
Kosten en meekoppelingsmogelijkheden 
De totale kosten voor het opheffen van de resterende vismigratieknelpunten in het 
deelstroomgebied Hunze zijn geraamd op 330.000 Euro (excl. staartkosten). Voor 
het optrekbaar maken van de stuwen in het Voorste Diep, Achterste Diep, De Beek 
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en Groote Diep bedragen ca. 200.000 Euro (excl. staartkosten), uitgaande van semi-
natuurlijke oplossingen (stortsteenpassage). Op geen enkele lokatie is uitgegaan van 
mogelijkheden om mee te liften met beekherstelprojecten. Bij het herstel van 
boezemkaden moeten kansen worden benut voor het aantakken van waardevolle 
zijwateren via een vispassage. In het POP van de provincie Drenthe (Provi ncie 
Drenthe, 1998) heeft het gehele dal van de Hunze de ontwikkeling natuurwaarde en 
waterwinning meegekregen als functie. Aankoop en doorlevering van 
landbouwgronden wordt gestimuleerd via de Subsidieregeling Natuurbeheer (2000), 
hetgeen wellicht eveneens aanknopingspunten biedt voor het opheffen van 
migratiebarrières in combinatie met beekherstel. Van belang is dat de nieuwe POP 
van de provincie Groningen hierop aansluit waarbinnen de wateren als Eemskanaal 
een meer uitgesproken verbindende functie krijgt tussen Waddenzee en 
beeksystemen. In het POP van de provincie Groningen (Provincie Groningen, 2000) 
werd gestreefd naar koppeling van de Hunze met de al dan niet oorspronkelijke 
beekloop (Reitdiep of via de Slochter Ae aansluiting met het 
natuurontwikkelingsproject Midden Groningen) te herstellen. Dit resulteert in een 
meer natuurlijke in- en doortrekroute vanuit zee richting de Hunze. De voorkeur gaat 
uit naar het herstel van de oude verbinding met het Reitdiep, maar haalbaarheid voor 
het aankoppelen met het natuurontwikkelings-gebied Midden-Groningen is reëler. 
Een goede waterverdeling is hierbij van belang zodat vi ssen deze route vanuit zee 
ook daadwerkelijk als migratieroute richting de Hunze benutten (zie opmerking onder 
Drentsche Aa).  
 
Fase 2 maatregelen betreffen het passeerbaar maken van de stuwen in het zijwater 
van het Voorste Diep middels een semi-natuurlijke vispassage. De kosten hiervan 
zijn geraamd op 25.000 Euro (excl. staartkosten). De kosten om de gemalen 
passeerbaar te maken via een hevel-vispassage in de Onnerpolder, het havenkanaal 
en de Noordlaardervaart bedragen ca. 105.000 Euro (fase 3, excl. staartkosten).  
 
Om de gevolgen ten aanzien van bodemdaling door aardgaswinning te compenseren 
zal in de toekomst een pandscheiding worden aangebracht in het Drentse Diep. Dit 
zal de grootste consequenties hebben voor diadrome vissoorten (o.a. rivierprik) en 
vissoorten die migreren tussen stilstaand en stromend water (o.a. winde) die de 
Hunze optrekken ten behoeve van paai. Gelijktijdig dienen derhalve maatregelen te 
worden genomen om de optrekbaarheid van het Hunzesysteem vanuit zee te 
behouden. Deze nieuwe pandscheiding biedt wel mogelijkheden voor een meer 
dynamisch peilbeheer van het Zuidlaardermeer, waarbij inundaties van de 
oeverlanden kunnen optreden tijdens hogere afvoeren van de Hunze.  
 
 

8.1.5 Duurswold 
 
Algemeen 
Het gehele gebied van Duurswold ligt in polderverband en wordt bemalen. De 
belangrijkste boezemwateren (NAP -1,12 m) zijn het Slochterdiep, het 
Afwateringskanaal van Duurswold, de Groeve-zuid en de Scharmer Ae. Het 
Schildmeer met een oppervlakte van ca. 300 ha. heeft hierin een centrale ligging en 
is van belang voor tijdelijke berging van water. Lozing van overtollig boezemwater 



--Deel 2; Uitwerking per waterschapgebied-- 
 

Grontmij & OVB Van Wad tot Aa 
 

66 

vindt zoveel mogelijk plaats via het Afwateringskanaal te Duurswold met behulp van 
de afwateringsluis Farmsumerzijl. Indien dit niet mogelijk is dan wordt het 
boezemgemaal Duurswold bij Farmsum in bedrijf gesteld. Via de rinketten van de 
Slochtersluis nabij de Ruischerbrug is het mogelijk om vanuit het Eemskanaal water 
aan te voeren in het Slochterdiep. Daarnaast worden een aantal aangrenzende 
polders langs het Winschoterdiep of Eemskanaal via kleinere inlaatwerken 
rechtstreeks van water voorzien. Het gebied wordt van noord naar zuid gekenmerkt 
door kleigronden, klei op veen en veenontginningsgronden overgaand in 
zandgronden.  
 
Prioritaire waterlopen en gebieden 
Het Afwateringskanaal van Duurswold is belangrijk voor de intrek van diadrome 
vissoorten als driedoornige stekelbaars en aal (cat A3). Momenteel worden 
experimenten uitgevoerd met een aangepast beheer van de spuisluizen om visintrek 
te bevorderen. Afhankelijk van de mate van herstel van het estuarium kunnen 
wellicht soorten als fint, bot en spiering hiervan profiteren (A3). Het Slochterdiep en 
de Woltersum Ae zijn van belang als paai- en opgroeigebied voor driedoornige 
stekelbaars en aal (cat. A3) en voor soorten als snoek en blankvoorn (cat. C2). De 
overige wateren zijn van belang als paai- en/of opgroeigebied voor driedoornige 
stekelbaars en aal (cat. A3). Het Schildmeer, Woudbloem zijn ondiepe waterrijke 
gebieden die van belang zijn voor soorten als snoek (cat. C2) en wellicht meerval 
(cat. C1). Ditzelfde geldt voor het nog te realiseren natuurontwikkelingsgebied 
Midden Groningen en Meerstad.  
 

Tabel 8.13 Overzicht van prioriatire waterlopen en gebieden in het deelstroomgebied 
Duurswold 

 DUURSWOLD Categorie A Categorie B Categorie C 
Waterloop Afwateringskanaal van Duurswold A1/A3  C2 
 Oude Leesk A3  C2 
 Slochterdiep A3  C2 
 Woltersum Ae A3  C2 
 Naamloos  A3   
 Naamloos  A3   
 Scharmer Ae A3   
 Groeve A3   
 Uiterburensloot A3   
Gebied Schildmeer A3  C2 
 Nat. ontwikkelingsgebied Midden Groningen A3  C1, C2 
 Woudbloem  A3  C1, C2 
 Meerstad A3  C2 

 
Migratieknelpunten 
In totaal liggen een 6-tal migratieknelpunten in de voor vismigratie prioritaire wateren, 
waaronder 4 gemalen, 1 schutsluis en 1 spuisluis gecombineerd met een zeegemaal. 
Momenteel wordt onderzoek verricht naar het verbeteren van de vispasseerbaarheid 
van de spuisluis in het Afwateringskanaal van Duurswold (zie voorgaand). In de 
Groeve ligt een schutsluis ten behoeve van een (recreatie)scheepvaart verbinding 
tussen het Schildmeer en het Eemskanaal. De Uiterburensloot watert via een gemaal 
het overtollig water uit de polder Sans Souci af op het Afwateringskanaal van 
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Duurswold. In de Scharmer Ae ligt een gemaal die de polder Woudbloem bemaalt en 
in de Oude Leesk die de polder Amsweer bemaalt.  

 
Tabel 8.14 Totaaloverzicht van vismigratieknelpunten in het deelstroomgebied Duurswold 

 DUURSWOLD Stuw Gemaal Schutsluis Spuisluis Totaal Vispassage 
Waterloop Oude Leesk  1   1  
 Uiterburensloot  1   1  
 Groeve   1  1  
 Afwateringskanaal van 

Duurswold 
 1  1 2  

 Scharmer Ae  1   1  
 Totaal  4 1 1 6  

 
Maatregelen en prioritering 
De hoogste prioriteit heeft het optrekbaar maken van de spuisluis in het 
Afwateringskanaal van Duurswold (Fase 1). Hiermee wordt een groot deel van het 
Duurswoldgebied optrekbaar voor diadrome vissoorten. Dit knelpunt is ook als 
prioritair aangewezen in de visie visintrek Noord-Nederland (Jager, 2003), vanwege 
de natuurontwikkelingsgebieden Midden Groningen, de aanwezigheid van het 
Schildmeer en de goede waterkwaliteit van het gebied. Het optrekbaar maken van 
het gemaal Sans Souci in de Uiterburensloot heeft een hoge prioriteit omdat hiermee 
het natuurgebied Midden Groningen bereikbaar wordt (Fase 1). De noodzaak voor 
het passeerbaar maken van de schutsluis in de Groeve en het gemaal in de 
Scharmer Ae en Oude Leesk moet op termijn nader worden onderzocht (Fase 3).  
 
Kosten en meekoppeling 
De totale kosten voor aanleg van vispassages zijn geraamd op 95.000 Euro. Hiervan 
bedragen de kosten 35.000 Euro (excl. staartkosten) voor aanleg van een hevel-
vispassage in de Uiterburensloot. Als het bij de spuisluizen van Duurswold toch 
noodzakelijk blijkt om een technische oplossing te treffen dan worden de kosten 
verhoogd met nog eens 50.000 Euro (excl. staartkosten), uitgaande van een hevel-
vispassage. Het vispasseerbaar maken van het gemaal Sans Souci in de 
Uiterburensloot kan wellicht voor een gedeelte meeliften met het herinrichtingsproject 
Midden Groningen. Kansen om overige (niet prioritaire) wateren optrekbaar te maken 
doen zich voor door mee te liften met maatregelen ter compensatie van de gevolgen 
van de bodemdaling door aardgaswinning en het herstel van de boezemkaden.  
 
Op termijn wordt gewerkt aan de realisatie van Meerstad, een nieuw meer van ca. 
650 ha dat bijdraagt aan natuur, recreatie en eveneens een waterbergingsfunctie in 
het deelstroomgebied Duurswold vervult. Kansen voor uitwisseling van vis tussen het 
meer en de overige wateren moeten zoveel mogelijk tijdens de planvorming worden 
meegenomen.  
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8.2 Oldambt 
 
Algemeen 
Vrijwel het gehele gebied van Oldambt ligt in polderverband en wordt bemalen. De 
belangrijkste boezemwateren (NAP -1,36 m) zijn het Termunterzijldiep, het Buiten 
Nieuwediep, het Hondhalstermaar, het Nieuwe Kanaal en het Hondhalstermeer (ca. 
130 ha). Lozing van overtollig boezemwater vindt te Termuntenzijl plaats op de Eems 
met het nieuwe boezemgemaal. Het oude boezemgemaal ‘Cremer’ en de 
afwateringssluis ‘Oude Sluis’ zijn hierdoor niet meer in gebruik. De afwaterings-
/schutsluis de ‘Nieuwe Sluis’ doet dienst als schutsluis. Wateraanvoer (maximaal 3,3 
m3/s) vindt plaats vanuit het Winschoterdiep via het Scheemderverlaat te Scheemda 
in het Opdiep. Via een aantal kleinere inlaatwerken kunnen een aantal polders de 
grenzen aan het Winschoterdiep, het Muntendammerdiep en het Termunterzijldiep 
direct van water worden voorzien. Vanwege de ligging in het diepste deel van 
Groningen is er in het gehele gebied veel kwelwater aanwezig. Het uittredend 
kwelwater heeft een zout en sulfaatrijk karakter. Met name in de zomermaanden is 
het dan noodzakelijk om het gebied door te spoelen ten behoeve van de 
verziltingsbestrijding.  
 
Prioritaire waterlopen en gebieden 
Het Termunterzijldiep is prioritair voor vismigratie tussen de Eems-Dollard en de 
wateren in het Oldambt. Met name aal en driedoornige stekelbaars zullen de 
binnenwateren gebruiken als paai- en/of opgroeigebied (cat A3). Het Nieuwe Kanaal, 
het Opdiep, het Hondhalstermaar, het Buiten Nieuwediep, het Verbindingskanaal en 
het Oosterhornkanaal zijn voor deze soorten belangrijke leefgebieden. De smalle rijk 
begroeide wateren hebben eveneens een functie als paai- en opgroeigebied voor 
soorten als snoek (cat C2). Het Hondshalstermeer en de (toekomstige) Blauwe Stad 
vervullen een belangrijke functie als paai- en/of opgroeigebied voor aal en 
driedoornige stekelbaars (cat A3), maar ook voor snoek en blankvoorn (cat C2).  
 

Tabel 8.15 Overzicht van prioriatire waterlopen en gebieden in het deelstroomgebied 
Oldambt 

 OLDAMBT Categorie A Categorie B Categorie C 
Waterloop Nieuwe Kanaal A3  C2 
 Oosterhornkanaal A3  C2 
 Scheemder Verlaat A3  C2 
 Buiten Nieuwe Diep A3   
 Termunter Zijldiep A3   
 Hondshalstermaar A3   
 Opdiep   C2 
 Verbindingskanaal A3   
Gebied Hondhalstermeer A3  C2 
 Blauwe Stad A3  C2 

 
Migratieknelpunten 
In de voor vismigratie prioritaire wateren van het deelgebied Oldambt ligt 1 
migratieknelpunt, betreffende het zeegemaal Rozema. Dit zeegemaal is voorzien van 
een vissluis die jaarlijks met name grote hoeveelheden driedoornige stekelbaars 
doorlaat. Alle waterlopen in het deelstroomgebied zijn daarmee optrekbaar vanaf het 
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Wad. In hoeverre schade optreedt bij stroomafwaarts gerichte trek van schieraal is 
onduidelijk. Het toekomstige meer de ‘Blauwe Stad’ wordt via een schutsluis 
bereikbaar vanuit de boezem, hetgeen een migratiebelemmering vormt voor vistrek. 
In tabel 8.16 is een overzicht gegeven van de migratieknelpunten aanwezig in de 
prioritaire waterlopen en aangrenzende gebieden in het deelstroomgebied.  
 

Tabel 8.16 Totaaloverzicht van vismigratieknelpunten in het deelstroomgebied Oldambt 

 OLDAMBT Stuw Gemaal Schutsluis Spuisluis Totaal Vispassage 
Waterloop Termunter Zijldiep  1 1  2 1 
Gebied Blauwe stad   1  1  
 Totaal  1 2  3 1 

 
Maatregelen en prioritering 
De hoogste prioriteit (fase 1) heeft het onderzoek naar eventuele schade bij de 
stroomafwaarts gerichte trek via het zeegemaal in het Termunterzijldiep. Op basis 
hiervan kan worden bekeken in hoeverre een visgeleidings- of –afweersyteem 
noodzakelijk is bij het gemaal. Bij de aanleg van het meer ‘De Blauwe Stad’ moet 
gelijktijdig een vismigratievoorziening worden aangebracht bij de schutsluis (fase 1). 
Gedacht kan worden aan een aangepast beheer van de schutsluizen bij voorkeur 
gebaseerd op een geautomatiseerd systeem. 
 
Kosten en meekoppeling 
Er zijn geen kosten berekend voor het opheffen van de migratieknelpunten in de 
prioritaire wateren en aangrenzende gebieden, omdat het gaat om onderzoek en een 
aangepast beheer van de schutsluizen (2 keer een PM-post).  
 

8.2.2 Fiemel 
 
Algemeen 
Het deelstroomgebied Fiemel is gelegen in het uiterste noordoosten van de provincie 
Groningen. Het gehele gebied ligt in polderverband en loost haar overtollig water op 
het Eems-Dollard estuarium. De oudste polders hebben daarbij een lagere ligging 
dan de jonge polders. De bodem van het gebied bestaat uit voornamelijk zware 
kalkhoudende zeeklei. Het gebruik van het gebied bestaat voor het overgrote deel uit 
landbouw. In het gebied is de Oude Geut nog als een oude kreekrestant aanwezig, 
die eveneens dienst doet als afwaterings- en ontwateringsloot. De hoofdafwatering 
vindt plaats via het Uitwateringskanaal en het gemaal Fiemel. In verband met 
drainage van de landbouwpercelen komen in het gebied droogleggingen voor van 
1,50 tot 2,50 m beneden het maaiveld. De waterlopen zijn structuurarm en worden 
gekenmerkt door steile taluds. In een groot gedeelte van het gebied treedt in de 
zomerperiode verzilting op als gevolg van zoute kwel. In deze periode is het mogelijk 
om vanuit het Hoofdkanaal (deelstroomgebied Westerwolde) via inlaatduikers water 
in het Uitwateringskanaal in te laten. Onderbemaling van de polders 
Oosterwolderpolder en Johannes Kerkhovenpolder vindt respectievelijk plaats via de 
gemalen Oude Zijl en Breebaart. In de hoger gelegen polders wordt het water 
gestuwd via klepstuwen en schuiven. De polder Breebaart is in de jaren ‘ 90 
ontpolderd en heeft een functie als natuurontwikkelingsgebied. Via een duiker in de 
zeedijk wordt een gedempt getijdenbeweging vanuit de Dollard toegelaten.  
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Prioritaire waterlopen en gebieden 
De polder Breebaart is van belang als intrekpunt voor diadrome vissoorten zoals 
driedoornige stekelbaars en aal (cat A3) naar de achterliggende polderwateren en 
vervult tevens een functie als opgroeigebied voor soorten als spiering, fint en bot 
(cat. A1). De polderwateren Uitwateringskanaal, Oude Geut, Binnenbermsloot en een 
aantal naamloze zijwateren kunnen potentiële leefgebieden vervullen voor 
driedoornige stekelbaars en aal. Momenteel blijken veel polderwateren een aantal 
knelpunten te hebben om te kunnen voldoen als geschikt leefgebied (Schreuders & 
de Kwaadsteniet, 2002).  
 

Tabel 8.17 Overzicht van prioriatire waterlopen en gebieden in het deelstroomgebied 
Fiemel 

 OLDAMBT Categorie A Categorie B Categorie C 
Waterloop Uitwateringskanaal A3   
 Oude Geut A3   
 Binnenbermsloot A3   
 Overige polderwateren A3   
Gebied Polder Breebaart A1, A3   

 
Migratieknelpunten 
In het Uitwateringskanaal liggen een tweetal stuwen en het gemaal Fiemel. Het 
gemaal Fiemel verzorgt het grootste deel van de afwatering van overtollig water in 
het deelstroomgebied Fiemel. Het gemaal Breebaart watert af op polder Breebaart, 
en fungeert zowel als vismigratievoorziening (vijzel-vispassage) als voor een aanvoer 
van zoetwater ten behoeve van een zoet-zoutovergang in de polder. Hiermee wordt 
een lokstroom in de polder gerealiseerd en worden optrekkende vissen versluisd van 
een polder Breebaart naar het lager gelegen Uitwateringskanaal. Het vijzelgemaal 
laat vanwege de langzaam draaiende delen eveneens stroomafwaartse vismigratie 
toe, waarbij stroomafwaarts trekkende vissen via een lichtscherm vanuit het 
Uitwateringskanaal de polder Breebaart bereiken. Uit een monitoringsonderzoek 
(Wintermans, 2002) naar de werking van de vijzel-vispassage bleek dat deze  
vooral driedoornige stekelbaars en glasaal liet passeren. Ook soorten als haring, 
spiering, bot en typische zoetwatervissen maakten gebruik van de vispassage voor 
optrek. Naast (schier)aal maakten ook dunlipharder en typische zoetwatervissen 
gebruik van de vijzel om stroomafwaarts te migreren. De Oude Geut wordt 
onderbemalen met het gemaal de Oude Zijl. In tabel 8.18 is een overzicht gegeven 
van alle migratieknelpunten aanwezig in de prioritaire waterlopen en aangrenzende 
gebieden in het deelstroomgebied Fiemel.  
 

Tabel 8.18 Totaaloverzicht van vismigratieknelpunten in het deelstroomgebied Fiemel.  

 

 FIEMEL Stuw Gemaal Schutsluis Spuisluis Totaal Vispassage 

Waterloop Uitwateringskanaal 2 1   3  
 Oude Geut  1   1  
Gebied Polder Breebaart  1   1 1 
 Totaal 2 3   5 1 
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Maatregelen en prioritering 
In de studie naar mogelijkheden voor vismigratie in het deelstroomgebied de Fiemel 
wordt door Schreuders en de Kwaadsteniet (2002) aanbevolen om de peilvakken 
2585 en 2610 (komt overeen met de benedenstrooms gelegen stuw in het 
Uitwateringskanaal) samen te voegen waardoor het leefgebied aanzienlijk wordt 
vergroot. Indien het samenvoegen van de peilvakken 2585 en 2610 niet mogelijk is 
door het wegnemen van de stuw zal een semi-natuurlijke vispassage een oplossing 
bieden. Via een aalgoot is de stuw in het polderwater Fiemel paseerbaar te maken. 
De aanleg van een vispassage bij de andere stuw in het Uitwateringskanaal heeft 
een lagere prioriteit. Het paseerbaar maken van het gemaal in de Oude Geut is 
mogelijk door de aanleg van een hevel-vispassage. Door het verbinden van de 
hoofdwatergang in peilvak 2585 met het Hoofdkanaal is het mogelijk om grotere 
watersystemen met elkaar te verbinden. In de toekomst moet dit nader worden 
bestudeerd. Daar waar voor vis waardevolle wateren ontstaan (bijvoorbeeld door 
verdiepen of aanleg van natuurvriendelijke oevers) kan worden overwogen om deze 
op een eenvoudige wijze bereikbaar te maken, bijvoorbeeld door aanleg van een 
aalgoot. Het functioneren van het visgeleidings- afweersysteem bij gemaal Fiemel 
dient nog nader te worden onderzocht. Alle maatregelen hebben een hoge prioriteit 
(fase 1).  
 
Kosten meekoppeling 
De totale kosten voor aanleg van vispassages zijn geraamd op 45.000 Euro (excl. 
staartkosten). Voor Dit betreft de aanleg van een aalgoot, 2 keer een semi-natuurlijke 
vispassage (stenen helling) en een hevel-vispassage. Het onderzoek naar het 
functioneren van het visgeleidings- afweersysteem bij gemaal de Fiemel is begroot 
als PM-post. Voor het gehele gebied wordt is een nieuw peilsluit uitgevoerd om de 
waterhuishouding in het gebied te optimaliseren. Dit heeft geleid tot het 
samenvoegen van een aantal peilvakken waardoor een aantal migratieknelpunten 
reeds zijn opgeheven. Ook het optrekbaar maken van het gemaal de Oude Geut zou 
hierin mogelijk kunnen meeliften.  
 
 

8.2.3 Westerwolde 
 
Algemeen 
Het Deelstroomgebied Westerwolde ligt ten zuidoosten van de provincie Groningen 
en ten noordoosten van de provincie Drenthe. Het zuidelijk deel van het gebied 
behoort tot het veenkoloniaal ontginningslandschap. Het oostelijk deel behoort tot het 
zandontginningslandschap en wordt doorsneden door de beekdalen van de Ruiten 
Aa, Pagediep, Mussel Aa en Westerwoldse Aa. De voornaamste wateren voor de 
afvoer van water zijn het Weerdingerkanaal, het Kanaal Veendam-Musselkanaal, Het 
Mussel Aa-kanaal en het Ruiten Aa-kanaal. Het deelstroomgebied Westerwolde via 
de spuisluizen in Nieuwe Statenzijl (Eems). De Westerwoldse Aa is van oudsher het 
intergetijdegebied van de benedenloop van de beken in het deelstroomgebied 
Westerwolde. De dynamiek van de benedenloop van de rivier en relatie met de 
Dollard is verdwenen waardoor het water te typeren is als stilstaand/langzaam 
stromend water. De Westerwoldse Aa heeft een streefpeil van NAP + 0,25m. 
Wateraanvoer vindt plaats via het Kanaal Veendam-Musselkanaal, het Ter 
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Apelkanaal en het Ruiten Aa Kanaal. Via inlaten gelegen aan het Oosterdiep en de 
Verlengde Hoogeveense Vaart worden de wateren in het veenkoloniale deel van het 
stroomgebied gevoed. In het gebied komen kalkloze zandgronden en eerdgronden 
voor en is het grondgebruik overwegend akkerbouw met daarnaast veehouderij. De 
beekdalen van de Ruiten Aa en Westerwoldse Aa vormen het hart van de 
Ecologische Hoofdstructuur. De Westerwoldse Aa is een beek die rechtstreeks in zee 
uitmondt en waar van oudsher een geleidelijke overgang tussen zoet en zout 
aanwezig was.  
 

 
Vispassage in de Ruiten Aa 
 
Prioritaire waterlopen en gebieden 
De Westerwoldse Aa is een natuurlijk watersysteem en belangrijk als verbinding naar 
het beeksysteem van de Ruiten Aa voor diadrome vissoorten als rivierprik (cat A2), 
driedoornige stekelbaars en aal (cat A3). Door de mate van natuurlijkheid en kansen 
voor herstel van een estuarium is het deel van de Binnen Aa op termijn belangrijk 
voor diadrome vissen als fint, bot en spiering (cat A1). Daarnaast vormen 
Westerwoldse Aa en Pekel Aa de migratieroute naar het Winschoterdiep en de meer 
kleinschalige wateren in de Veenkoloniën die potentieel paai- en opgroeigebied zijn 
voor soorten als snoek en blankvoorn (cat C2). De beken Ruiten Aa, Pagediep en 
Runde zijn belangrijke wateren als leefgebied voor stroomminnende vissoorten als 
bermpje, serpeling en winde (cat. B1 en B2). Diadrome vissoorten als rivierprik, 
driedoornige stekelbaars en aal zullen deze wateren vooral optrekken ten behoeve 
van paai- en of opgroei (cat. A2 en A3). Het Mussel Aa kanaal, het Ruiten Aa kanaal 
en de Westerwoldse Aa vormen daarbij belangrijke verbindingswateren tussen de 
beken en het Eems-Dollardestuarium. De Mussel Aa is gezien de huidige potenties 
die het als leefgebied heeft voor stroomminnende vissoorten buiten beschouwing 
gelaten. Wellicht dat dit water in het kader van beekherstel in de toekomst als een 
prioritair water kan worden toegevoegd. Het Hoofdkanaal en boezemkanaal kunnen 
dienen als aanvullend leefgebied voor driedoornige stekelbaars en aal (A3).  
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Tabel 8.19 Overzicht van prioriatire waterlopen in het deelstroomgebied Westerwolde. 

 
WESTERWOLDE Categorie A Categorie B Categorie C 

Waterloop Westerwoldse Aa A1/A2/A3 B1 - 
 Verenigd- of BL Tijdenskanaal A2/A3 B1 - 
 Ruiten Aa Kanaal A2/A3 B1 - 
 Mussel Aa Kanaal A2/A3 B1 - 
 Ruiten Aa A2/A3 B1/B2 - 
 Runde - B2 - 
 Pagediep A3 B1/B2 - 
 Boezemkanaal A3 - - 
 Hoofdkanaal A3 - - 

 
Migratieknelpunten 
Zowel het Pagediep als de Ruiten Aa en Runde zijn voor vissen niet bereikbaar 
vanuit zee vanwege de aanwezigheid van migratieknelpunten. In totaal komen in de 
prioritaire wateren 25 knelpunten voor ten aanzien van vismigratie, waarvan 24 
stuwen en 1 schutsluis. Er zijn 2 vispassages aangelegd. In de middenloop van de 
Ruiten Aa is een semi-natuurlijke vispassage in een bypass aangelegd. Uit een in 
2002 uitgevoerd onderzoek naar de werking ervan bleek deze redelijk te functioneren 
(Witteveen en Bos, 2002). In het Voedingskanaal is een vispassage aangelegd van 
het type vissluis, die naar behoren werkt (pers. med. P.P. Schollema). In de 
Westerwoldse Aa is de spuisluis voor vissen een harde barrière op de zoet -
zoutovergang. Tabel 8.20 geeft een overzicht van alle migratieknelpunten aanwezig 
in de voor vismigratie prioritaire waterlopen van het deelstroomgebied Westerwolde.  
 

 
Sluis bij Nieuwe Statenzijl 
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Tabel 8.20 Totaaloverzicht van vismigratieknelpunten in het deelstroomgebied 
Westerwolde 

 WESTERWOLDE Stuw Gemaal Schutsluis Spuisluis Totaal Vispassage 

Waterloop Verenigd- of BL Tijdenskanaal 1  1  2  
 Ruiten Aa 17    17 1 
 Voedingskanaal 1    1 1 
 De Runde 2    2  
 Pagediep 3    3  
 Totaal 24  1  25 2 

 
Maatregelen en prioritering 
Op korte termijn heeft het optrekbaar maken van de spuisluis in Nieuwe Statenzijl 
voorkeur (fase 1) door een aangepast beheer van de spui- en schutsluizen. 
Vervolgens heeft het optrekbaar maken van de Ruiten Aa en Runde een hoge 
prioriteit (fase 1). De in de beken aanwezige stuwen zijn optrekbaar te maken via 
semi-natuurlijke vispassages (stenen helling of stenen drempels). De voorkeur gaat 
uit naar het optrekbaar maken van de stuwen door aanleg van een nevengeul of via 
hermeandering omdat dit eveneens bijdraagt aan herstel van het habitat. Kansen 
hiervoor moet nader worden onderzocht. De stuw in het Verenigd- of BL 
Tijdenskanaal (fase 1) is optrekbaar te maken door een vertical-slot vispassage. De 
hiernaast gelegen schutsluis behoeft niet optrekbaar te worden gemaakt als een 
vispassage bij de stuw wordt aangelegd. Het optrekbaar maken van de stuwen in het 
Pagediep is mogelijk via semi-natuurlijke vispassages en heeft een lagere prioriteit 
(fase 2) vanwege de huidige mogelijkheden voor beekherstel.  
 
Kosten en meekoppeling 
De totale kosten voor het oplossen van de migratieknelpunten zijn geraamd op 
330.000 Euro (excl. staartkosten). Hiervan bedragen de kosten voor maatregelen in 
fase 1 285.000 Euro, voor maatregelen in fase 2 45.000 Euro (excl. staartkosten). 
Binnen het deelstroomgebied Westerwolde is er veel aandacht voor het herstel van 
de beeksystemen Ruiten Aa en Runde. Dit uit zich onder andere in projecten EHS 
Westerwolde, Waterkompas, Ontwikkelingsvisie stroomgebied Runde-Ruiten Aa. 
Kansen voor het vispasseerbaar maken van stuwen in combinatie met habitatherstel 
(bijvoorbeeld hermeandering of het aanleggen van een nevengeul) moeten zoveel 
mogelijk worden benut. Een van de opgaven is om een bovenloop van de Ruiten Aa 
in Duitsland (Oldensloot) weer aan te koppelen hetgeen direct de stroomopwaartse 
migratie van vissen kan verbeteren. Op de lange termijn kan vismigratie meeliften 
met het plan Binnen Aa, waarbij in het kader van vergroten van de boezemcapaciteit 
(waterberging), gelijktijdig herstel van een beeksysteem cq. deltagebied in de 
benedenloop van de Westerwoldse Aa wordt nagestreefd. Gelijktijdig dienen hier de 
kansen te worden benut voor aanleg van een vi spassage. Het herstel van de 
boezemkaden van de Westerwoldse Aa biedt kansen om voor vis waardevolle 
zijwateren weer aan te takken. Indien blijkt dat aanpassing nodig is van de vissluis in 
het Voedingskanaal dan dienen hiervoor eveneens kosten te worden gereserveerd. 
In de kostenraming is alleen uitgegaan van een PM-post voor monitoring.  
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8.2.4 Veenkoloniën 
 
Algemeen 
Het deelstroomgebied Veenkoloniën ligt in het zuiden van de provincie Groningen en 
noorden van de provincie Drenthe. Het gebied maakt onderdeel uit van het 
veenkoloniaal ontginningslandschap. In het gebied komen voornamelijk veengronden 
en moerige gronden voor. Het veen is bijna geheel afgegraven en geoxideerd 
waardoor zandgronden zijn ontstaan. Het gebied wordt gekenmerkt door een open 
akkerbouwlandschap, een grootschalig wijkenstelsel en lintbebouwing. Er is 
onderscheid in een Gronings en een Drents deel van het gebied. De afvoer van 
water vindt plaats via het A.G. Wildervanckkanaal en het Pekelder Hoofddiep op het 
Winschoterdiep, vanwaar het respectievelijk via het Eemskanaal en via 
Westerwoldse Aa op het Eems-Dollardestuarium wordt geloosd. Wateraanvoer naar 
met name het Groningse deel vindt plaats via het A.G. Wildervanckkanaal en het 
Kanaal Veendam Musselkanaal. Aanvoer naar het Drentse deel vindt plaats via de 
Hoogeveense Vaart.  
 
Prioritaire waterlopen en gebieden 
In tegenstelling tot de voorgaande deelstroomgebieden zijn er geen duidelijke 
migratieroutes aan te wijzen tussen Wad en de wateren van het gebied de 
Veenkoloniën. De smalle rijk begroeide lijnvormige wateren (wijken) vormen in 
potentie geschikte paai- en opgroeigebieden voor soorten als snoek en blankvoorn 
vanuit de aangrenzende scheepvaartkanalen. Een aantal smalle en begroeide 
wateren die een open verbinding hebben met het Winschoterdiep betreffen het 
Kielsterdiep, Westerdiep, Borgercompagniesterdiep, Meedenerdiep, 
Tripscompagniesterdiep, Grevelingskanaal, Poortmanswijk en Muntendammerdiep. 
De grote wateren als A.G. Wildervanckkanaal en Pekelder Hoofddiep vormen de 
verbinding met de Eemskanaal-Dollardboezem, maar bieden eveneens dieper water 
voor overwintering van de genoemde doelvissoorten.  
 

Tabel 8.21 Overzicht van prioritaire waterlopen in het deelstroomgebied Veenkoloniën. 

 VEENKOLONIËN Categorie A Categorie B Categorie C 
Waterloop Poortmanswijk   C2 
 AG. Wildervanckkanaal   C2 
 Westerdiep   C2 
 Borgercompagniesterdiep   C2 
 Kielsterdiep   C2 
 Meedenerdiep   C2 
 Tripscompagniesterdiep   C2 
 Grevelingskanaal   C2 
 Muntendammerdiep   C2 
 Pekelder Hoofddiep   C2 

 
Migratieknelpunten 
In de prioritaire wateren komen 6 knelpunten voor die een belemmering vormen voor 
vismigratie. Dit betreft een stuw in de Molenwijk, een gemaal in het A.G. 
Wildervanckkanaal en een viertal schutsluizen in het Pekelder Hoofddiep. Tabel 8.22 
geeft een overzicht van alle migratieknelpunten aanwezig in de voor vismigratie 
prioritaire waterlopen van het deelstroomgebied Westerwolde.  
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Tabel 8.22 Totaaloverzicht van vismigratieknelpunten in het deelstroomgebied 
Veenkoloniën 

 VEENKOLONIËN Stuw Gemaal Schutsluis Spuisluis Totaal Vispassage 
Waterloop Molenwijk 1    1  
 AG Wildervanckkanaal  1   1  
 Pekelder Hoofddiep   4  4  
 Totaal  1 1 4  6  

 
Maatregelen en planning 
Het oplossen van de migratieknelpunten heeft geen hoge prioriteit (fase 2). Het 
gemaal in het A.G. Wildervanckkanaal is optrekbaar te maken door aanleg van een 
hevel-vispassage. De stuw in de Molenwijk is passeerbaar te maken via een de Wit-
vispassage. Via een aangepast schutbeheer via de rinketten of door loze schuttingen 
zijn de schutsluizen in het Pekelder Hoofddiep voor vis beter passeerbaar te maken 
(fase 2).  
 
Kosten en meekoppeling 
De totale kosten voor de aanleg van vispassages zijn geraamd op 50.000 Euro (excl. 
staartkosten). Voor het optrekbaar maken van de schutsluizen is uitgegaan van een 
PM-post. Er zijn geen op stapel staande projecten aan te wijzen waarmee het 
optrekbaar maken van de barrières kan meekoppelen. Het verhogen van de 
boezemkaden van het A.G. Wildervanckkanaal en het Pekelder Hoofddiep biedt 
kansen om voor vissen belangrijke zijwateren aan te takken. Het Stadskanaal is 
weliswaar niet aangewezen als prioritaire migratieroute, de kansen zouden hier 
moeten worden bestudeerd om gelijktijdig met de renovatie van de oude sluizen de 
vispasseerbaarheid te verbeteren.  
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8.3 Waterschap Noorderzijlvest 
 
De in het beheersgebied van Noorderzijlvest voorkomende watertypen bestaan uit 
laaglandbeken, sloten, afgesloten kreken (maren), meren en plassen en 
scheepvaartkanalen. Er bestaat een grote samenhang tussen de wateren omdat een 
groot deel ervan met elkaar in open verbinding staat. Er zijn in het beheersgebied 5 
deelgebieden te onderscheiden: 
1. Hellend gebied 
2. Reitdiep 
3. Lauwersmeer 
4. Noordelijke kustpolders 
5. Fivelingo 
 
Het hellend (gestuwde) gebied is het meest zuidelijk gelegen gebied waar een 
waterstand hoger dan NAP +0,93 m wordt nagestreefd. Het gebied watert 
grotendeels onder vrij verval af op de boezem. Het deelgebied Reitdiep omvat het 
boezemwatersysteem (Electraboezem) en speelt een centrale rol bij de aan-, af- en 
doorvoer van water. Het beheersgebied van het waterschap maakt grotendeels 
onderdeel uit van het internationale stroomgebied van de Rijn. De 
deelstroomgebieden Fivelingo en Spijksterpompen behoren tot het stroomgebied van 
de rivier de Eems.  
 
In totaal is in het waterschapsgebied 3.564 km watergang geselecteerd als prioritaire 
waterloop. Hiervan bedraagt 2.324 km categorie A, 948 km categorie B en 291 km 
categorie C. Daarnaast zijn 14 gebieden (voorlopig) geselecteerd als prioritair 
gebied. In de prioritaire waterlopen liggen in totaal 93 knelpunten ten aanzien van 
vismigratie. Hiervan zijn 8 locaties passeerbaar gemaakt voor stroomopwaartse 
vismigratie. In tabel 8.23 is een totaaloverzicht opgenomen van de in het 
waterschapsgebied geselecteerde vismigratieknelpunten.  
 

Tabel 8.23 Totaaloverzicht van vismigratieknelpunten per deelstroomgebied 

Deelstroomgebied Stuw Gemaal Schutsluis Spuisluis Totaal 
Hellend gebied 36 1   37 
Reitdiep 4 11 13  26 
Lauwersmeer 6 3 4 1 14 
Noordelijke Kustpolders  3 5 1  9 
Fivelingo 2 4 2  8 
Totaal 50 22 20 1 93 
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Tabel 8.24 Totaaloverzicht van oplossingen voor vismigratie per deelstroomgebied. 

 
 

8.3.2 Hellend, gestuwd gebied 
 
Algemeen 
Het hellend en gestuwd gebied omvat alle waterlopen die liggen op de overgang van 
het Drentsche Plateau naar de laaggelegen boezemwateren met de peilgrens NAP -
0,93. In het gebied zijn 3 deelstroomgebieden te onderscheiden, te weten Dwarsdiep, 
Leeksterhoofddiep en Peizerdiep, die ieder een afzonderlijk afwateringspunt op de 
boezemwateren (deelstroomgebied Reitdiep) hebben.  
 

 
Oude Eelderdiep 
 
 

 Natuurlijk Semi-
natuurlijk 

Technisch Aangepast beheer Totaal 

Deelstroomgebied - R2T2V2 R3T1V4 R3T1V1 R3T3 R4T1  
Hellend gebied  2 1 2   5 
Reitdiep     2  2 
Lauwersmeer      1 1 
Totaal  2 1 2 2 1 8 
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Prioritaire waterlopen en gebieden 
In het deelstroomgebied Dwarsdiep zijn Dwarsdiep, Matsloot, Oude Diep, Wolddiep 
voor vismigratie belangrijke wateren. Zowel via het Wolddiep (verbinding met Van 
Starkenborghkanaal) en de Matsloot (verbinding met Hoendiep) is de beek Oude 
Diep/Dwarsdiep verbonden met de rest van de boezemwateren. De wateren zijn van 
belang voor soorten die tussen stilstaand en stromend water migreren en soorten die 
binnen stromend water migreren (Cat. B1 en B2). De aan het systeem grenzende 
natuurgebieden polder de Dijken, Wemer polder, Polder Oude Riet en Marumerlage 
zijn in potentie geschikte paai- en opgroeigebieden voor soorten als snoek (Cat. C2) 
en driedoornige stekelbaars (Cat. A3). Deze mede door kwel gevoede systemen 
lozen hun water via een gemaal op het beeksysteem.  
 
In het deelstroomgebied Leeksterhoofddiep vormt het Leeksterhoofddiep de 
verbinding naar het Leekstermeer. Het verlengde ervan vormt de Wilpstervaart en de 
Jonkersvaart. De prioriteit voor vismigratie is vooral van regionaal belang voor 
eurytope en limnofiele soorten. Deze wateren zijn op grond hiervan niet nader 
gecategoriseerd.  
 
Binnen het deelstroomgebied Peizerdiep zijn o.a. Koningsdiep, Peizerdiep, 
Eelderdiep, Gouw, Omgelegde Eelderdiep, Masloot, Lieversche Diep, Groote Diep, 
Oostvoortsche diep, Aa of Groote Diep, Slokkert voor vismigratie prioritaire wateren. 
Zowel soorten die tussen stilstaand en stromend water of binnen stromend water 
migreren en soorten die tussen het Wad en stromend water migreren zijn gebaat bij 
optrekbaarheid van deze wateren (cat. A2, B1 en B2).  
 

 
Vispassage Peizerdiep 
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Tabel 8.25 Overzicht van prioriatire waterlopen en gebieden in de deelstroomgebieden 
Peizerdiep en Dwarsdiep 

  Categorie A Categorie B Categorie C 
 DWARSDIEP    
Waterlopen Oude Diepje bij Marum  B1/B2  
 Oude Dwarsdiep  B1/B2  
 Enumatilster Matsloot  B1/B2  
Gebieden Polder de Dijken   C2 
 Wemer polder   C2 
 Polder Oude Riet   C2 
 Marumerlage   C2 
 PEIZERDIEP    
Waterlopen Koningsdiep A2 B1/B2  
 Peizerdiep A2 B1/B2  
 Oude Slokkert A2 B1/B2  
 Grote Masloot A2 B1/B2  
 Broekenloop A2 B1/B2  
 Slokkert A2 B1/B2  
 Eelderdiep A2 B1/B2  
 Oude Eelderdiep A2 B1/B2  
 Omgelegde Eelderdiep A2 B1/B2  
 Runsloot A2 B1/B2  
 Grootediep A2 B1/B2  
 Lieversediepje A2 B1/B2  
 Runsloot A2 B1/B2  
 Gouw A2 B1/B2  
 Oostervoortsediep A2 B1/B2  
 Peizerschipsloot A2 B1/B2  
 Peizer Bolsloot A2 B1/B2  

 
Migratieknelpunten 
In het Oude Diep liggen een drietal stuwen die passeerbaar zijn gemaakt door middel 
van een de Wit-vispassage (benedenstrooms) en twee stortsteen passages 
(bovenstrooms). De laatst genoemde passages zijn nog niet op hun werking 
onderzocht. Voor zover kan worden nagegaan vormt de (rechte) duiker onder de A7 
geen migratiebelemmering voor vis. De natte natuurgebieden worden bemalen en 
hebben momenteel voor vissen geen open verbinding met het Oude Diep, Dwarsdiep 
of Matsloot.  
 
In het Peizerdiep zijn 2 stuwen voorzien van oude bekkenpassages met V-vormige 
overlaten. De vispassages zijn gelegen in de hoofdstroom en zijn niet optimaal 
passeerbaar voor met name kleine beekvissoorten. In het Groote Diep en 
Slokkert/Oude Slokkert liggen in totaal 7 stuwen en in het Oostervoortsche Diep 11 
stuwen. De Gouw maalt via een gemaal op het Peizerdiep en zijn daardoor niet meer 
optrekbaar vanuit het Peizerdiep. Verder stroomopwaarts komen nog 11 stuwen 
voor. De Masloot heeft geen open verbinding meer met het Peizerdiep vanwege 6 
stuwen.  
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Tabel 8.26 Totaaloverzicht van vismigratieknelpunten in het deelstroomgebied Peizerdiep 
en Dwarsdiep 

 DWARSDIEP Stuw Gemaal Schutsluis Spuisluis Totaal Vispassage 
Waterloop Oude Diepje, Marum     2 2 
 Oude Dwarsdiep     1 1 
 Siberientocht  1   1  
Gebied Vegterswijk  1   1  
 Beldamtocht  1   1  
 Strepentocht  1   1  
 Grote Hagenbostocht  1   1  
 Totaal  5   8 3 

        
 PEIZERDIEP       
Waterloop Oude Slokkert 1    1  
 Grote Masloot 6    6  
 Broekenloop 6    6  
 Slokkert 4    4  
 Eelderdiep 5    5  
 Grootediep 2    3 1 
 Lieversediepje     1 1 
 Runsloot 5    5  
 Gouw 1 1   1  
 Oostervoortsediep 5    5  
 Totaal 36 1   37 2 

 
Maatregelen en prioritering 
De natuurgebieden worden optrekbaar via een hevel-vispassage langs het gemaal. 
De voorkeur gaat weliswaar uit naar een open verbinding tussen de polders en de 
Enumatilder Matsloot, bijvoorbeeld door het opzetten van het peil in de 
poldergbieden (inundatie). In hoerverre er mogelijkheden bestaan om de 
aangrenzende polders te laten inunderen moet nader worden onderzocht. In de 
poldergebieden is onderzoek nodig in hoeverre maatregelen nodig zijn om vissterfte 
als gevolg van passage door gemalen te verkleinen. Aan de maatregelen in het 
deelstroomgebied Dwarsdiep is de prioriteit fase 2 toegekend.  
 
Vanwege het belang voor diadrome- en reofiele soorten hebben de knelpunten in het 
deelstroomgebied Peizerdiep merendeels een hoge prioriteit (fase 1 & 2) toegekend. 
Deze prioriteit is tevens toegekend vanwege de mogelijkheid kansen voor 
meekoppeling te benutten. De hoogste prioriteit (fase 1) daarbij heeft de optimalisatie 
van de 2 vispassages in het Peizerdiep waarmee de bovenlopen optrekbaar worden. 
Ook het optrekbaar maken van bovenstrooms –o.a. Slokkert, Oostervoortse Diep, 
Groote Diep- gelegen delen (18 stuwen) heeft om deze reden de hoogste prioriteit 
(fase 1). De overige maatregelen (fase 2) bestaan uit het optrekbaar maken van de 
stuwen het Eelderdiep en Gouw, 1 gemaal in de Gouw en 6 stuwen in de Masloot. 
Indien het verwijderen van de stuw niet mogelijk is, of de vismigratievoorziening te 
combineren met aanleg van een nevengeul of hermeandering dan wordt voorgesteld 
de stuwen optrekbaar te maken door middel van semi-natuurlijke vispassages 
(stenen drempels of stenen helling). Het passeerbaar maken van het gemaal in de 
Gouw is mogelijk via een hevel-vispassage, maar behoeft nader onderzoek omdat 
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deze bij een gunstige sturing van het debiet mogelijk ook optrekbaar is via het 
omgelegde Eelderdiep.  
 
Kosten en meekoppeling 
De kosten voor het oplossen van de fase 2 migratieknelpunten in het 
deelstroomgebied Dwarsdiep worden globaal geraamd op 175.000 Euro (excl. 
staartkosten en onderzoek naar substantiële schade bij de gemalen). Mogelijkheden 
voor meekoppeling zijn aanwezig met maatregelen om de natuurgebieden te 
inunderen. Wellicht dat het dan niet noodzakelijk blijkt om een hevel-vispassage aan 
te leggen. Het Oude Diep is aangewezen als ecologische verbindingszone. Het 
beekdal van het Eelder- en Peizerdiep maakt onderdeel uit van de EHS. Het Eelder- 
en Peizerdiep vormen daarin natte verbindingszones. Het beekdal is aangewezen als 
prioritair gebied in het kader van de SGB-regeling. In 2002 is hiervoor door de 
provincie Drenthe een gebieds- en uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Het opheffen 
van barrières in de ecologische verbindingszones is één van de actiepunten in het 
programma (o.a. verwijderen van stuwen en aanleggen van vispassages).  
 
Voor het verbeteren van de passeerbaarheid van de aanwezige vispassages in het 
Peizerdiep is uitgegaan van een PM post omdat er kansen bestaat voor het meeliften 
met de herinirchting en/of natuurontwikkeling. Het aanpassen van de meest 
benedenstrooms gelegen vispassage zou kunnen meeliften met 
natuurontwikkelingsplan Zaagblad in polder De Weehorst. In het kader van de 
“Herinrichting Roden-Norg” zullen bij eventuele peilaanpassing van de bovenlopen 
van het Peizerdiep ook mogelijkheden bestaan om de bovenstrooms gelegen 
vispassage aan te passen. Eveneens zullen bij deze herinirchting de zijtakken van 
het Peizerdiep de kades gedeeltelijk worden verwijderd en ontstaan kansen om 
gelijktijdig de stuwen optrekbaar te maken in de (Oude) Slokkert. Hiervoor zijn 
daarom eveneens PM-posten opgenomen bij de kosten. De totale kosten voor het 
optrekbaar maken van het gemaal in de Gouw via een hevel-vispassage en de 
overige stuwen middels een semi-natuurlijke oplossing in het Peizerdiepsysteem 
bedraagt ca. 265.000 Euro (excl. staartkosten). Er bestaan plannen om de Drentsche 
Aa te koppelen aan de loop van het Eelderdiep. Bij de uitvoering hiervan moet 
aandacht worden besteed aan het optrekbaar maken van het gemaal in de Gouw 
optrekbaar. Een toekomstige bedreiging betreft het aanbrengen van een 
pandscheiding ter hoogte van het Peizerdiep, waardoor een stuw wordt geplaatst. 
Kansen voor het gelijktijdig aanleggen van een vispassage moeten hier worden 
benut.  
 

8.3.3 Reitdiep 
 
Algemeen 
Dit deelgebied is de grootste qua omvang en is centraal gelegen in het 
beheersgebied van het waterschap Noorderzijlvest. In het gebied liggen veel 
boezemwateren waaronder, Reitdiep, Aduarderdiep, Winsumerdiep, Van 
Starkenborghkanaal, Hunsingokanaal, Boterdiep en Hoendiep. Overige wateren 
bestaan uit bemalen en vrij lozende gebieden (in open verbinding staand of via 
gestuwde gebieden). Het gehele gebied watert via de boezemwateren Reitdiep en 
Hunsingokanaal af onder vrij verval op het Lauwersmeer en vervolgens op de 
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Waddenzee. Het boezemsysteem heeft een peil van NAP -0,93 m. In perioden van 
watertekorten wordt vanuit de Friese boezem IJsselmeerwater aangevoerd dat via de 
boezemwateren wordt doorgevoerd naar het oosten van de provincie ten behoeve 
van peilhandhaving en verziltingsbestrijding.  
 
Prioritaire waterlopen en gebieden 
Doordat het wat ersysteem zeer omvangrijk is, waarin vrijwel alle wateren in open 
verbinding met elkaar staan en de grote verscheidenheid aan watertypen, is het 
gehele watersysteem belangrijk als leefgebied voor eurytope en reofiele soorten als 
winde. Daarnaast vormen de boezemwateren Reitdiep, Aduarderdiep, Hoendiep, van 
Starkenborghkanaal belangrijke verbindingswateren tussen de Waddenzee en de 
beken van het Peizerdiepsysteem (cat. A2). Soorten als winde maken gebruik van 
dezelfde wateren die het Lauwersmeer verbinden met het Peizerdiepsysteem en het 
Oude Diep (cat. B1). Het noordoostelijk gelegen marengebied is vanwege het 
natuurlijke karakter vooral van belang als paai-, foerageer- en opgroeigebied voor 
eurytope soorten als blankvoorn en snoek (cat. C2). Ook driedoornige stekelbaars en 
aal maken gebruik van dit gebied om te paaien en/of op te groeien (cat. A3).  
 
De meren Leekstermeer, Paterswoldsemeer/Hoornsemeer en Piccardthofplas 
vormen voor eurytope vissoorten belangrijke overwinteringsgebieden van regionaal 
niveau en zijn daardoor geselecteerd als categorie C2 wateren, inclusief de hiermee 
in verbinding staande wateren. De op het Leekstermeer aangrenzende polders 
Leutingewolde, Vredewold en polder Matsloot-Roderwolde zullen in de toekomst 
worden toegevoegd aan de boezem. Daarmee ontstaan potentiële leefgebieden voor 
snoek en driedoornige stekelbaars (cat. A3 en C2). De Lettelberterpetten en een 
aangrenzend recent ontstane plas vervullen eveneens potentiële leefgebieden voor 
snoek en driedoornige stekelbaars (cat. A3 en C2).  
 

 
Reitdiep 
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Tabel 8.27 Overzicht van prioritaire waterlopen en gebieden in de deelstroomgebied 
Reitdiep 

 REITDIEP Categorie A Categorie B Categorie C 
Waterloop Reitdiep A2/A3 B1 C2 
 Hunsingokanaal A2/A3 B1 C2 
 Warfhuisterloopdiep A2/A3 B1 C2 
 Kromme Raken A2/A3 B1 C2 
 Van Starkenborghkanaal A2 B1 C2 
 Aduarderdiep A2 B1 C2 
 Boterdiep A3  C2 
 Hoendiep A3  C2 
 Helwerdermaar A3  C2 
 Weer A3  C2 
 Winsumerdiep A3  C2 
 Delthe A3  C2 
 Hogepandstermaar A3  C2 
 Bieskemaar A3  C2 
 Eppenhuistermaar A3  C2 
 Zandeweerstermaar A3  C2 
 Hoornsevaart A3  C2 
 Snaphaanstocht A3  C2 
 Kleine Koksmaar A3  C2 
 Rasquerdermaar A3  C2 
 Pieterbuurstermaar A3  C2 
 Meedstermaar A3  C2 
 Eendrachtskanaal A3  C2 
 Westernielandstermaar A3  C2 
 Saaxumhuistertocht A3  C2 
 Abbeweerstertocht A3  C2 
 Slikkentocht A3  C2 
 Kanaal Baflo-Mensingeweer A3  C2 
 Usquerdermaar A3  C2 
 Andelstermaar A3  C2 
 Tinallingermaar A3  C2 
 Langs - of Wolddiep   C2 
 Kommerzijlsterrijte   C2 
 Piccardttocht   C2 
 Woldsloot   C2 
 Wolvetocht   C2 
 Eendrachtskanaal   C2 
 Hoendiep   C2 
 Vinkhuizergraft   C2 
Gebied Leekstermeer   C2 
 Paterswolds emeer/Hoornsemeer   C2 
 Piccardhofplas    C2 
 Lettelberterpetten A3  C2 
 Polder Leutingewolde  A3  C2 
 Polder Vredewold A3  C2 
 Polder Matsloot-Roderwolde A3  C2 
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Migratieknelpunten 
In het deelstroomgebied Reitdiep komen in de prioritaire wateren momenteel in totaal 
29 kunstwerken voor. Er zijn 3 monumentale afwateringssluizen (zogenaamde zijlen) 
die niet meer in gebruik zijn en dus geen belemmering vormen voor vismigratie. Als 
gevolg van bodemdaling door aardgaswinning is het noodzakelijk om maatregelen te 
treffen die het waterpeil in de boezem verlagen. Om de afvoer van de Electraboezem 
in westelijke richting te handhaven wordt verlaging van de waterstand in twee 
trappen van ongeveer 20 cm uitgevoerd, het “schillenplan” (WING-studie). De eerste 
schil wordt bemalen door gemaal Den Deel. Het tweede schilgebied wordt bemalen 
door gemaal Stad en Lande en Tilburg. Deze wordt uitgebreid met het gemaal 
Schaphalsterzijl en het gemaal bij Mensingeweer. Het monumentale sluizencomplex 
te Schaphalsterzijl wordt hiervoor gerestaureerd en weer in gebruik genomen. De 
nieuwe schilgemalen zijn allen voorzien van een kleine vissluis in het gemaal. Er 
bestaat twijfel over het functioneren van de voorziening voor een breed scala aan 
vissoorten, aangezien deze alleen passage van driedoornige stekelbaars en aal 
toeliet (Semmekrot, 1998).  
 
Indien lozing onder vrij verval op de Lauwersmeerboezem (deel Reitdiep en 
Lauwersmeer) niet mogelijk is door hoge buitenwaterstanden dan vormt het gemaal 
Waterwolf te Lammerburen en schutsluis een belemmering voor stroomopwaartse 
trek van vis. Mogelijk wordt eveneens schade veroorzaakt bij stroomafwaarts 
gerichte migratie (vacuüm schroefpomp). De oorspronkelijke verbinding met de 
Hunze en de Drentsche Aa is verdwenen omdat de afwatering van deze beken 
tegenwoordig via het Eemskanaal richting de Eems plaatsvindt. Het gemaal en de 
schutsluis bij Dorkwerd vormen een knelpunt met de oorspronkelijke loop van het 
Reitdiep via de stad Groningen (stroomgebied van Hunze en Aa’s) en de verbinding 
met de Hunze en de Drentsche Aa. Andere knelpunten met waterschaps- of 
deelstroomgebieden zijn de Schutsluis te Gaarkeuken (Friese boezem; Wetterskip 
Fryslân), de Oostersluis (Eemskanaalboezem; waterschap Hunze en Aa’s), de 
Driewegsluis (Fivelingo) en sluis de Wachter (Noordpolderzijl). Herstel van 
vismigratie heeft hier een lage prioriteit omdat het hier niet gaat om natuurlijke 
migratieroutes. 
 
Het Paterswoldse-/Hoornsemeer heeft geen open verbinding met de Piccardthofplas 
en de Electraboezem. In de waterloop die de plas en het meer verbindt ligt een stuw. 
De afwateringssloot tussen de Piccardthofplas en de boezem bevat nog een stuw en 
watert via een gemaal af op het Hoendiep. Voorlopig is het Paterswoldse meer 
geselecteerd als categorie C2 water.  
 
In het kader van het zoetwaterplan vindt in de zomerperiode tot en met de maand 
augustus doorspoeling van zoetwater plaats naar noordelijk gelegen 
akkerbouwgebieden ten behoeve van bestrijding van verzilting. Hierbij worden 
gemalen ingezet (klokpompen) die waarschijnlijk directe schade veroorzaken aan 
vissen. Ook komt een aantal stuwen voor om het zoete water zoveel mogelijk vast te 
houden.  
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Tabel 8.28 Totaaloverzicht van vismigratieknelpunten in het deelstroomgebied Reitdiep 

 REITDIEP Stuw Gemaal Schutsluis Spuisluis Totaal Vispassage 
Waterloop Vinkhuizergraft  1   1  
 Reitdiep   1  1  
 Kolk van de Waterwolf  1   1  
 Helwerdermaar  1 1  2  
 Kommerzijlsterrijte   1  1  
 Van Starkenborghkanaal   2  2  
 Delthe 1 1   2  
 Piccardttocht 1    1  
 Reitdiep-verbinding 

Dorkwerdersluis  
  1  1  

 Reitdiep-verbinding gemaal 
Dorkwerd 

 1   1  

 Eendrachtskanaal   1  1  
 Hoendiep  1   1  
 Boterdiep  3 3  6 2 
 Weer 1 1   2  
 Kromme Raken   1  1  
 Aduarderdiep   1  1  
 Winsumerdiep   1  1  
 Woldsloot 1    1  
 Wolvetocht  1   1  
 Hogepandstermaar  1   1  
 Totaal 4 11 13  29 2 

 
Maatregelen en prioritering 
De hoogste prioriteit (fase 1) heeft het optrekbaar maken en houden van het Reitdiep 
richting de beken en de noordelijk gelegen (polder)gebieden die worden 
doorgespoeld in verband met de verziltingsbestrijding. De mate waarin het gemaal de 
Waterwolf bij Lammerburen een migratrieknelpunt vormt en eventuele schade 
veroorzaakt bij stroomafwaartse migratie moet nader worden onderzocht. Het 
optrekbaar maken van de gemalen en schutsluizen die zijn aangelegd om de 
gevolgen van bodemdaling te compenseren heeft eveneens een hoge prioriteit (fase 
1). Hiermee worden weer grote delen van de boezem ontsloten, die tot voor kort 
werden afgesloten voor vistrek. Naast onderzoek voor de mogelijkheden van 
vismigratie via de naastliggende schutsluizen dient ook schade aan vis door de 
gemalen onderwerp van studie te zijn.  
 
Via de Vinkhuizergraft is er een koppeling mogelijk met de stadsvijvers in west-/ 
noord-westelijk deel van de stad Groningen. Vooralsnog is gekozen voor een hevel-
vispassage, maar voor het uiteindelijk te kiezen type is nader onderzoek 
noodzakelijk. Dit is o.a. debietafhankelijk (doorspoeldebiet vijvers). Het Van 
Starkenborghkanaal biedt de mogelijkheid om uitwisseling van vis te realiseren 
tussen de Friese boezem en het waterschapsgebied Hunze en Aa’s. De aanwezige 
schutsluizen zijn via een aangepast schutbeheer passeerbaar te maken. Nut en 
noodzaak moeten nader worden onderzocht. De gemalen in de Helwerdermaar, 
Weer, Hoendiep en Hogepandstermaar zijn via een hevel-vispassage passeerbaar te 
maken. De prioriteit voor onderzoek naar schade bij stroomafwaarts gerichte vistrek 
is niet duidelijk op deze locaties en daarom als maatregel achterwege gelaten.  
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Kosten en meekoppeling 
De totale kosten voor het oplossen van de hierboven beschreven migratieknelpunten 
worden globaal geschat op 285.000 Euro (excl. staartkosten). Hiervan is tenminste 
een bedrag van 25.000 Euro (excl. staartkosten) benodigd voor het oplossen van 
fase 1 maatregelen. De overige kosten zijn sterk afhankelijk van de kosten die 
benodigd zijn voor nader onderzoek op het gebied van visschade bij gemalen en 
mogelijkheden om vis via een aangepast beheer bij schutsluizen te laten passeren. 
Bij de nieuw aan te leggen gemaal- en schutsluiscomplexen (o.a. bij Schaphalsterzijl) 
moeten direct kansen worden benut voor een goede stroomop- en afwaarts gerichte 
vismigratievoorziening, zodat de ontsloten gebieden toch bereikbaar blijven. Ter 
compensatie van de maatregelen vanwege bodemdaling door aardgaswinning kan 
naast de aanleg van goed functionerende vispassages worden overwogen om een 
aantal natte gebieden langs de boezem worden aangetakt. Dit is onder andere 
mogelijk door het vernatten van het gebied bij Reitdiep (beheersgebieden EHS). Dit 
geldt eveneens voor het verdwijnen van de brakwatergebieden in het 
deelstroomgebied Reitdiep vanwege de uitvoer van het zoetwaterplan. Als 
compensatie kunnen brakke (natuur)gebieden langs de Waddenkust worden 
aangetakt met de Electraboezem en dient nader te worden onderzocht. Het 
realiseren van een verbinding met aangrenzende deelstroomgebieden (Fivelingo en 
Noordpolderzijl) heeft dan wel prioriteit.  
 
De kosten voor het opheffen van fase 2 knelpunten zijn geraamd op 105.000 Euro 
(excl. staartkosten). Voor het optrekbaar maken van het Paterswoldsemeer is 
uitgegaan van aanleg van een aantal vispassages. Mogelijk kan het optrekbaar 
maken van het Paterswoldsemeer vanuit de boezem op termijn meeliften met het 
verleggen van de benedenloop van de Drentsche Aa. De Drentsche Aa gaat in de 
toekomst gedeeltelijk via een oude loop uitmonden in het Eelderdiep en vervolgens in 
de Electraboezem stromen. Een aantal PM posten hebben betrekking op nader 
onderzoek naar schade bij gemalen en de mogelijkheid om middels aangepast 
schutbeheer vismigratie mogelijk te maken.  
 
Voor fase 3 zijn de kosten om vismigratieknelpunten op te lossen geraamd op 
155.000 Euro (excl. staartkosten). In bijna alle gevallen is een hevel-vispassage 
voorgesteld als maatregel voor vispassage bij gemalen (ca. 35.000 Euro stuksprijs). 
De kosten voor het passeerbaar maken van de stuw in de Weer via een de Wit 
vispassage bedragen 15.000 Euro (excl. staartkosten). Meekoppelingsmogelijkheden 
met overige projecten op deze locaties zijn onduidelijk.  
 

8.3.4 Lauwersmeer 
 
Algemeen 
Het deelgebied bestaat uit het Lauwersmeergebied en een deel van het Reitdiep. De 
spuisluizen bij Lauwersoog vormen het belangrijkste afwateringspunt van het 
beheersgebied van het waterschap Noorderzijlvest. Onder normale omstandigheden 
staat het in open verbinding met de Electraboezem. Als bij hoge zeewaterstanden 
niet kan worden geloosd op de Waddenzee, dan fungeert de het Reitdiep en het 
Lauwersmeer als een bergboezem. Als het peil 10 cm hoger staat dan de boezem 
van het Reitdiep dan wordt het gemaal de Waterwolf in het Reitdiep en het gemaal 
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de H.D. Louwes in het Hunsingokanaal in werking gesteld. Ten zuidoosten van het 
Lauwersmeer maalt de polder Marnewaard het overtollig water af op het 
Lauwersmeer.  
 
Prioritaire waterlopen en gebieden 
Het Lauwersmeer en het Reitdiep zijn van belang als migratieroute en paaigebied 
voor vissen die in de benedenloop van de rivier paaien, zoals zeeprik, spiering (cat 
A1). Andere soorten die tussen zoet en zout water migreren zullen deze wateren 
vooral benutten als doortrekroute richting het achterland (cat A2 en A3). Eurytope 
soorten als snoek en blankvoorn en sommige reofiele vissoorten als winde zullen het 
meer vooral gebruiken als foerageer- en/of overwinteringsgebied (respectievelijk cat 
C2 en B1). De polder Marnewaard is van belang als paai- en/of opgroeigebied voor 
driedoornige stekelbaars en aal (cat A3).  
 

Tabel 8.29 Overzicht van prioritaire waterlopen en gebieden in de deelstroomgebied 
Lauwersmeer 

 LAUWERSMEER Categorie A Categorie B Categorie C 
Waterloop Reitdiep A1/A2/A3 B1  
 Hunsingokanaal A2/A3 B1  
Gebied Lauwersmeer A1/A2/A3 B1 C2 
 Marnewaard A3   
 Westpolder A3   

 
Knelpunten vismigratie en type knelpunten 
In het deelstroomgebied komen 15 kunstwerken voor waarvan er 11 een 
migratiebarrière vormen. De kunstwerken op de grens tussen het Lauwersmeer en 
de Waddenzee, bestaande uit de spuisluizen en de schutsluis te Lauwersoog, 
vormen een belemmering voor de intrek van diadrome vissoorten. Er wordt 
momenteel op experimentele basis een aangepast beheer van de spuisluizen te 
Lauwersoog toegepast dat gericht is op intrek tijdens perioden dat er een gering 
peilverschil aanwezig is tussen Lauwersmeer en de Waddenzee, zogenaamd ‘over 
de vloed spuien’. Uit de resultaten van monitoring bleek dat met name driedoornige 
stekelbaars, haring, sprot en spiering tijdens deze momenten naar binnen trokken 
(Wintermans, 2003). Een permanente intrek is echter niet mogelijk. Dit geldt zeker 
voor de stadia van vissen die gebruik maken van selectief getijdentransport 
(botlarven en glasaal) waarbij de vissen zich laten meevoeren bij vloed en zich tegen 
de bodem drukken bij eb. Voor soorten als driedoornige stekelbaars en aal is het 
gemaal voor afwatering van polder de Marnewaard een belemmering voor het 
bereiken van dit gebied. Ook de hierin gelegen stuwen (11 stuks) zijn een barrière 
voor de verdere doortrek.  
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Tabel 8.30 Totaaloverzicht van vismigratieknelpunten in het deelstroomgebied 
Lauwersmeer 

 LAUWERSMEER Stuw Gemaal Schutsluis Spuisluis Totaal Vispassage 
Waterloop Reitdiep   1  1  
 Hunsingokanaal  1 2  3  
 Hunsingokanaal-

H.D.Louwes  
 1   1  

Gebied Robbengatkanaal   1  1  
 Spuikanaal-Lauwersoog    1 1 1 
 Riet van de Noorder 

Delimitanten 
1    1  

 Riet van de Zuider 
Delimitanten 

1    1  

 Tocht onder de Hercules  1    1  
 Herculessloot 1    1  
 Nieuwe Robbengat  1   1  
 Tocht langs het Kaapje 1    1  
 Tocht onder de Hercules  1    1  
 Totaal 6 3 4 1 14 1 

 
Maatregelen en prioritering 
Aangezien de locatie Lauwersoog het enige intrekpunt vormt voor het systeem 
Reitdiep heeft het verbeteren van de intrekmogelijkheden bij Lauwersoog de hoogste 
prioriteit (fase 1). Op grond van historie (oorspronkelijk estuarium), kwaliteit kansen 
voor herstel van zoet-zout gradiënt en potentieel natuurgebied heeft het optrekbaar 
maken van dit punt de hoogste prioriteit in het beheersgebied van waterschap 
Noorderzijlvest in de visie visintrek Noord-Nederland (Jager, 2003). De 
mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van het uiteindelijk te voeren (peil)beheer van het 
Lauwersmeergebied en dus de mate waarin zout water weer wordt toegelaten. 
Vissoorten die afhankelijk zijn van een zoetwatergetijdengebied (fint, spiering) zullen 
alleen terugkeren indien het Lauwersmeer weer onderdeel gaat uitmaken van de 
Waddenzee en de getijdeninvloed op het Reitdiep (deels) terugkeert. Via een 
aangepast beheer van de spuisluizen kan een zekere mate van getij worden 
toegelaten in het Lauwersmeer. Eventueel kan worden gekozen voor aanleg van een 
bekkenpassage die een zekere mate van vloedstroming toelaat (vergelijkbaar met 
het ontwerp bij de Afsluitdijk). Aanvullend kan worden onderzocht in hoeverre een 
aangepast beheer van de schutsluis in het spuikanaal te Lauwersoog bijdraagt aan 
verbetering van de intrekmogelijkheden. De Marnewaard is optrekbaar te maken voor 
driedoornige stekelbaars en glasaal via een hevel-vispassage bij gemaal Nieuwe 
Robbengat. Hiermee wordt de gehele polder bereikbaar vanuit het Lauwersmeer en 
heeft daarmee een hoge prioriteit (fase 1). De overige knelpunten in de polder 
kunnen op een later tijdstip worden aangepakt door middel van aanleg van 
eenvoudige stortstenen vispassages (fase 2).  
 
Kosten en meekoppeling 
De kosten voor het opheffen van vismigratieknelpunten zijn geraamd op 125.000 
Euro (excl. staartkosten). In fase 1 bedragen de kosten 35.000 Euro (excl. 
staartkosten), gebaseerd op aanleg van een hevel-vispassage. Voor het oplossen 
van de vismigratieknelpunten te Lauwersoog is vooralsnog uitgegaan van een PM-
post. De keuze van het type vispassage bij Lauwersoog is sterk afhankelijk van de 
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ontwikkelingen met betrekking tot de inrichting van het Lauwersmeergebied als 
Nationaal Park. Het weer toelaten van een zekere mate van (gedempt) 
getijdeninvloed heeft de grootste voorkeur voor herstel van vismigratie. Naar 
verwachting zal op termijn de vrije lozing onvoldoende zijn door klimaatwijziging, 
bodemdaling en zeespiegelrijzing zodat een aanpassing van het watersysteem 
noodzakelijk is. In het kader van Hoogwater 2000+ zijn de Provincie Groningen en 
het waterschap bezig met een verkenning van lange termijn opties. Er liggen kansen 
om gelijktijdig visintrek te optimaliseren.  
 
Bij het ramen van de kosten van fase 2 maatregelen in de Marnewaard is uitgegaan 
van semi-natuurlijke oplossingen. De kosten zijn globaal 90.000 Euro (excl. 
staartkosten). In de Marnewaard liggen mogelijk kansen om brakwaterhabitats te 
behouden of te creëren. Het mogelijk maken van vismigratie zou hier bij voorkeur 
een integraal onderdeel van moeten uitmaken.  
 
 

8.3.5 Noordelijk kustgebied 
 
Algemeen 
Dit gebied ligt ten noorden van de provincie en vormt een aparte eenheid in verband 
met de aanvoer van zoetwater vanuit de boezem ten behoeve van de 
verziltingsbestrijding. Binnen dit gebied zijn 3 grote afzonderlijk bemalen eenheden te 
onderscheiden, gemaal Noordpolderzijl (0,45 m -NAP), gemaal Spijksterpompen 
(NAP -0,70 m) en het gemaal Nieuwe Robbengat (NAP -2,65 m). Laatsgenoemde 
polder is reeds bij het Lauwersmeer besproken.  
 
Prioritaire waterlopen en gebieden 
De lozingspunten op de Waddenzee bij Spijk en Noordpolderzijl zijn prioritair voor 
intrek van driedoornige stekelbaars en aal (Cat A3). Door een connectie te maken 
met het boezemsysteem wordt een veel groter leefgebied toegankelijk gemaakt 
vanuit zee. De wateren in de polders hebben vooral belang als paai- en 
opgroeigebied voor deze soorten. De wateren zijn doorgaans erg brak als gevolg van 
zoute kwel en kunnen van belang zijn als foerageergebied voor zoetwatervissen. In 
het deelstroomgebied Noordpolderzijl gaat dit om de wateren Zijlriet, 
Linthorsthomantocht, Oostelijk en Westerlijk Noordpolderkanaal en de Slikkentocht. 
In het deelstroomgebied Spijksterpompen betreffen dit de wateren Tillenriet, 
Oostpolderbermkanaal, Tjarietsmude, Groote Tjariet, Uithuizerbermsloot.  
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Tabel 8.31 Overzicht van prioriatire waterlopen en gebieden in de deelstroomgebied 

Noordpolderzijl en Spijksterpompen 

 NOORDPOLDERZIJL Categorie A Categorie B Categorie C 
Waterloop Noordpoldermude A3   
 Nieuw-Addingatocht A3   
 Linthorst Homantocht A3   
 Slikkentocht A3   
 Polderdiep A3   
 SPIJKSTERPOMPEN    
Waterloop Tjarietsmude A3   
 Groote Tjariet A3   
 Uithuizerbermsloot A3   

 
Migratieknelpunten 
In het deelstroomgebied Noordpolderzijl liggen in de prioritaire waterlopen 5 
knelpunten voor vismigratie. Er zijn hiervan 3 gemalen aanwezig ten behoeve van 
opmaling van zoetwater, 1 gemaal voor het afwateren op de Waddenzee en een sluis 
die fungeert als kering met het aangrenzende deelstroomgebied Reitdiep. De 
gemalen veroorzaken mogelijk directe schade aan de visstand. Daarnaast leidt het 
zoetwaterplan tot fluctuerende chloridengehaltes waarbij de chloridengehaltes in de 
winterperiode hoog en in de zomerperiode laag zijn vanwege aanvoer van zoet 
water. Het gemaal op de zoet-zout overgang belemmert de intrek van glasaal en 
driedoornige stekelbaars en uitrek van schieraal. In het deelstroomgebied 
Spijksterpompen liggen 4 knelpunten voor vismigratie. In de Groote Tjariet liggen een 
tweetal stuwen en in de Uithuizerbermsloot 1 stuw. Op de grens van zoet naar zout 
water ligt een gemaal die een belemmering vormt voor visin- en uittrek.  
 

Tabel 8.32 Totaaloverzicht van vismigratieknelpunten in het deelstroomgebied 
Noordpolderzijl en Spijksterpompen 

 NOORDPOLDERZIJL Stuw Gemaal Schutsluis Spuisluis Totaal Vispassage 
Waterloop Noordpoldermude  1   1  
 Nieuw-Addingatocht  1   1  
 Linthorst Homantocht  1   1  
 Slikkentocht  1   1  
 Polderdiep   1  1  
 Totaal  4 1  5  
        
 SPIJKSTERPOMPEN       
Waterloop Tjarietsmude  1   1  
 Groote Tjariet 2    2  
 Uithuizerbermsloot 1    1  
 Totaal 3 1   4  

 
Maatregelen en prioritering 
De maatregelen op de zoet-zoutovergangen ter verbetering van de visin- en uitrek 
hebben de hoogste prioriteit (fase 1). In Noordpolderzijl is een technische oplossing 
noodzakelijk omdat de vrije lozingsmogelijkheden beperkt zijn (Jager, 2003). Op de 
lokatie in Spijksterpompen is wel een aangepast beheer van het gemaal mogelijk, 
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waarbij tijdens lozing onder vrij verval intrek van glasaal en driedoornige stekelbaars 
wordt bevorderd. Voor de maatregelen om uitrek van schieraal te laten plaatsvinden 
zonder dat er schade optreedt bij de gemalen is nader onderzoek noodzakelijk. De 
gemalen worden ook via een hevel-vispassage passeerbaar gemaakt (Fase 3). De 
stuwen zijn passeerbaar te maken door aanleg van een bekkenpassage (Fase 3).  
 
Kosten en meekoppeling 
De totale kosten zijn geraamd op 200.000 Euro (excl. staartkosten) voor het opheffen 
van migratieknelpunten in beide deelstroomgebieden (155.000 en 45.000 Euro excl. 
staartkosten voor respectievelijk Noordpolderzijl en Spijksterpompen). Voor het 
opheffen van fase 1 migratieknelpunten zijn de kosten 50.000 Euro (excl. 
staartkosten), uitgaande van een hevel-vispassage bij Noordpolderzijl. Op de lokatie 
Spijksterpompen is een PM-post voorzien vanwege een aangepast beheer van het 
gemaal. Op de beide locaties is nader onderzoek noodzakelijk naar de mate waarin 
schade optreedt bij wegtrekkende schieraal. Voor het aanleggen van hevel-
vispassages bij de gemalen in het deelstroomgebied Noordpolderzijl (Fase 3) is 
geraamd op 105.000 Euro (excl. staartkosten). Wellicht liggen hier mogelijkheden om 
mee te liften met planvorming rond het Zoetwaterplan. Ook bij deze gemalen is op 
termijn onderzoek nodig om schade te bepalen van uit de polder wegtrekkende 
schieraal. De kosten voor aanleg van de ‘Wit vispassages’ bij de stuwen in het 
deelstroomgebied Spijksterpompen bedragen ca. 45.000 Euro (excl. staartkosten).  
 
 

8.3.6 Fivelingo 
 
Algemeen 
Het deelstroomgebied Fivelingo heeft een oppervlakte van ongeveer 17.000 ha. De 
bodem in het gebied bestaat uit klei of klei op veen en het grootste deel ervan is in 
gebruik als landbouwgebied, waarvan overwegend akkerbouw. De hoofdader wordt 
gevormd door het Damsterdiep, die loopt vanaf de stad Groningen tot Delfzijl. 
Hiermee staat een aantal maren in open verbinding. Het peil van de boezem is NAP -
1,33 m . In het gebied liggen 17 bemalen gebieden. Daarnaast worden kleine 
oppervlaktes van het stedelijk gebied van Appingedam en Delfzijl bemalen. De 
afwatering van het noordelijk deel ten opzichte van het Damsterdiep lozen onder vrij 
verval op dit water. Het gebied tussen het Eemskanaal en het Damsterdiep en de 
strook ten noordwesten van het Damsterdiep wordt in zijn geheel bemalen. Lozing 
van overtollig water vindt zoveel mogelijk plaats via de spuikoker van het 
boezemgemaal “De Drie Delfzijlen”, te Delfzijl op de Eems. Als vrije lozing in 
onvoldoende mate kan plaatsvinden, worden één of meer van de drie 
schroefpompen van het boezemgemaal in werking gesteld. Wateraanvoer vindt 
plaats via een inlaatgemaal bij de Oostersluis te Groningen. Vanuit het Van 
Starkenborghkanaal wordt water ingemalen (1,8-2,5 m3/s) en via de Driewegsluis 
doorgevoerd naar het Damsterdiep ten behoeve van de verziltingsbestrijding.  
 
Prioritaire waterlopen en gebieden 
Het Damsterdiep is van belang als intrekroute voor driedoornige stekelbaars en aal 
(cat. A3). Dit water vormt tevens de toegang tot de hiermee in open verbinding 
staande maren, die vanwege hun natuurlijk karakter een behoorlijk potentieel als 
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paai- en/of opgroeigebied voor snoek en diadrome soorten hebben (respectievelijk 
cat C2 en A3).  
 

Tabel 8.33 Overzicht van prioritaire waterlopen en gebieden in de deelstroomgebied 
Fivelingo 

 FIVELINGO Categorie A Categorie B Categorie C 
Waterloop Damsterdiep A3   
 Westerwijtwerdermaar A3  C2 
 Oosterwijtwerdermaar A3  C2 
 Westeremdermaar A3  C2 
 Katerhalstermaar A3  C2 
 Lopster Wijmers  A3  C2 
 Zeemsloot A3  C2 
 Eenumermaar A3  C2 
 Zeerijpstermaar A3  C2 
 Katerhalstermaar A3  C2 
 Garsthuis ter Fivel A3  C2 
 Oude Wijmers  A3  C2 
     
Gebied Marengebied Appingedam (RAK) A3  C2 
 Hoeksmeer/Garsthuistermaar A3  C2 

 
Migratieknelpunten 
In totaal liggen in de prioritaire wateren en gebieden 8 knelpunten ten aanzien van 
vismigratie, waaronder 2 stuwen, 4 gemalen en 2 schutsluizen (zie tabel 8.34). Het 
gehele gebied is onderhevig aan bodemdaling als gevolg van aardgaswinning. Als 
bodemdalingmaatregel is in 1990 een stuw met schutsluis in het Damsterdiep (ten 
oosten van de Ruischerbrug) aangelegd, waardoor het westelijk deel van deze stuw 
een peil kreeg van NAP -1,20 m. Het gebied rond Wirdum en Loppersum wordt sinds 
1989/1990 bemalen als bodemdalingmaatregel. De spuikoker in Delfzijl is een 
barrière voor intrek van diadrome vissoorten. De gemalen die in het kader van het 
zoetwaterplan water in het gebied oppompen veroorzaken visschade of –sterfte en 
een verdere indeling in kleinere eenheden. Bij sterk stijgende chloridengehaltes 
moeten vissen de gelegenheid hebben deze gebieden te ontvluchten. Hoeksmeer 
heeft geen open verbinding via de Oude Wijmers met het Damsterdiep. In de 
Westerwijtwerdermaar ligt op ca. 500 m een schutsluis van de monding in het 
Damsterdiep waardoor deze niet meer optrekbaar is. In de stad Groningen vormt een 
schutluis en een gemaal een belemmering voor de vrije uitwisseling van vis tussen 
Damsterdiep en Van Starkenborghkanaal.  
 

Tabel 8.34 Totaaloverzicht van vismigratieknelpunten in het deelstroomgebied Fivelingo. 

 FIVELINGO Stuw Gemaal Schutsluis Spuisluis Totaal Vispassage 
Waterloop Westerwijtwerdermaa

r 
  1  1  

 Damsterdiep-
inlaatleiding 

 1 1  2  

 Damsterdiep 1 1   2  
 Garsthuistermaar 1 1   2  
Gebied Katerhalstermaar  1   1  
 Totaal 2 4 2  8  
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Maatregelen en prioritering 
Het oplossen van het migratieknelpunt in het Damsterdiep aan de kust heeft de 
hoogste prioriteit (fase 1). Een mogelijke oplossing hiervoor betreft het optrekbaar 
maken van gemaal de Drie Delfzijlen via optimalisering van de vrije lozing (Jager, 
2003). Als dit niet mogelijk is dan is nader onderzoek nodig voor aanleg van een 
technische voorziening zoals een vishevel of vissluis. Aanvullend moet worden 
bekeken in hoeverre sprake is van schade bij de stroomafwaarts gerichte trek van 
schieraal. Door het optrekbaar maken van de schutsluis Westerwijtwerdermaar via 
aangepast beheer ervan ontstaat een aansluiting met een ander deelstroomgebied 
(fase 2). Ditzelfde geldt voor de schutsluis en het gemaal in het Damsterdiep (fase 3). 
De stuw in het Damsterdiep bij de Ruischerbrug is optrekbaar te maken via een 
bekkenpassage en leidt direct tot een groter leefgebied (fase 1). Het gemaal die het 
Hoeksmeer verbindt met het Damsterdiep is via een hevel-vispassage optrekbaar te 
maken (fase 2). Dit geldt eveneens voor het gemaal in de Garshuistermaar (fase 3). 
De stuw in dit water kan via een de Witvispassage passeerbaar worden gemaakt. De 
overige locaties die de laagste prioriteit hebben betreffen de inlaatpunten van het 
Damsterdiep (aangepast beheer van de Driewegsluis en aanleg van een hevel-
vispassage bij de Oostersluisgemaal).  
 
Kosten en meekoppeling 
De totale kosten voor het oplossen van de vismigratieknelpunten in het 
deelstroomgebied zijn geraamd op 150.000 Euro (excl. staartkosten). Voor de fase 1 
maatregel is uitgegaan van een aangepast beheer om het gemaal de Drie Delfzijlen 
passeerbaar te maken (PM-post). Dit geldt eveneens voor onderzoek naar nut en 
noodzaak van een visgeleidings -/-afweersysteem. Voor aanleg van een hevel-
vispassage op deze lokatie bedragen de kosten tenminste ca. 50.000 Euro (excl. 
staartkosten). De Drie Delfzijlen gaat onderdeel uit maken van een integraal plan 
voor de spuilocaties in Delzijl. De 2 waterschappen, provincie en Rijkswaterstaat 
kunnen dan een gezamenlijk plan ontwikkelen om de intreksituatie te optimaliseren 
en een goede lokstroom en zoet-zoutgradiënt in het Zeehavenkanaal te waarborgen 
(Jager, 2003). De kosten voor aanleg van een vertical-slot vispassage bij de stuw 
Ruischerbrug zijn geraamd op 30.000 Euro (excl. staartkosten).  
 
De kosten voor fase 2 maatregelen zijn geraamd op 35.000 Euro (excl. staartkosten) 
en betreffen alleen de kosten voor aanleg van een hevel-vispassage bij gemaal in de 
Katerhlastermaar (Hoeksmeer). Bij de schutsluis Westerwijtwerdermaar is daarbij 
uitgegaan van een aangepast beheer. Voor het Damsterdiep wordt een visie 
opgesteld om de waterberging te vergroten. Hier liggen kansen om natte en ruige 
gebieden aan te koppelen. Zo kan door het verbinden van het Hoeksmeer met het 
Damsterdiep extra paai- en/of opgroeigebied worden gerealiseerd voor snoek, 
driedoornige stekelbaars en aal. In het kader van het RAK Appingedam-Delfzijl 
worden natuurvriendelijke oevers aangelegd in de maren ten noorden van het 
Damsterdiep waardoor weer extra leefgebied ontstaat.  
 
De kosten voor fase 3 maatregelen bedragen ca. 85.000 Euro (excl. staartkosten). 
Nut een noodzaak voor het verbinden van het Damsterdiep met het Van 
Starkenborghkanaal verdient daarbij nader onderzoek. 
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Bijlage I Richtlijnen inrichting en beheer watersystemen 

 
Aandachtsoort Richtlijnen inrichting en beheer 
Aal Herstel overgangen zoet-zout en boezem-polder 

Voorkomen vissterfte in gemalen 
 

Snoek Herstel waterkwaliteit 
Waterplanten (waterriet) 
Herstel ondergelopen weilanden of vloedmoerassen (inundatie) 
Geleidelijk opzetten zomerpeil vanaf begin mei  

Blankvoorn Herstel waterkwaliteit 
Herstel doortrekmogelijkheden naar brakke wateren 

Winde Aanleg ondiepe (<0,5 m), brede (>10 m) (voor)oeverzones in 
boezem 
Herstel beken 
Aanleg vispassages tussen beken en boezem  

Rivierprik  
Beekprik Herstel processen van erosie en sedimentatie  

Herstel stroming gedurende de de zomer 
Schone zand bodem met stenig materiaal 
Herstel waterkwaliteit 

Bermpje  
Riviergrondel Schone zandbodem  
Rivierdonderpad  
 



--Bijlagen -- 
 

Grontmij & OVB Van Wad tot Aa 
 99 

 

Bijlage II Typen vispassages en kostenindicatie 

 
Overzicht van oplossingsrichtingen, oplossingstypen en varianten om vismigratie te herstellen 

Oplossingsrichting (R) Type maatregel (T) Variant (V) Code  Globale koste nindicatie  
(€ x1.000,-) 

Klein herstelproject R1T1 PM 
Hermeandering R1T2V1 PM 

Ontpoldering/inundatie 
van polder 

R1T2V2 PM 

Herstel natuurlijke 
situatie  Groot herstelproject 

Herstel estuaria R1T1V3 PM 
Nevengeul R2T1  

Stenen 
stroomversnelling 

R2T2V1 10-15 

Stenen helling R2T2V2 5-10 

Stenen visdoorgang 

Stenen drempels R2T2V3 10-20 

Semi-natuurlijke 
oplossing 

Gedeeltelijk herstel estuaria (gedempt getij)  R2T3 PM 

Overlaten R3T1V1 10-20 
Vertical-slot R3T1V2 20-30 

Comb. overlaten/vert. 
slot 

R3T1V3 20-30 

Bekkenpassage 

De Wit vispassage R3T1V4 10-15 
Hevel-vispassage R3T2 25-50 

Vissluis R3T3 25-50 

Aalpassage/aalgoot R3T4 5-20 
Heraanleg duikers/sifons  R3T6V1 PM 

Technische oplossing 

Heraanleg/aanpassing 
duikers/sifons  Aanpassing 

duikers/sifons  
R3T6V2 PM 

Spuisluis R4T1 PM 
Gemaal R4T2 PM 

Stuw  R4T3 PM 

Terugslagklep R4T4 PM 
Via rinketten R4T5V1 PM Schutsluis 

Via reguliere schuttingen R4T5V2 PM 

Aangepast beheer 

Tijdelijke inundatie/waterberging R4T6 PM 

 
Toelichting 
Voor het oplossen van migratieknelpunten voor vis bestaan in principe verschillende 
mogelijkheden en oplossingsrichtingen. In alle gevallen vormt het geheel verwijderen 
van het betreffende kunstwerk de beste oplossing. Vanwege het peilbeheer kan deze 
maatregel echter maar sporadisch worden toegepast (bijvoorbeeld beekherstel). In 
alle andere gevallen zal moeten worden gezocht naar een meer (natuur)technische 
oplossing in de vorm van vispassages of een aangepast beheer. De keuze is sterk 
afhankelijk van het type knelpunt (stuwen, gemalen, sluizen ,e.d.), de beoogde 
doelsoorten, beschikbare ruimte en water. Daarnaast kunnen ook landschappelijke 
en recreatieve overwegingen een rol spelen in de uiteindelijke keuze. Per situatie is 
maatwerk vereist. In de staalkaart zijn een groot aantal mogelijke 
oplossingsrichtingen opgenomen. Hierbij is de volgende prioritering aangehouden: 

• herstel van de natuurlijke dynamiek 
• semi-natuurlijke oplossingen 
• technische oplossingen 
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• aangepast beheer migratieknelpunt 
 
In de staalkaart is tevens een kolom ‘kosten’ opgenomen. In deze kolom is een 
kostenindicatie opgenomen van de betreffende maatregel. Deze kostenindicatie is 
met name gebaseerd op praktijkervaringen en expert judgement. De aangegeven 
kosten betreffen ‘kale’ kosten (aanneemsom, excl. BTW ). Geen rekening is 
gehouden met bijkomende kosten voor bijvoorbeeld ontwerp/dimensionering, 
onderzoek, besteksgereed maken, grondaankoop, vergunningen, kabels en 
leidingen, enz (zogemaande ‘staartkosten’). Dit betekent dat de totale kosten ca. 1,5 
keer zo hoog uitvalllen dan in de tabel is aangegeven. Omdat de uiteindelijke kosten 
sterk zullen afhangen van zaken als grondaankoop, aanpassingen bestaande 
kunstwerken, etc. moeten de niet te strikt worden genomen en vooral worden gezien 
als richtlijn.  
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Bijlage III Totaal overzicht knelpunten, maatregelen, 
kosten etc. per waterschapsgebied 

Onderstaand wordt per kolom een nadere toelichting gegeven op de tabel.  
 
Waternaam 
In de kolom ‘Waternaam’ is per deelstroomgebied de naam van de prioritaire 
waterloop of gebied weergegeven. De naam komt overeen met de door de 
waterschappen aangeleverde bestanden. Indien noodzakelijk is een extra opdeling 
gemaakt en de naam toegekend overeenkomstig met de topografische atlas 
(1:25.000). Voor prioritaire gebieden categorie A en C is eveneens zoveel mogelijk 
de naam van de waterloop in het te ontsluiten gebied weergegeven. In de kolom 
‘naam’ is dan de naam van het betreffende gebied (veelal polder) vermeld.  
 
Categorie 
In de kolom ‘Categorie’ is aangegeven of het betreffende knelpunt in een categorie A, 
B of C- waterloop of gebied ligt. Tevens is de subcategorie aangegeven (zie H4: 
Strategie en visie). In veel gevallen zijn per waterloop/gebied meerdere categorieën 
van toepassing. Deze zijn dan allen benoemd.  
 
Code 
In de kolom “Code” is de code (ID) aangeven van het betreffende kunstwerk. Deze 
code komt overeen met de code die wordt gehanteerd door de waterschappen 
(bestand kunstwerken). 
 
Type 
In de kolom “Type” is aangegeven om welk type kunstwerk het gaat. Onderscheid is 
gemaakt tussen gemaal, stuw, schutsluis en spuisluis. Indien het om een combinatie 
van kunstwerken gaat (bijvoorbeeld stuw/sluizencomplex) zijn meerdere kunstwerken 
aangegeven. Tevens is in de kolom vermeld indien reeds een vispassage aanwezig 
is (mogelijk met sterretje “*”aangeven?).  
 
Naam 
In de kolom “Naam” is de naam waaronder het betreffende kunstwerk bekend staat 
aangegeven. Deze naam is overgenomen uit het bestand van de waterschappen en 
correspondeert dus met de aangegeven codering. Voor de prioritaire gebieden is de 
naam van de betreffende polder, natuurgebied of bemalingseenheid weergegeven.   
 
Prioriteit 
In de kolom “Prioriteit” is een prioritering toegekend aan het betreffende knelpunt. De 
volgende categorieën zijn onderscheiden: hoog (2004 – 2007), midden (2008 – 2011) 
en laag (2012 - 2015). Bij de prioritering is zowel rekening gehouden met de 
ecologische noodzaak en rendement om het betreffende knelpunt op te lossen, als 
mogelijkheden voor meekoppeling. Voor een nadere toelichting op de gehanteerde 
prioriteringsmethodiek wordt verwezen naar hoofdstuk 5.  
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Maatregel 
In de kolom ‘Oplossing’ is aangegeven welke oplossingsrichting(en) voorhanden zijn 
om het betreffende knelpunt op te lossen. De hierbij gebruikte codering verwijst naar 
de maatregel zoals opgenomen in de staalkaart. Per knelpunt is op grond van het 
type kunstwerk een oplossingsrichting uit de staalkaart geselecteerd. Daarbij is 
zoveel mogelijk rekening gehouden met de ligging in het stroomgebied (zoet -zout, 
hoog-laag) en de (fysieke) meekoppelingsmogelijkheden, bijvoorbeeld in kader van 
beekherstelprojecten. In geval van beekherstelprojecten en herstel overgangen zoet -
zout kon niet altijd een inschatting worden gemaakt in hoeverre al dan niet een 
technische maatregel in de toekomst noodzakelijk zal zijn. In deze gevallen zijn vaak 
meerdere mogelijkheden aangegeven (incl. nader onderzoek). Voorts dient te 
worden opgemerkt dat een inschatting is gemaakt op grond van expert judgement en 
dat geen aanvullend locatieonderzoek heeft plaats gevonden.  
Een extra oplossingsrichting betreft R5 “nader onderzoek”. Hieronder vallen de 
optimalisatie van een bestaande vispassage, onderzoek naar nut en noodzaak of de 
wijze van het optrekbaar maken van een migratieknelpunt of aanleg van 
visgeleidings- en afweersystemen bij gemalen.  
 
Type overgang 
bij het type overgang is onderscheid gemaakt in: 
1 Bovenloop-bovenloop 
2 Bovenloop-middenloop 
3 Middenloop-middenloop 
4 Middenloop-benedenloop 
5 Benedenloop-benedenloop 
6 Benedenloop-boezemwater 
7 Benedenloop-rivier 
8 Zoet-zout 
9 Polder-boezem 
10 Polder-polder 
11 Boezem-boezem 
12 Stadswater-boezem 
13 Stadswater-polder 
14 Stadswater-stadswater 
 
Kosten 
In de kolom ‘Kosten’ is een indicatief bedrag opgenomen wat het kost om het 
betreffende migratieknelpunt op te heffen volgens de voorgestelde maatregel (kolom 
oplossing). De kosten zijn gebaseerd op de eerder genoemde staalkaart waar per 
type maatregel een globale kostenindicatie is opgenomen. Deze kostenindicatie is 
gebaseerd op praktijkervaringen elders en expert judgement. Voor wat betreft de 
(semi-)technische maatregelen is zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
omvang van het betreffende kunstwerk c.q. waterloop en het te overbruggen 
peilverschil. De aangegeven kosten betreffen ‘kale’ kosten (aanneemsom, excl. 
BTW). Er is geen rekening gehouden met directievoering en toezicht, de 
zogenaamde ‘staartkosten’. Dit betekent dat de totale kosten ca. 1,5 keer zo hoog 
uitvallen dan in de tabel is aangegeven.  
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Verder is geen rekening gehouden met bijkomende kosten voor bijvoorbeeld 
ontwerp/dimensionering, onderzoek, besteksgereed maken, grondaankoop, 
vergunningen, kabels en leidingen, enz en zijn voor bepaalde oplossingsrichtingen –
zoals hermeandering, verwijderen van een kunstwerk of aangepast beheer van een 
kunstwerk, geen-kosten opgenomen (Kosten Min in de tabel). Voor deze lokaties zijn 
in de kolom “Kosten Max” de kosten ingeschat wanneer wordt toch gekozen voor een 
voorziening.  
 
Bij het inschatten van de kosten voor een bepaalde voorziening is rekening 
gehouden met het formaat. Er is vanuit gegaan dat kosten proportioneel toenemen 
van bovenloop, middenloop naar benedenloop of op de overgang polder-boezem of 
boezem-zee.  
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HUNZE EN AA’S 

Stroomgebied 
Waternaam Categorie Code Type Prioriteit Maatregel Type overgang Kosten 

Min 
Kosten  
Max 

Drentsche Aa Drentsche Aa A2/A3/B2 KST-H-59 Stuw  Gerealiseerd  Benedenloop-   

 Drentsche Aa A2/A3/B2 - Stuw  Gerealiseerd  Benedenloop-   

 Drentsche Aa A2/A3/B2/C2 KST-AQ-19230 Stuw  Geen barrière  Benedenloop-   

 Gasterensche Diep A2/A3/B1/B2 - Voorde Gerealiseerd  Middenloop   

 Gasterensche Diep A2/A3/B1/B2 - Voorde Gerealiseerd  Middenloop   

 Gasterensche Diep A2/A3/B1/B2 - Voorde Gerealiseerd  Middenloop   

 Gasterensche Diep A2/A3/B1/B2 - Voorde Gerealiseerd  Middenloop   

 Gasterensche Diep A2/A3/B1/B2 - Voorde Gerealiseerd  Middenloop   

 Gasterensche Diep A2/A3/B1/B2 - Voorde Gerealiseerd  Middenloop   

 Gasterensche Diep A2/A3/B1/B2 - Voorde Gerealiseerd  Middenloop   

 Rolderdiep A2/B1/B2 KST-A-21900 Stuw  Gerealiseerd  Middenloop   

 Loonerdiep A2/B1/B2 KST-A-35 Voorde Gerealiseerd  Bovenloop   

 Loonerdiep A2/B1/B2 - Voorde Gerealiseerd  Middenloop   

 Loonerdiep A2/B1/B2 - Vispassage Gerealiseerd  Middenloop   

 Anreeperdiep B1 KST-A-15710 Stuw  Gerealiseerd  Bovenloop   

 Anreeperdiep B1 KST-A-25100 Stuw  Gerealiseerd  Bovenloop   

 Deurzerdiep B1 KST-A-13340 Stuw  Gerealiseerd  Bovenloop   

 Deurzerdiep B1 KST-A-12740 Stuw  Gerealiseerd  Bovenloop   

 Amerdiep B1 KST-A-11760 Stuw  Gerealiseerd  Bovenloop   

 Oude Ae A2/B1/B2 KGM-A-19360 Gemaal In voorbereiding  Boezem -polder PM  

 Anreeperdiep B1 KST-A-16050 Stuw  In voorbereiding  Middenloop 7500  

 Witterdiep B2 KST-A-14170 Stuw  In voorbereiding  Bovenloop PM  

 Witterdiep B2 KST-A-14900 Stuw  In voorbereiding  Bovenloop 7500  

 Witterdiep B2 KST-A-15080 Stuw  Hoog R2V2T2 Bovenloop 5000  

 Witterdiep B2 KST-A-14090 Stuw  Hoog R1T1 Bovenloop PM  

 Witterdiep B2 KST-A-14080 Stuw  Hoog R1T1 Bovenloop PM  

 Rolderdiep A2/B1/B2 KST-A-13090 Stuw  Hoog R2T2V2 Middenloop PM  

 Rolderdiep A2/B1/B2 KST-A-12900 Stuw  Hoog R2T2V2 Middenloop 7500  

 Rolderdiep A2/B1/B2 KST-A-21400 Stuw  Hoog R2T2V2 Middenloop 7500  

 Rolderdiep A2/B1/B2 KST-A-12250 Stuw  Hoog R2T2V2 Middenloop 7500  

 Ruimsloot B2 KST-A-23160 Stuw  Hoog R2V2T2 Bovenloop 5000  
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 Grolloërdiep B2 KST-A-10350 Stuw  Hoog R2V2T2 Bovenloop 5000  

 Deurzerdiep B1 KST-A-12710 Stuw  Hoog R2T1 Bovenloop PM  

 Amerdiep B1 KST-A-21710 Stuw  Hoog R2T2V1 Bovenloop 10000  

 Amerdiep B1 KST-A-10550 Stuw  Hoog R2T2V1 Bovenloop 10000  

 Amerdiep B1 KST-A-20860 Stuw  Hoog R2V2T1 Bovenloop 10000  

 Amerdiep B1 KST-A-10520 Stuw  Hoog R2T2V1 Bovenloop 10000  

 Amerdiep B1 KST-A-11680 Stuw  Hoog R2T2V1 Bovenloop 10000  

 Amerdiep B1 KST-A-10660 Stuw  Hoog R2V2T1 Bovenloop 10000  

 Amerdiep B1 KST-A-20570 Stuw  Hoog R2T2V1 Bovenloop 10000  

 Eischenbroeksche Loop B2 KST-A-17190 Stuw  Midden R2T2V1 Bovenloop 10000  

 Eischenbroeksche Loop B2 KST-A-17530 Stuw  Midden R2T2V1 Bovenloop 10000  

 Ruimsloot B2 KST-A-12330 Stuw  Midden R2T2V2 Bovenloop 7500  

 Ruimsloot B2 KST-A-22230 Stuw  Midden R2T2V2 Bovenloop 7500  

 Ruimsloot B2 - Stuw  Midden R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Naamloos (zijw. Anreeperdiep) B2 KST-A-25660 Stuw  Midden R2T2V2 Bovenloop 7500  

 Naamloos (zijw. Anreeperdiep) B2 KST-A-16020 Stuw  Midden R2V2T2 Bovenloop 5000  

Duurswold Afwateringskanaal van Duursw A1/A3 - Spuisluis Hoog R4T1 Zoet-zout PM 50000 

 Herinr. Midden Groningen A3/C2 KGM-D-11510 Gemaal Hoog R3T5 Boezem -polder PM  

 Scharmer Ae A3/C2 - Gemaal Laag R3T2 Polder 25000  

Eemskanaalboezem  Oude Eemskanaal A2/A3 - Spuisluis Hoog R4T1 Zoet-zout PM 50000 

 Eemskanaal A2/A3 - Schutsluis Hoog R4T5V1/V2 Zoet-zout PM  

 Winschoterdiep A1/A2/A3/B1 - Stuw  Hoog R3T1V4 Boezem  15000  

 Winschoterdiep A1/A2/A3/B1 KSL-W-4 Schutsluis Laag R4T5V2 Boezem  PM  

Fiemel Uitwateringskanaal A3 KGM-F-12610 Gemaal Geen barrière  Zoet-zout   

 Polder Breebaart A3 - Gemaal Gerealiseerd  Zoet-zout   

 Uitwateringskanaal A3 KST-F-12585 Stuw  Hoog R2T2V2 Polder 75000  

 Uitwateringskanaal A3 KST-F-22570 Stuw  Hoog R2T2V2 Polder 75000  

 Oude Geut A3 KGM-F-12530 Gemaal Hoog R3T2 Polder 25000  

 Polderwater Fiemel A3 KST-F-12590 Stuw  Hoog R3T4 Polder 5000  

Hunze Westerbroekstermadepolder A3/C2 KGM-H-10630 Gemaal Gerealiseerd  Boezem -polder   

 Polder Wolfsbarge A3/C2 - Windmolen Gerealiseerd  Boezem -polder   

 Kropswolderbuitenpolder A3/C2 - Windmolen Gerealiseerd  Boezem -polder   

 Oostermoerse Vaart A2/B1/B2 KST-H-16940 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop-b 20000  

 Oostermoerse Vaart A2/B1/B2 KST-H-16660 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop 20000  

 Groote Diep A2/B1/B2 KST-H-16400 Stuw  Hoog R2T2V3 Bovenloop 10000  
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 Groote Diep A2/B1/B2 KST-H-16620 Stuw  Hoog R2T2V3 Bovenloop 10000  

 Groote Diep A2/B1/B2 KST-H-16500 Stuw  Hoog R2T2V3 Bovenloop 10000  

 Groote Diep A2/B1/B2 KST-H-16560 Stuw  Hoog R2T2V3 Bovenloop 10000  

 Achterste Diep A2/B1/B2 KST-H-16120 Stuw  Hoog R2T2V3 Bovenloop 10000  

 Achterste Diep A2/B1/B2 KST-H-16380 Stuw  Hoog R2T2V3 Bovenloop 10000  

 Achterste Diep A2/B1/B2 KST-H-16280 Stuw  Hoog R2T2V3 Bovenloop 10000  

 Achterste Diep A2/B1/B2 KST-H-16180 Stuw  Hoog R2T2V3 Bovenloop 10000  

 Voorste Diep A2/B1/B2 KST-H-15740 Stuw  Hoog R2T2V3 Bovenloop 10000  

 Voorste Diep A2/B1/B2 KST-H-15830 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop-b 15000  

 Voorste Diep A2/B1/B2 KST-H-15460 Stuw  Hoog R2T2V3 Bovenloop 10000  

 Voorste Diep A2/B1/B2 KST-H-15780 Stuw  Hoog R2T2V3 Bovenloop 10000  

 Voorste Diep A2/B1/B2 KST-H-15720 Stuw  Hoog R2T2V3 Bovenloop 10000  

 Voorste Diep A2/B1/B2 KST-H-15700 Stuw  Hoog R2T2V3 Bovenloop 10000  

 Voorste Diep A2/B1/B2 KST-H-15760 Stuw  Hoog R2T2V3 Bovenloop 10000  

 Onnerpolder A3/C2 KGM-H-10120 Gemaal Hoog R3T2 Boezem -polder 35000  

 Borgerdiep B2 KST-H-15420 Stuw  Midden R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Borgerdiep B2 KST-H-15440 Stuw  Midden R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Borgerdiep B2 KST-H-15260 Stuw  Midden R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Borgerdiep B2 KST-H-15280 Stuw  Midden R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Borgerdiep B2 KST-H-15120 Stuw  Midden R2T2V2 Bovenloop 5000  

 De Beek B2 KST-H-27200 Stuw  Midden R2T2V3 Middenloop-b 15000  

 De Beek B2 KST-H-37180 Stuw  Midden R2T2V3 Middenloop 15000  

 De Beek B2 KST-H-26880 Stuw  Midden R2T2V3 Middenloop 15000  

 Noordlaardervaart C2 KGM-H-10040 Gemaal Laag R3T2 Boezem -polder 35000  

 Havenkanaal C2 KGM-H-18600 Gemaal Laag R3T2 Boezem -polder 35000  

Oldambt Termunter Zijldiep A3 KGM-O-11700 Gemaal Gerealiseerd R5 Zoet-zout PM  

 Blauwe Stad A3/C2 - Schutsluis Hoog R4T5V1/V2 Boezem -polder PM  

Veenkoloniën  Molenwijk A2/A3/B1 KST-V-20 Stuw  Midden R3T1V4 Boezem -polder 15000  

 AG Wildervanckkanaal B1/C2 KGM-V-13440 Gemaal Midden R3T2 Boezem  35000  

 Pekelder Hoofddiep C2 KSL-V-14200 Schutsluis Laag  Boezem  PM  

 Pekelder Hoofddiep C2 KSL-V-14080 Schutsluis Laag  Boezem  PM  

 Pekelder Hoofddiep C2 KSL-V-14010 Schutsluis Laag  Boezem  PM  

Westerwolde Westerwoldse Aa A1/A2/A3/B1 KSL-W-5 Spuisluis In voorbereiding R4T1 Zoet-zout   

 Ruiten Aa A2/A3/B1/B2 KST-W-10540 Stuw  Gerealiseerd  Middenloop   

 Voedingskanaal A2/A3/B1 KST-W-10545 Stuw  Gerealiseerd  Boezem  PM  
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 Ruiten Aa A2/A3/B1/B2 KST-W-10330 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop 15000  

 Ruiten Aa A2/A3/B1/B2 KST-W-10510 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop 15000  

 Ruiten Aa A2/A3/B1/B2 KST-W-11280 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop 15000  

 Ruiten Aa A2/A3/B1/B2 KST-W-10500 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop 15000  

 Ruiten Aa A2/A3/B1/B2 KST-W-10340 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop 15000  

 Ruiten Aa A2/A3/B1/B2 KST-W-10490 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop 15000  

 Ruiten Aa A2/A3/B1/B2 KST-W-20530 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop 15000  

 Ruiten Aa A2/A3/B1/B2 KST-W-11590 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop-b 15000  

 Ruiten Aa A2/A3/B1/B2 KST-W-10390 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop 15000  

 Ruiten Aa A2/A3/B1/B2 KST-W-10320 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop 15000  

 Ruiten Aa A2/A3/B1/B2 KST-W-31 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop 15000  

 Ruiten Aa A2/A3/B1/B2 KST-W-10470 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop 15000  

 Ruiten Aa A2/A3/B1/B2 KST-W-10280 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop 15000  

 Ruiten Aa A2/A3/B1/B2 KST-W-10430 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop 15000  

 Ruiten Aa A2/A3/B1/B2 KST-W-20270 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop-b 20000  

 Ruiten Aa A2/A3/B1/B2 KST-W-11260 Stuw  Hoog R2T2V3 Middenloop 15000  

 De Runde B2 KST-W-23060 Stuw  Hoog R2T2V2 Bovenloop 5000  

 De Runde B2 KST-W-10511 Stuw  Hoog R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Verenigd of BL Tijdenskanaal B1/C2 KSL-W-7 Schutsluis Hoog R4T5V1/V2 Boezem  PM 35000 

 Veelerdiep A2/A3/B1/B2 KST-W-11540 Stuw  Midden R2T2V3 Middenloop 15000  

 Veelerdiep A2/A3/B1/B2 KST-W-41 Stuw  Midden R2T2V3 Middenloop 15000  

 Veelerdiep A2/A3/B1/B2 KST-W-11560 Stuw  Midden R2T2V3 Middenloop 15000  

 Mussel Aa B1/B2 KST-W-11450 Stuw  Midden R2T2V3 Middenloop 15000  

 Mussel Aa B1/B2 KST-W-21420 Stuw  Midden R2T2V3 Middenloop 15000  

 Mussel Aa B1/B2 KST-W-11410 Stuw  Midden R2T2V3 Middenloop 15000  

 Pagediep B1/B2 KST-W-11105 Stuw  Midden R2T2V3 Middenloop 15000  

 Pagediep B1/B2 KST-W-11060 Stuw  Midden R2T2V3 Middenloop 15000  

 Pagediep B1/B2 KST-W-1170 Stuw  Midden R2T2V3 Middenloop 15000  

 Hoofdkanaal A3 KGM-W-12435 Gemaal Laag R3T2 Boezem  35000  

 Hoofdkanaal A3 KGM-W-12345 Gemaal Laag R3T2 Boezem  35000  

 Verenigd of BL Tijdenskanaal A2/A3/B1 KST-W-11110 Stuw  Laag R3T1V2 Boezem  30000  

kosten (exclusief)         € 1.305.000  € 135.000  
kosten incl. staartkosten        € 1.975.500 € 202.500 
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NOORDERZIJLVEST 

Stroomgebied Waternaam 
Categorie Code Type Naam Prioriteit Maatregel Type overgang Kosten 

Min 
Kosten 
Max 

Dwarsdiep  Oude Diepje bij Marum  B1/B2 KST166 Stuw  Haarsterbosstuw  Gerealiseerd  Middenloop   

 Oude Diepje bij Marum  B1/B2 KST159 Stuw  Trambaanstuw  Gerealiseerd  Middenloop   

 Oude Dwarsdiep B1/B2 KST69 Stuw  Balktilsterstuw  Gerealiseerd  Middenloop   

 Siberientocht B1/B2 KGM209 Gemaal Sikkemapolder Midden R3T2/R5 Polder-boezem  35000  

 Vegterswijk A3/C2 KGM39 Gemaal Tolberterpetten Midden R3T2/R5 Polder-boezem  35000  

 Beldamtocht A3/C2 KGM36 Gemaal Wemerpolder Midden R3T2/R5 Polder-boezem  35000  

 Strepentocht A3/C2 KGM73 Gemaal Oude Riet Midden R3T2/R5 Polder-boezem  35000  

 Grote Hagenbostocht A3/C2 KGM74 Gemaal  Midden R3T2/R5 Polder-boezem  35000  

Fivelingo Damsterdiep A3/C2 KGM46 Gemaal de Drie Delfzijlen Hoog R4T2/R5 Zoet-zout PM 50000 

 Damsterdiep A3/C2 SPR30 Stuw   Hoog R3T1V2 Boezem  30000  

 Westerwijtwerdermaar A3/C2 KSL1 Schutsluis Oosterdijkshornerverlaat Midden R4T5V1/V2 Boezem  PM  

 Katerhalstermaar A3/C2 SPR31 Gemaal  Midden R3T2 Polder-boezem  35000  

 Damsterdiep-inlaatleiding A3/C2 KGM148 Gemaal Oostersluisgemaal Laag R3T2 Boezem  35000  

 Damsterdiep-inlaatleiding A3/C2 KSL25 Schutsluis Driewegsluis Laag R4T5V1/V2 Boezem  PM 35000 

 Garsthuistermaar A3 KGM136 Gemaal Garsthuizen Laag R3T2 Polder-boezem  35000  

 Garsthuistermaar A3 KST1 Stuw  Garsthuisterstuw  Laag R3T1V4 Polder-boezem  15000  

Lauwersmeer  Reitdiep A2/A3/B1 KSL3 Schutsluis Groote Provincialesluis Geen barrière  Boezem    

 Hunsingokanaal A2/A3/B1 KSL20 Schutsluis Hunsingosluis Geen barrière  Boezem    

 Hunsingokanaal A2/A3/B1 KSL26 Schutsluis Robersumersluis Geen barrière  Boezem    

 Hunsingokanaal-H.D.Louwes  A2/A3/B1 KGM2 Gemaal H.D. Louwes  Geen barrière  Boezem    

 Robbengatkanaal A1/A2/A3 KSL10 Schutsluis Robbengatsluis Hoog R4T5V1/V2 Zoet-zout PM 50000 

 Spuikanaal-Lauwersoog A1/A2/A3 KSL11 Spuisluis Lauwerssluizen Hoog R1T2V3 Zoet-zout PM 50000 

 Nieuwe Robbengat A3 KGM16 Gemaal Nieuwe Robbengat Hoog R3T2 Polder-boezem  35000  

 Riet van de Noorder Delimitanten A3 KST372 Stuw  Delimitantenstuw  Midden R2T2V3 Polder 10000  

 Riet van de Zuider Delimitanten A3 KST285 Stuw  Kleine Herculesstuw nr. 1 Midden R2T2V3 Polder 10000  

 Tocht onder de Hercules A3 KST2 Stuw  Robbenstuw  Midden R2T2V3 Polder 10000  

 Tocht van de Bakenkant A3 KST346 Stuw  Bakenkantstuw  Midden R2T2V3 Polder 10000  

 Tocht van de Bakenkant A3 KST298 Stuw  Pierenendstuw  Midden R2T2V3 Polder 10000  

 Herculessloot A3 KST243 Stuw  Kleine Herculesstuw nr. 2 Midden R2T2V3 Polder 10000  

 Tocht langs het Kaapje A3 KST202 Stuw  Uitlandstuw  Midden R2T2V3 Polder 10000  

 Tocht onder de Hercules A3 KST169 Stuw  Grote Herculesstuw  Midden R2T2V3 Polder 10000  
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Noordpolderzijl  Noordpoldermude A3 KGM14 Gemaal Noordpolderzijl Hoog R3T2/R5 Zoet-zout 50000  

 Nieuw -Addingatocht A3 KGM115 Gemaal Maurice I Laag R3T2 Polder 35000  

 Linthorst Homantocht A3 KGM116 Gemaal Maurice II Laag R3T2 Polder 35000  

 Slikkentocht A3 KGM121 Gemaal Slikken Laag R3T2 Polder 35000  

 Polderdiep C2 KSL33 Schutsluis Wachter Laag R4T5V1/V2 Polder-boezem  PM 25000 

Peizerdiep Oude Slokkert A2/B1/B2 KST36 Stuw  Oude-Slokkertstuw  Hoog R1T1 Bovenloop PM 5000 

 Grote Masloot A2/B1/B2 KST322 Stuw  Welterbergstuw  Hoog R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Grote Masloot A2/B1/B2 KST301 Stuw  Stroetenmondstuw  Hoog R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Grote Masloot A2/B1/B2 KST21 Stuw  Hovingstuw  Hoog R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Grote Masloot A2/B1/B2 KST6 Stuw  Donderen-Norgstuw  Hoog R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Grote Masloot A2/B1/B2 KST273 Stuw  Boerelaanstuw  Hoog R2T2V3 Middenloop 15000  

 Grote Masloot A2/B1/B2 KST7 Stuw  Zwembadstuw  Hoog R2T2V3 Middenloop-benedenloop 20000  

 Broekenloop A2/B1/B2 KST199 Stuw  Westerse-overlaat Hoog R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Broekenloop A2/B1/B2 KST181 Stuw  Hoge Wijkeroverlaat Hoog R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Broekenloop A2/B1/B2 KST369 Stuw  Bollenveenoverlaat Hoog R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Broekenloop A2/B1/B2 KST528 Stuw  Lage Wijkeroverlaat Hoog R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Broekenloop A2/B1/B2 KST95 Stuw  Zeijerwijkoverlaat Hoog R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Broekenloop A2/B1/B2 KST82 Stuw  Oudveenstuw  Hoog R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Slokkert A2/B1/B2 KST328 Stuw  Brullenoverlaat Hoog R1T1 Bovenloop PM 5000 

 Slokkert A2/B1/B2 KST91 Stuw  Broeningerstuw  Hoog R1T1 Bovenloop PM 5000 

 Slokkert A2/B1/B2 KST90 Stuw  Brullenstuw  Hoog R1T1 Bovenloop PM 5000 

 Slokkert A2/B1/B2 KST318 Stuw  Fabrieksloopstuw  Hoog R1T1 Bovenloop PM 5000 

 Grootediep A2/B1/B2 KST260 Stuw  Eenerstuw  Hoog R2T2V3 Bovenloop-middenloop 15000  

 Grootediep A2/B1/B2 SPR18 Stuw   Hoog R1T1 Bovenloop PM 5000 

 Groote diep A2/B1/B2 KST225 Stuw  Zesde-Wijkstuw  Hoog R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Lieversediepje A2/B1/B2 KST124 Stuw  Sterrebosstuw  Hoog R2T1 Middenloop-benedenloop PM 20000 

 Gouw  A2/B1/B2 SPR17 Gemaal  Hoog R3T2/R5 Benedenloop-boezemwater 35000  

 Oostervoortsediep A2/B1/B2 KST338 Stuw  Oosterdijkse-overlaat Hoog R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Oostervoortsediep A2/B1/B2 KST365 Stuw  Hoge Oostervoortse-overlaat Hoog R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Oostervoortsediep A2/B1/B2 KST70 Stuw  Fietsbrugstuw  Hoog R2T2V3 Bovenloop-middenloop 15000  

 Oostervoortsediep A2/B1/B2 KST253 Stuw  Roeghoornerstuw  Hoog R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Oostervoortsediep A2/B1/ B2 KST85 Stuw  Lage Oostervoortse-overlaat Hoog R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Eelderdiep A2/B1/B2 KST153 Stuw  Groteveldstuw  Midden R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Eelderdiep A2/B1/B2 KST38 Stuw  Lage Hullenstuw  Midden R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Eelderdiep A2/B1/B2 KST15 Stuw  Hoge Hullenstuw  Midden R2T2V2 Bovenloop 5000  
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 Eelderdiep A2/B1/B2 KST37 Stuw  Bunnerstuw  Midden R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Eelderdiep A2/B1/B2 KST117 Stuw  Rundemondstuw  Midden R2T2V3 Bovenloop-middenloop 15000  

 Runsloot A2/B1/B2 KST131 Stuw  Koedijkoverlaat Midden R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Runsloot A2/B1/B2 KST187 Stuw  Zwartewegstuw  Midden R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Runsloot A2/B1/B2 KST162 Stuw  Rundeveenstuw  Midden R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Runsloot A2/B1/B2 KST29 Stuw  Vliegveldstuw  Midden R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Runsloot A2/B1/B2 KST258 Stuw  Dallemansoverlaat Midden R2T2V2 Bovenloop 5000  

 Gouw  A2/B1/B2 KST233 Stuw  Zanddijkstuw  Midden R2T2V2 Bovenloop 5000  

Reitdiep Kromme Raken A3 KSL23 Schutsluis Schouwerzijl Geen barrière  Boezem    

 Aduarderdiep A2/B1 KSL8 Schutsluis Aduarderzijl Geen barrière  Boezem    

 Winsumerdiep A3 KSL2 Schutsluis Winsumer- en Schaphalsterzijlen Geen barrière  Boezem    

 Vinkhuizergraft C2 KGM72 Gemaal Halfweg Hoog R3T2 Stadswater-boezem  25000  

 Reitdiep A2/A3/B1 KSL27 Schutsluis Electrasluis Hoog R4T5V1/V2 Boezem  PM 35000 

 Kolk van de Waterwolf A2/A3/B1 KGM1 Gemaal Waterwolf Hoog R5 Boezem  PM PM 

 Van Starkenborghkanaal A2/B1 KSL24 Schutsluis Grote Sluis-Gaarkeuken Hoog R4T5V1/V2 Boezem  PM 35000 

 Van Starkenborghkanaal A2/B1 KSL18 Schutsluis Oostersluis Hoog R4T5V1/V2 Boezem  PM 35000 

 Boterdiep A3 KSL15 Schutsluis Deelstersluis Hoog R4T5V1/V2 Boezem  PM 35000 

 Boterdiep-Den Deel A3 KGM7 Gemaal Den Deel Hoog R5 Boezem  PM PM 

 Boterdiep A3 KSL14 Schutsluis Beijumersluis Hoog R4T5V1/V2 Boezem  PM 35000 

 Boterdiep A3 KSL44 Schutsluis Kantsterverlaat Hoog R4T5V1/V2 Boezem  PM 35000 

 Boterdiep A3 KGM87 Gemaal Ceres  Hoog R5 Boezem  PM PM 

 Boterdiep A3 KGM3 Gemaal Stad & Lande Hoog R5 Boezem  PM PM 

 Helwerdermaar A3 KGM8 Gemaal Helwerd Midden R5 Boezem  PM PM 

 Helwerdermaar A3 KSL16 Schutsluis Helwerdersluis Midden R4T5V1/V2 Boezem  PM 35000 

 Kommerzijlsterrijte C2 KSL13 Schutsluis Kommerzijl Midden R4T5V1/V2 Boezem  PM 35000 

 Delthe A3 KGM59 Gemaal de Delthe Midden R3T2 Boezem  35000  

 Delthe A3 KST391 Stuw  Delthestuw  Midden R3T1V4 Boezem  15000  

 Piccardttocht C2 KST333 Stuw  Winsumerbrug Midden R2T2V3 Polder 10000  

 Reitdiep-verbinding Dorkwerdersluis A2/A3/B1 KSL9 Schutsluis Dorkwerdersluis Midden R4T5V1/V2 Boezem  PM 35000 

 Reitdiep-verbinding gemaal Dorkwerd A2/A3/B1 KGM67 Gemaal Dorkwerd Midden R5 Boezem  PM PM 

 Eendrachtskanaal C2 KSL19 Schutsluis Westerhavensluis Midden R4T5V1/V2 Boezem  PM 35000 

 Hoendiep C2 KGM184 Gemaal Van der Horst Laag R3T2 Polder-boezem  35000  

 Helwerdermaar A3 KGM187 Gemaal Smits Laag R3T2 Boezem  35000  

 Weer A3 KST320 Stuw  Popsstuw  Laag R3T1V4 Boezem  15000  

 Weer A3 KGM60 Gemaal Sichterman Laag R3T2 Boezem  35000  
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 Woldsloot C2 KST278 Stuw  Verbeteringsstuw  Laag R3T1V4 Polder 10000  

 Wolvetocht C2 KGM21 Gemaal Verbetering Laag R3T2 Polder-boezem  35000  

 Hogepandstermaar A3 KGM63 Gemaal Oldenoord Laag R3T2 Polder-boezem  35000  

Spijksterpompen  Tjarietsmude A3 KGM15 Gemaal Spijksterpompen Hoog R4T2/R5 Zoet-zout PM 50000 

 Groote Tjariet A3 KST100 Stuw  Mugtilstuw  Laag R3T1V4 Boezem  15000  

 Groote Tjariet A3 KST350 Stuw  Wortelpotstuw  Laag R3T1V4 Boezem  15000  

 Uithuizerbermsloot A3 KST203 Stuw  Pomphuisstuw  Laag R3T1V4 Boezem  15000  

kosten (exclusief)         € 1.165.000  € 660.000 

kosten incl. staartkosten         € 1.747.500 € 990.000 

 


