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 Onderwerp: Functioneren vispassages 

 

 Geachte heer Slenders, 
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Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11 
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Bij boven aangehaalde brief stelt u ons vragen op grond van artikel 60 reglement van orde algemeen 
bestuur over het functioneren van vispassages bij Waterschap Brabantse Delta. Wij hebben uw vragen 
behandeld in onze vergadering van 28 april ’20 en besloten u als volgt te antwoorden. 
 
De antwoorden zijn iets langer geworden dan u van ons gewoon bent, maar dat komt omdat wij ons 
bewust zijn van het belang van goed beheer en onderhoud van vispassages en daar veel aandacht aan 
besteden. 
 

1. Is Waterschap Brabantse Delta betrokken bij het genoemde onderzoek naar het functioneren van 

de vispassages? Zo ja: wat is hierover gerapporteerd? 
Nee, Waterschap Brabantse Delta is hier niet bij betrokken. 

Wel heeft het waterschap al in 2013 (toen Arcadis de zogeheten APK, Arcadis Periodieke Keuring 

nog niet in zijn dienstenportefeuille had) op eigen initiatief Arcadis gevraagd om samen met 

Onderhoud alle zogenaamde hellingvispassages in de Chaamse beken te inspecteren. Doel was 

enerzijds de vispassages geschikt te maken voor de paaimigratie van dat voorjaar en anderzijds 

om aan Onderhoud te laten zien welke aspecten in het beheer en onderhoud van vispassages 

aandacht vragen. 

 

2. Zo neen: de teneur van het artikel  is verontrustend. Wat is er bekend over het functioneren van 

“onze” vispassages? 

Naast de genoemde inspectie (zie antwoord op vraag 1) zijn sinds 2004 17 vispassages 

onderzocht door met fuiken bovenstrooms de migrerende vissen te vangen (bij Bieberg in de 

Boven Mark is aanvullend een zogenaamde Fish Counter ingezet). Daaruit blijkt eveneens dat 

beheer en onderhoud van vispassages belangrijk is en blijvend aandacht verdient. Voor enkele 

vispassages hebben de onderzoeken geleid tot verdere analyses en structurele verbeteringen. Het 

merendeel van de onderzochte vispassages bleek – met voldoende aandacht voor onderhoud – 

volgens bedoeling te functioneren. 

Naast genoemde onderzoeken neemt Waterschap Brabantse Delta sinds enkele jaren deel aan het 

Project Netwerk vissenwaarnemers Noord-Brabant van RAVON, waarin vrijwilligers samen met 

RAVON en waterschap inventarisaties uitvoeren. Afgelopen jaren waren die inventarisaties in 

enkele gevallen gericht op het verzamelen van informatie over vismigratie. 

 

3. Zijn hierover (zie vraag 2) “harde” gegevens beschikbaar? 

Zowel van de inspectie van 2013 (vraag 1) als van de fuikmonitoringen sinds 2004 (vraag 2) zijn 

rapportages van adviesbureaus beschikbaar. Van het Project Netwerk vissenwaarnemers Noord-

Brabant zijn vangstgegevens beschikbaar. 

Voor de Aa of Weerijs analyseerde het waterschap gegevens van de zogenaamde KRW-

visstandbemonsteringen (worden eens per drie jaar uitgevoerd) om na te gaan in hoeverre vissen 
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zich na de aanleg van vispassages over de beek hebben verspreid. Hierover is een artikel in een 

vakblad uitgebracht. 

4. Zo niet (vraag 3): is het DB van plan aan te sluiten bij de “APK” van de vispassages (zoals door 

Arcadis uitgevoerd)? 

Waterschap Brabantse Delta onderstreept het belang van goed onderhoud en beheer en van 

periodieke inspecties van vispassages. De APK van Arcadis kan daar aan bijdragen, zoals het 

waterschap met een voorloper daarvan al eens in 2013 ervoer (vraag 1), maar dat kan ook met 

inzet van andere bureaus en op andere manieren. 

Vanwege het belang dat het waterschap hecht aan onderhoud en inspecties van vispassages, 

organiseert het waterschap regelmatig in het voorjaar, aan het begin van de paaimigratieperiode 

een interne ambtelijke bijeenkomst. In deze bijeenkomsten staat het belang van vismigratie en 

van onderhoud en beheer van vispassages daarvoor centraal. Een dergelijke bijeenkomst is voor 

het laatst in 2019 gehouden (met het oog op kennisdeling en samenwerking zijn toen tevens Aa 

en Maas en De Dommel uitgenodigd). Tijdens die bijeenkomst gaf het waterschap een presentatie 

over het belang van onderhoud van vispassages en maakte RAVON met onderwaterbeelden de 

aanwezigen bewust van het vissenleven onder water. Aansluitend is gezamenlijk een vispassage 

geïnspecteerd, waarbij waterschap en RAVON een toelichting gaven. 

Met Jasper Arntz, de medeweker van Arcadis die voor het H2O-artikel is geïnterviewd, heeft het 

waterschap onlangs contact over de APK in relatie tot onze bijeenkomst gehad. Waterschap 

Brabantse Delta wil in 2021 weer een ambtelijke bijeenkomst over vismigratie organiseren en met 

Jasper Arntz is afgesproken dat hij dan langs komt om over zijn ervaringen met de APK van 

vispassages bij andere waterschappen te vertellen en dat we aansluitend met hem als voorbeeld 

een APK bij een vispassage in ons beheergebied doen. 

Naast bovenstaande bijeenkomsten wordt het belang van goed onderhoud en beheer van 

vispassages ook op andere manieren onder de aandacht gebracht. Hiertoe zijn voor alle 

vispassages factsheets opgesteld met alle relevante info en in een paragraaf specifiek aandacht 

voor beheer en onderhoud. De onderhoudsregels staan daarnaast in documenten per type 

vispassage. Om te borgen dat daar ook in de praktijk invulling aan wordt gegeven, staat bij 

Onderhoud in de agenda een afspraak om vispassages aan het begin van het paaimigratieseizoen 

te inspecteren. Aanvullend geeft Advies terugkoppeling aan Onderhoud en Beheer van resultaten 

van veldbezoeken die zij uitvoeren (dit gebeurde bijvoorbeeld afgelopen week nog na een bezoek 

aan de vispassage in het Molenbeekbos bij Roosendaal). 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig het reglement van 
orde AB en de spelregels worden uw vragen geagendeerd als ingekomen stuk voor de vergadering van 
het AB van 20 mei 2020 en gepubliceerd op de website van het waterschap. 
 
Hoogachtend, 
Het dagelijks bestuur, 

De dijkgraaf,                                         De secretaris-directeur, 

                  

drs. C.J.G.M. de Vet                              dr. A.F.M. Meuleman 

 


