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DE V-VORMIGE BEKKENVISTRAP: 
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Hydraulic design of V-shaped fish-ladders

F or severa l reasons, rivers happen to be im portant m igration  
routes for fishes. The presence o f water contro l structures often  
proh ib ides natura l m igration which can only be re-established by  
the  realization o f  universal fish passages.
S tarting  from swim - and behaviour characteristics o f different 
fishes and taking into account boundary conditions with regard to 
hydrology, b io logy and water m anagem ent, a study for the determ i
nation of design criteria was carried  out. Use has been made o f an 
hydrau lic m ode l on a scale 1/2, focussed on a rea listic test case.

D ifferent design param eters, such as the shape o f  the  weir crest, 
the lenght, the width an d  the depth o f the reaches, the stage d iffe
rence between the succeeding weirs and the in te rn a l a rrange
m ent o f the reaches, have been determ ined, s ta rting  from  the  
characteristic d ischarge as a govern ing parameter.
A lso guidelines concerning the im plem entation o f  a fish-ladder 
and the concept o f the in- and outflow  conditions are given. A 
practica l exam ple o f the fish ladder in the rive r D ijle a t  Rotse laar is 
presented.

1. INLEIDING

De groeiende interesse voor de ecologi
sche aspecten van het leefmilieu heeft voor 
gevolg dat sinds enkele jaren bijzondere 
aandacht wordt besteed aan de sanering 
van het oppervlaktewater. Dankzij de reali
satie van een uitgebreid en doelgericht wa- 
terzuiveringsprogramma moet binnen af
zienbare tijd opnieuw relatief zuiver water 
stromen in de Vlaamse waterlopen. Ais een 
direct gevolg is een substantiële toename 
van het visbestand te verwachten. In som
mige buurlanden wordt reeds jaren gewerkt 
aan een visvriendelijke benadering van ge
kanaliseerde en geregulariseerde waterlo
pen. In Vlaanderen wordt op initiatief van 
de Landelijke Waterdienst (AMINAL) gron
dig met dit fenomeen rekening gehouden.

Rivieren zijn belangrijke trekroutes voor d i
verse vissoorten, De trek gebeurt voorna
melijk ten behoeve van de voortplanting 
("paaitrek") en de zoektocht naar voedsel of 
beschutting. Behalve sterke en welbekende 
trekkers zoals zalm en forel voeren ook 
verschillende andere, meestal veel minder 
goede zwemmers, een trekbeweging uit. 
De vaste of beweegbare stuwen die om re
denen van scheepvaart of waterbeheer en 
waterbeheersing op vele waterlopen ge
bouwd zijn, verhinderen dikwijls de natuur
lijke vistrek. De constructies creëren een 
belangrijk niveauverschil dat voor de vissen 
een onoverkomelijke hindernis vormt. Wil

men de 'trek' mogelijk maken dan moet een 
afzonderlijke, universele (dit wil zeggen 
voor alle vissoorten bruikbare) doorgang 
gerealiseerd worden. Dit kan door het te 
grote niveauverschil in meerdere kleinere 
intervallen op te splitsen. De oplossingen 
zijn uiteraard afhankelijk van de lokale situ
atie maar ruwweg kunnen zij in drie groe
pen ingedeeld worden:

1. Constructie van een bypass omheen de 
hindernis.

2. Vervanging van de (meestal vaste) 
drempel door meerdere drempels met 
kleiner niveauverschil in de rivierbeddinq 
zelf.

3. Constructie van een mechanische door
gang waarbij de vis via een mechanisch 
systeem (vissluis, visiift) voorbij de hin
dernis wordt gebracht,

2. KENMERKEN VAN EEN GOEDE 
VISTRAP

In het verleden gebouwde constructies 
houden in vele gevallen onvoldoende reke
ning met de kenmerken van een goede vis- 
trap. Het niveauverschil per trap is vaak te 
groot, luchtbarrières achter de overstorten
de waterlagen schrikken de vissen af, de 
walersnelheden in de hoofdstroom over
schrijden de fysieke mogelijkheden van de 
vissen en rustzones zijn niet of nauwelijks 
aanwezig. Deze vaststellingen leiden tot de 
conclusie dat een grondig onderzoek naar

de ontwerpcriteria van een vistrap noodza- 
kelijk is. Door het Ministerie van de Vlaam
se Gemeenschap, Landelijke Waterdienst 
is hiertoe een opdracht gegeven aan het 
Laboratorium voor Hydraulica van de Uni
versiteit te Gent.

In een eerste faze is via een uitgebreide li
teratuurstudie een overzicht en inzicht ver
kregen omtrent de beschikbare kennis [2], 
[4], [5]. Tevens is kontakt opgenomen met 
het Instituut voor Natuurbehoud teneinde 
informatie te bekomen over reeds bestaan
de vistrappen en over de zwem- en ge- 
dragskarakteristieken van diverse vissoor
ten [3]. Vertrekkend van deze wetenschap 
is geopteerd voor een studie van de ont- 
werpkarakteristieken van een V-vormige 
bekkenvistrap [1] waarbij rekening gehou
den wordt met hydrologische, biologische 
en waterbeheertechnische randvoorwaar
den:
(1) Hydrologische factoren

Uit de afvoerreiatie voor de betreffende 
waterloop volgt het ontwerpdebiet. Voor 
sterk afwijkende debieten wordt de vis- 
doorgang minder efficiënt wegens een 
te kleine of een beluchte overstortstraal 
en te lage of te hoge stroomsnelheden.

(2) Biologische factoren
Het ontwerp dient rekening te houden 
met de zwem- en springkwaliteiten van 
de beoogde vissoorten. Essentiële fac
toren hierbij zijn de kruis- en sprintsnel- 
heden en de spronghoogtes van de vis.
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Figuur 2: Snelheidsverdeling.

(3) Waterbeheertechnische factoren
Een optimalisatie van het ontwerp van 
een visdoorgang is maar zinvol ais de 
constructie op een correcte manier in- 
geplant wordt in het atwateri ngssys- 
teem, zodat de vis zonder noemens
waardige problemen de doorgang kan 
vinden en passeren. Hierbij mag de wa
terafvoer niet in het gedrang gebracht 
worden.

Het ontwerpdebiet is van primordiaal be
lang bij de bepaling van de afmetingen en 
de vorm van de vistrap. Op wateriopen met 
een vast waterpeil geregeld door een be
weegbare stuw is het in normale omstan
digheden perfect mogelijk een constant de
biet over de vistrap te sturen. Deze wordt 
dan ais bypass omheen de beweegbare 
constructie geïnstalleerd. Wordt het water
peil in de waterloop niet geregeld dan dient 
de vistrap in de bedding zelf ingeplant. De 
baslsafvoer bepaalt dan het ontwerpdebiet. 
De toepassing van een voldoend brede. V- 
vormige overl^at maakt de vistrap ook 
bruikbaar bij hogere afvoerdebieten. Enkel 
bij wasgolven is de trap tijdelijk onbruikbaar 
wegens te hoge watersnelheden. Dit is

evenwel een situatie die zich ook op elke 
natuurlijke waterloop voordoet.

Naast deze randvoorwaarden dient reke
ning gehouden met de volgende restricties 
en richtlijnen:

(1) Minimale hinder van vistrek
Optimale vistrek betekent dat de door
gang van vis in waterlopen zo weinig 
mogelijk gehinderd wordt. Dat wil zeg
gen dat de breedte van de visdoorgang 
zo groot mogelijk is ten overstaan van 
de breedte van de waterloop.

(2) Vistrek in functie van de tijd, de wa
tertemperatuur en de waterstand 
Daar de vistrek afhankelijk is van de 
seizoenen, de watertemperatuur maar 
ook van de waterstand kan algemeen 
gesteld worden dat een visdoorgang 
het hele jaar door dient te functioneren.

(3) Efficiëntie
De inplanting van de visdoorgang dient 
de vistrek te bevorderen.

(4) Visvriendelijkheid
Links en/of rechts van de hoofdstroom 
in een pand zijn rustplaatsen aanwezig 
voor de trekkende vis.

(5) Economisch aspect
Het ontwerp in bet algemeen en de 
lengte in het bijzonder van de visdoor
gang worden beperkt tot de minimum 
vereisten omwiile van de kostprijs.

(6) Optimale hydraulische karakteristie
ken
Het vervai per pand is maximaal 15 à 
20 cm. Aangezien een luchtgordijn een 
onoverbrugbaar obstakel vormt voor 
vistrek dient dit ten allen prijze verm e
den. Daarom bedraagt de verdrinkings- 
graad (figuur 1) bij een V-vormige over
laat minimaal 50% en Is het ontwerpde
biet voldoende hoog. Wanneer het aan
tal panden geen beperkende factor is, 
suggereert men het verval zo laag m o
gelijk te houden. Dit resulteert niet a l
leen in een hogere verdrinkingsgraad 
maar tevens in lagere stroomsnelhe
den. De diepte bedraagt 0,5 à 1 m. Als’ 
hiervoor geen beperkingen bestaan, 
wordt de diepte bij voorkeur zo groot 
mogelijk genomen, waardoor een groter 
watervoiume ontstaat in een pand. Dat 
is gunstig voor een betere energiedem- 
prng. Elk pand moet lang genoeg zijn 
om een voldoende energiedemping te

Figuur 3: Snelheidsverdeling.
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Figuur 4: Pianzicht van vak tussen twee V-vormige over/aten.
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Figuur S: Steenbestorting en stromingsbeeld,

Snede 2 - 2

Figuur 6; Ontwerpvoorstel.

1/ 7.51/5

realiseren binnen het pand. Een te kor
te pandlengte kan leiden tot cumulatie 
van energie in afwaartse stroomrich
ting.

3. HYDRAULfSCHE MODELSTUDIE

Teneinde de karakteristieken en de dimen
sies van de vispassage te bepalen is ge
bruik gemaakt van een hydraulisch model. 
Dit moet toelaten de belangrijkste afmetin
gen zoals vorm van de overlaai, lengte, 
breedte en diepte van de vakken, zo te be
palen dat in normale omstandigheden aan 
de gestelde voorwaarden betreffende rust- 
zones. maximale watersnelheid, minimale 
waterhoogte en verdrinkingsgraad voldaan 
wordt. De testen in het kader van deze stu
die zijn uitgevoerd op een model op schaal 
1/2 voor een ontwerpdebiet van 0,5 m3/s. 
De verschillende factoren die het stro
mingsbeeld in de vistrap beïnvloeden zijn 
één na één onderzocht.

3.1. Vorm van de overlaat - snelheids
verdeling op de kruin

Steunend op literatuurgegevens [2] is de 
vorm van de overlaat op iteratieve wijze be
paald. Voor een eerste reeks metingen is 
een symmetrische, driehoekige overlaat 
met helling 1/5 gekozen (figuur 1 ). Er is ge
werkt met een relatief brede en afgeronde 
kruin, daar uit enkele preiiminaire proeven 
gebleken is dat een te smalle en te hoekige 
kruin de luchtbelvorming achter de over
stortende waterlaag bevordert.

Uit de resultaten van de eerste proefreeks

blijkt dat de waterhoogte op de kruin onge
veer 0,33 m is bij het ontwerpdebiet van 0,5 
m3/s. Hiermee is voidaan aan de voorwaar
de van minimale waterhoogte, maar de zo
ne met lagere overstortsnelheden aan bei
de zijden is beperkt zoals blijkt uit figuur 2.

Om dit te verbeteren is overgestapt naar 
een asymmetrische overlaat met een hel
ling 1/5 links en 1/9 rechts. Hierdoor wordt 
aan de zijde van de flauwste helling een re
latief brede overstortzone met beperkte 
snelheden gecreëerd. Zo krijgen atletisch 
minder begaafde vissen meer mogelijkhe
den om de hindernis te overwinnen. Het 
nadeel van deze oplossing is dat de vereis
te overstorthoogte van ongeveer 30 cm niet 
meer gehaald wordt.

Uiteindeiijk is geopteerd voor een V-vormi
ge overlaat met hellingen 1/5 en 1/7,5. Bij 
een ontwerpdebiet van 0,5 m3/s is voldaan 
aan de vereiste van minimale waterhoogte 
op de kruin. Eveneens is er een bredere 
zone met aanvaardbare snelheden aanwe
zig langs de steile zijde van de overlaat.

Figuur 3 toont hoe de snelheid oploopt tot 
1,5 m/s in de punt van de overlaat terwijl zij 
aan de zijkanten daalt onder de 0,9 m/s. Uit 
metingen 0,20 m opwaarts van de overlaat 
blijkt dat de maximale snelheid nog 1 m/s 
bedraagt. De zone met grote snelheden is 
bijgevolg beperkt in de lengterichting en 
vormt aldus geen onoverkomelijke hinder
nis voor de vis. De breedte van de over- 
stortlaag bij de voorgestelde V-vorm be
draagt 3,7 m bíj een debiet van 0,5 m /s. 
Wordt de verdrinkingsgraad opgevoerd bij

een constant debiet, dan daalt de maximale 
watersnelheid lichtjes. Het is evenwel dui
delijk dat bij een goed ontwerp dient ge
streefd naar een maximaal verval (= mini
mum aantal trappen) waarbij toch voldaan 
is aan de vereisten gua snelheid en ver
drinkingsgraad.

3.2. Afstand tussen de overlaten -
snelheidsverdeling en breedte van 
de vakken

De lengte van de afzonderlijke vakken 
wordt enerzijds bepaald door de lengte no
dig om het overstortende water zijn energie 
te ontnemen en anderzijds door de nood
zaak om rustzones te creëren. Metingen op 
vakken met verschillende lengte (en diepte) 
hebben uitgewezen dat de lengte van de 
vakken kan beperkt worden tot 4 m op 
voorwaarde dat een minimum diepte van 
0,80 m gerespecteerd wordt. Bij deze leng
te wordt de energie van het overstortende 
water voldoende gebroken en is er geen 
energieoverdracht naar het lager gelegen 
vak.

Indien echter geen extra maatregelen wor
den genomen zijn te weinig echte rustzo
nes voorhanden. Deze zones zijn absoluut 
noodzakelijk om de vistrap universeel 
bruikbaar te maken, daar minder begaafde 
zwemmers op regelmatige afstanden rustig 
water nodig hebben. De totale breedte van 
de vistrap speelt een belangrijke rol in de 
creatie van rustzones. Uit [3] volgt dat de 
totale breedte minstens 25% groter moet 
zijn dan de overstortbreedte. Uitgaande 
van de gekozen vorm en het ontwerpdebiet
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Foto 1: Algemeen zicht op de inrichting van de vistrap.

Foto 2: Vistrap in werking bij O =  0.5 rrP/s.

is geopteerd voor een totale breedte van 
5,2 m, Dit alleen leidt niet tot echte rustzo
nes; de minimum watersnelheid bedraagt 
nog steeds ongeveer 0,4 m/s. Door het ne
men van gepaste maatregelen kan deze 
minimumsnelheid evenwel sterk geredu
ceerd worden.

Plaatsing van een langsdrempel met een 
hoogte van 30 cm links en rechts van de 
hoofdstroom heeft voor gevolg dat de stro
ming zich hoofdzakelijk in de aslijn van de 
vistrap situeert. Dit leidt tol rustige zones 
aan belde randen doch met deze configura
tie wordt de energiebreking onvoldoende 
en ontstaat transfer naar de afwaartse vak
ken (figuur 4).

Teneinde de energie van het overstortende 
water sneller te dempen wordt aan de af
waartse zijde van de overlaat, aan de kant 
met helling 1/7,5 een steenbestorting aan
gebracht. Het overstortende water wordt af
geremd en er ontstaat een schuin verlo
pend stromingsbeeld in de vakken. Combi
natie van beide vermelde ingrepen leidt tot 
een aanvaardbaar stromingsbeeld dat nog

verbetert door het laagste punt van de 
overlaat alternerend 30 cm links en rechts 
uit de as van de vistrap te plaatsen en door 
bij de opeenvolgende overlaten de steilste 
helling afwisselend links en rechts te situ
eren. Figuur 5 schetst de uiteindelijke op
lossing en geeft een indruk van het stro
mingsbeeld.

3.3, Diepte van de bekkens - niveauver
schil tussen opeenvolgende overla
ten

Teneinde een aanvaardbare situatie te 
creëren waarbij vissen gemakkelijk van het 
ene vak naar het andere kunnen migreren 
dient een verdrinkingsgraad van ongeveer 
50% gerespecteerd te worden. Bij een ont
werpdebiet van 0,5 m3/s in combinatie met 
de hierboven beschreven asymmetrische 
overlaat resulteert dit In een maximaal ni
veauverschil per trap van 15 cm. De water
diepte in ieder bekken hangt nauw samen 
met de lengte ervan. Naarmate de water
diepte daalt is meer lengte vereist om de 
aanwezige energie te absorberen. Zoals 
reeds vermeld is uit de testen gebleken dat

voor een vakiengte van 4 m een waterdiep
te van 0,80 m in combinatie met de vorm 
van de vistrap voorgesteld in figuur 5 vol
doet aan alle gestelde eisen. Om extra ruw
heid en dus bijkomende snelheidsreductie 
en energiebreking te realizeren en om de 
vissen nog meer gelegenheid te geven zich 
te verschuilen kan de bodem uitgevoerd 
worden met losliggende stenen.

Is om praktische redenen de vooropgestel
de waterdiepte niet realiseerbaar, dan 
wordt de lengte van de vakken vermeer
derd. Per 10 cm ontbrekende waterdiepte 
wordt de lengte met 30 à 40 cm opgevoerd. 
Het spreekt voor zich dat een minimale w a
terdiepte van 50 à 60 cm  moet gerespec
teerd worden.

3.4. Besluiten met betrekking tot de 
ontwerpkarakteristieken van de 
vistrap

Het ontwerpdebiet is de belangrijkste para
meter bij de vormgeving en dimensionering 
van de vistrap, Bij een ontwerpdebiet van 
0,5 m3/s, kan de vistrap op de volgende 
wijze worden gedimensioneerd. De lengte 
van de afzonderlijke vakken is minimaal 4 
m. De bijhorende minimale breedte be
draagt 5,2 m. Het water in elk vak is min
stens 0,80 m diep en de overlaat wordt V- 
vormig maar asymmetrisch uitgevoerd met 
respectievelijke hellingen 1/5 en 1/7,5. Te
vens is de punt van de overlaat 30 cm uit 
de aslijn gelegen en worden de overlaten 
alternerend met de steile zijde langs linker- 
talud en rechtertalud geplaatst. Tenslotte 
wordt het niveauverschil tussen 2 opeen
volgende overlaten beperkt tot 15 cm. Ten
einde zones met lage watersnelheden te 
realizeren worden grove steenbestortingen 
geplaatst opwaarts en afwaarts van iedere 
overlaat aan de zijde m et helling 1/7,5 (fi
guur 5). Aan de opwaartse zijde bestaat 
deze uit een langsdrempel van 30 cm 
hoogte en doorlopend to t in het midden van 
elk vak. Aan de afwaartse zijde wordt een 
zwak hellend talud tot aan de kruin van de 
overlaat aangelegd. Figuur 6 en foto's 1 en 
2 illustreren bovenvermelde besluiten.

3.5. Uitbreiding van de resultaten en 
constructieve aspecten

Steunend op de theorie van de hydrodyna
mische gelijkvormigheid worden de afme
tingen bepaald voor hetzelfde type vistrap 
bij andere ontwerpdebieten. Tabel 1 geeft 
voor verschillende ontwerpdebieten de 
lengte (L), de breedte (B) en de waterdiep
te (D) van de vakken alsook het niveauver
schil (dH) tussen de opeenvolgende overla
ten en de waterhoogte (H) boven het laag
ste punt van de overlaat.

Tabel 1

Q
[m3/sj

L
[m]

B
[m]

D
[m]

dH
[rnj

H
[m]

0,5 4,00 5,20 0,80 0,15 0,28
1,0 4,80 6,40 0,95 0,18 0,32
1,5 5,75 7,50 1,10 0,22 0,38
2,0 6,50 8,45 1,15 0,24 0,43
2,5 7,10 9,20 1,20 0,27 0.47
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Figuur 7: Inplanting van een vistrap.
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Figuur 8: Voorstel tot inplanting van vistrap op de Dijle te Rotselaar.
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SNEDE A -  A

Het is aangewezen om op regelmatige af
standen vakken te voorzien met een grote
re afmeting dan de minimale ontwerpleng- 
te. Op deze wijze ontstaan extra rustzones. 
Bij de bouw wordt bij voorkeur geen ge
bruik gemaakt van gladde betonnen overla
ten. Best wordt geopteerd voor een steen
bestorting die in de vooropgestelde vorm 
aangebracht wordt. Om te vermijden dat de 
steenbestorting in periodes van was ver
plaatst wordt, is injectie met vloeibaar be
ton noodzakelijk. Evenwel moet het opper
vlak zo ruw mogeiijk blijven. De bestorting 
tegen de overlaat en de langsdrempel wor
den om dezelfde redenen eveneens geïn
jecteerd. Tenslotte verdient het aanbeve
ling de bodem te bedekken met een laag 
losliggende stenen.

4. INPLANTING VAN DE VISTRAP

4.1. Algemeen

Naast een goede en visvriendeüjke vorm
geving is een verantwoorde keuze van de 
inplanting van doorslaggevend belang voor 
de efficiënte werking van de constructie. 
Vissen vinden de toegang tot een vistrap 
alleen wanneer een duidelijke lokstroom 
hen de weg wijst. Dit kan door de inplanting 
op een weloverwogen manier uit te voeren.

In kleinere waterlopen met enkel vaste 
drempels wordt de vistrap bij voorkeur in de 
bedding gebouwd. De vaste drempel wordt 
vervangen door een aantal V-vormige over
laten. De vorm van de overlaat wordt be
paald steunend op de baslsafvoer van de 
waterloop. Worden hogere debieten afge
voerd, dan zal in eerste Instantie de breed
te van de overstortlaag stijgen maar niet 
zozeer de watersnelheid. Het probleem van 
de lokstroom ís in dit geval onbestaande.

Bij waterlopen waar, met het oog op de wa
terbeheersing, beweegbare constructies 
zijn aangebracht die het waterpeil binnen 
nauwe grenzen regelen, wordt de vistrap 
ais bypass gebouwd. Aangezien gewerkt 
wordt met een omleiding zal omwille van de 
noodzakelijke lokstroom bijzondere aan
dacht besteed worden aan op- en afwaarts 
uiteinde van de vistrap.

Figuur 7 schetst de principiële inplanting in 
grondplan. De uitmonding situeert zich af
waarts van de turbulente zone van de stuw 
en ligt dwars op de normale stroomrichting. 
Op deze manier ontstaat een overdwarse 
stroming die de vis in de richting van de 
trap lokt. Aan de opwaartse zijde wordt de 
toegang naar de vistrap zo gebouwd dat, in 
periode van basisafvoer, de snelheid ge
richt naar de vistrap groter is dan de snel
heid naar de stuw toe. Zo wordt de vis ook 
in afwaartse richting de juiste weg gewe
zen.

De aansluiting van de vistrap op de hoofdri
vier is bijgevolg cruciaal voor zijn goede 
werking. Voor de tussengelegen vakken 
dient rekening gehouden met de conclusies 
van de modelstudie maar het is niet nood
zakelijk een rechtlijnig tracé aan te houden. 
Afhankelijk van de beschikbare ruimte en

de creativiteit van de ontwerper kunnen di
verse vormen in grondplan ontwikkeld wor
den.

4.2. Praktijkvoorbeeld: vistrap op de 
Dijle te Rotselaar

Gezien het ontwerp van een vistrap op de 
Dijle te Rotselaar de aanleiding was tot het 
onderzoek lijkt het ons nuttig ais voorbeeld 
de aldaar voorgestelde oplossing kort te 
beschrijven.

Ter hoogte van de molen te Rotselaar is de 
Dijle over een 800-tal meter gesplitst in 
twee armen. Op de hoofdarm wordt een 
beweegbare stuw gebouwd die het water
peil regelt op 12,48 m TAW. Op de moten
arm is een turbine voorzien die de basisaf
voer van de Dijle zal gebruiken voor ener
gieopwekking. Gezien de basisafvoer na
genoeg volledig langsheen de molenarm 
gebeurt, wordt de opwaarts bewegende vis 
aangetrokken door de stroming in de mo
lenarm. Bouwen van een vistrap rond de 
beweegbare stuw op de hoofdarm heeft bij
gevolg geen enkele zin. De vistrap wordt 
dus ingeplant op de molenarm. De rechter
oever is de beste oplossing omdat de turbi
ne aan deze kant staat. Dit is om prakti
sche redenen niet haalbaar en een oplos
sing op de linkeroever wordt gezocht. Fi
guur 8 schetst de lokale situatie samen met 
een mogelijke inplanting van de vistrap. A f
waarts van de turbine is een naar de vis
trap aflopende drempel voorzien om de 
stroming le drijven naar de linkeroever.

5. BESLUIT

Het ontwerp van een goed functionerende 
vistrap is geen voor de hand liggende zaak. 
Uitgaande van de fysieke mogelijkheden en 
het zwemgedrag van de vis moet de ont
werper de geschikte hydraulische omstan
digheden realiseren om een vlotte trekbe- 
weging te verzekeren. Basisparameter is 
het ontwerpdebiet. Uitgaande hiervan wor
den de dimensies van de vistrap bepaald 
rekening houdend met de voorwaarden van 
maximale snelheid en verdrinkingsgraad en 
creatie van rustzones. Bovendien dient 
eveneens bijzondere aandacht besteed 
aan de aansluiting van de vistrap op de wa
terloop. Een degelijke combinatie van al 
deze factoren biedt de beste garantie voor 
de constructie van vispassages die hun 
functie optimaal vervullen. Samen met een 
doorgedreven en volgehouden inspanning 
tot de sanering van het oppervlaktewater 
leveren zij een belangrijke bijdrage tot de 
bevordering van het visbestand op de 
Vlaamse waterlopen.
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