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Samenvattin

Samenvatting

Effecten op vis bij het lozen van koelwater is een belangrijk aspect als het gaat om
de beoordeling van de toelaatbaarheid van deze lozingen. Onderscheid kan worden
gemaakt in directe en indirecte effecten. Tot een direct effect kan o.a. de blootstelling
aan warmte gerekend worden. Indirecte effecten hebben vooral betrekking op
veranderingen in levensgemeenschappen in het ontvangende water.
Met de inventarisatie van geschikt habitat voor paai- en opgroeigebieden van vis bij
15 e-centrales is getracht de mogelijkheid van paai en opgroei van vis in de directe
omgeving van deze centrales in beeld te brengen. Wanneer specifiek habitat voor
paai en opgroei in het ontvangende water aanwezig is in de directe omgeving van
een e-centrale zou de lozing van warm koelwater, in de periode dat paai en opgroei
plaatsvindt, effect kunnen hebben op de ontwikkeling van vispopulaties.
Het in dit rapport beschreven onderzoek is uitgevoerd als een bureaustudie.
Uitgangspunt was niet het huidige functioneren van de geselecteerde e-centrales,
maar datgene wat in de vergunning was toegestaan t.a.v. het onttrekken van
oppervlakte water en het lozen van koelwater. Naast de informatie uit de bestaande
vergunningen is verder uitsluitend gebruik gemaakt van traceerbare bronnen.
De inventarisatie heeft uitgewezen dat slechts voor een beperkt aantal vissoorten
paai- en opgroeihabitat in de directe omgeving van de e-centrales aanwezig is. Er
kan dan ook maar voor een beperkt aantal soorten effect bij paai en opgroei worden
verwacht als gevolg van het lozen van warm koelwater. Het merendeel van de
vissoorten vindt in de directe omgeving van de e-centrales géén paai- en
opgroeihabitats, zodat voor die soorten geen rekening met effecten op paai en
opgroei gehouden hoeft te worden.

De volgende waardering werd
gehanteerd ter de beoordeling van
beïnvloedde gebieden voor hun
geschiktheid voor soorten binnen de
onderscheiden gildes:
+:er zijn goede mogelijkheden

+1-: er zijn beperkte mogelijkheden
-: er zijn geen mogelijkheden
onb: het is niet bekend of er
mogelijkheden zijn (door het
ontbreken van relevante
informatie).

Naast de inventarisatie van geschikt
habitat voor paai en opg roei van vis is
gelijktijdig getracht uit beschikbare
literatuur informatie over inzuiging in
beeld te brengen. Echter, de
beschikbare informatie is inmiddels
sterk verouderd maar geeft wel een
historisch overzicht van uitgevoerd
onderzoek en waar dat bij de in deze
bureaustudie geselecteerde e-centrales
is uitgevoerd.
De studie laat verder zien dat de
beschikbare kennis op het gebied van

effecten van e-centrales op vis verouderd en erg fragmentarisch is. Dit rapport kan
daardoor niet gebruikt worden als achtergronddocument voor toepassing van de
nieuwe CIW beoordelingssystematiek voor koelwater. Goed onderbouwd nieuw
onderzoek, met name gericht op effecten op populatie niveau, is hiervoor nodig.
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De inventarisatie van paal- en opgroeihabitats heeft plaatsgevonden in het
beïnvloedde gebied van 15 e-centrales gelegen aan zoete en zoute, stromende en
stilstaande wateren door de eisen die de gildes stellen, met betrekking tot de paai en
het opgroeien, te vergelijken met de aanwezige habitatcondities (substraattype,
vegetatie en diepte) in het beïnvloedde gebied.
In de onderstaande alinea's wordt een overzicht gegeven van de soorten die
mogelijkheden tot paai en opgroei hebben in het gebied bij de koelwateruitlaat van
de 15 centrales. Het aantal soorten dat geschikte habitat kan vinden voor paai en
opgroei is indicatief voor een mogelijk effect van de koelwaterlozing (hoe groter het
aantal, des te groter ook het effect). Als er door het ontbreken van habitats geen
mogelijkheden zijn voor paai en opgroei is uiteraard ook geen effect te verwachten.
Tevens wordt in het onderstaande de beschikbare kennis over de mogelijke inzuiging
van vis gepresenteerd. Zoals al is aangegeven waren gegevens daarover echter niet
voor alle e-centrales bekend of, in sommige gevallen, inmiddels sterk verouderd.
E-centrale Bergum
E-centrale Bergum
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Bij de uitlaat van de e-centrale Bergum komen 18 vissoorten
voor. Voor 17 van de 18 soorten is er geen paaihabitat
aanwezig. Alleen baars heeft paaimogelijkheden en kan dus
effecten ondervinden van de koelwaterlozing. Habitat voor
de opgroei van vislarven is aanwezig voor een vijftal
soorten: alver, pos, riviergrondel, snoekbaars en spiering.

Impact van het koelwater op de paai- opgroeimogelijkheden
in de Zwemmer is dan ook aanwezig voor 1/3 deel van de aanwezige soorten, maar
lijkt beperkt omdat de meeste vissoorten er, op basis van de beschikbare
habitatgegevens, naar alle waarschijnlijkheid geen goede paai- en
opgroeimogelijkheden hebben.
Van bovenstaande soorten is alleen spiering beleidsmatig geprioriteerd.
Recent onderzoek over het inzuigen van vis is niet voorhanden. In de periode 1976
t/m 1979 is er onderzoek naar verricht en bleken de ingezogen aantallen vis in drie
onderzoekjaren gemiddeld 25,2, 42,0 en 7,5 vissen per 1000 m 3 koelwater te
bedragen. Deze grote verschillen werden vooral veroorzaakt door de van jaar tot jaar
sterk wisselende dichtheden van spiering in het Bergumermeer. Over de genoemde
periode werd een gemiddelde inzuiging berekend van 15,8 miljoen vissen per jaar,
bij een gemiddeld koelwatergebruik van 20 m 3 .s 1 . Bij de centrale is een
visafvoersysteem aanwezig.
E-centrale Diemen
De beoordeling van de mogelijkheden voor paai en opgroei in
het koelwateruitlaatgebied bij de e-centrale Diemen is goed.
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Van de 21 voorkomende soorten is voor 17 en 19 soorten
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habitat aanwezig voor respectivelijk paai en opgroei. Voor
wat betreft paai zou het lozen van koelwater effect kunnen

Beoordeling onbekend

0
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E-centrale Diemen

-

hebben op de paai van alver, baars, blankvoorn, brasem,

driedoornige stekelbaars, karper, kolblei, kroeskarper, pos, ruisvoorn, snoek,
snoekbaars, spiering, tiendoornige stekelbaars, winde en zeelt. Voor de opgroei
geldt dit daarnaast ook voor rivierdonderpad en riviergrondel.
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Van alle bovengenoemde soorten zijn kolblei, kroeskarper, spiering en winde
beleidsmatig geprioriteerd.
In 1998 is onderzoek verricht naar het inzuigen van vis. In totaal werd gedurende 11
maanden gemeten. Elke meting omvatte een periode van 24 uur. Uit de resultaten
bleek dat de aantallen ingezogen vis sterk uiteen liepen. De maand juli was een
topmaand met gemiddeld ca. 43.000 ingezogen vissen per meting, gevolgd door de
maanden oktober, juni en augustus met een gemiddeld aantal van respectivelijk ca.
15.000, 4.000 en 1.000 vissen per meting.
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Flevo-centrale

Beoordeling onbekend

Het koelwateruitlaatgebied van de Flevo-centrale, die
momenteel een "stand-by" functie heeft, scoort voor
paaimogelijkheden relatief slecht. Slechts drie van de 26
voorkomende soorten kunnen er paaihabitat vinden: baars,

diklipharder en rivierdonderpad. De opgroeimogelijkheden
lijken voor circa de helft van de soorten goed. Het betreft:
alver, bot, diklipharder, houting, kleine modderkruiper, pos, rivierdonderpad,
riviergrondel, snoekbaars, spiering en zeelt. Effecten van de lozing van koelwater
zullen dus vooral betrekking hebben op de opgroeigildes en in veel geringere mate
op de paaigildes.
Van genoemde soorten zijn houting, kleine modderkruiper, rivierdonderpad en
spiering beleidsmatig geprioriteerd. Recent onderzoek naar de inzuiging van vis door
de Flevo-centrale is niet voorhanden of is niet gepubliceerd. In het midden en de
tweede helft van de zeventiger jaren is door de KEMA onderzoek verricht naar
inzuiging en overleving van vis en vislarven. Op dat moment was in ieder geval de
situatie dusdanig dat alle vis die op de zeven achterbleef geen kans tot overleving
had (100% sterfte). Een inschatting van de totale hoeveelheid vis die op jaarbasis
werd ingezogen werd niet gemaakt. Er toen wel geschat dat door toedoen van de ecentrale 2 tot 4% (maximaal 2,9 tot 5%) van de totale larvenpopulatie in het
IJsselmeer sterft.
E-centrale Lage Weide
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E-centrale
Lage Weide

Beoordeling onbekend

Slechts drie soorten vinden mogelijkheden voor paai in het
gebied van de koelwateruitlaat van de e-centrale Lage
Weide: riviergrondel, snoekbaars en spiering; daarnaast is er
voor zes soorten opgroeihabitat aanwezig: alver, bot, pos,

riviergrondel, snoekbaars en spiering. Al deze soorten
kunnen dus effecten ondervinden van het lozen van
koelwater. Zowel voor paai- als opgroei worden de mogelijkheden voor circa 2/3 van
de soorten negatief beoordeeld, waardoor effecten van koelwater naar verwachting
relatief gering zullen zijn. Daarbij komt dat in het algemeen voor de meeste
vissoorten de voortplantingsmogelijkheden in het Amsterdam-Rijnkanaal slecht zijn
door het ontbreken van een natuurlijke overzone met submerse en emerse vegetatie.

1

Het aantal soorten in beide kolommen hoeft niet noodzakelijkerwijs op het zelfde totaal uit te
komen. Voor paai in het zoete water telt bot niet mee (paait in zoutwater), waardoor het
totaal van de paaikolom 1 lager is dan van de opgroeikolom.
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Er is zelfs nauwelijks ondiepe zone aanwezig omdat de oever voor het merendeel
wordt gevormd door damwand. Ook de verstoring door de scheepvaart is aanzienlijk
(golfbewegingen in combinatie met de zuigende werking van scheepsschroeven).
Van de bovengenoemde soorten is alleen spiering beleidsmatig geprioriteerd.
Gegevens over inzuiging van vis zijn niet bekend of niet gepubliceerd. Het
Amsterdam-Rijnkanaal is relatief soortenarm omdat er naar verwachting weinig
voortplantingsmogelijkheden zijn. Hierdoor zal ook de visdichtheid niet al te groot
zijn.
E-centrale Merwedekanaal
E-centrale
Merwedekanaal
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Moerdijk-centrale
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in de omgeving van de koelwateruitlaat, terwijl voor acht
soorten opgroeihabitat aanwezig is (alver, bot, pos,
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rivierdonderpad, riviergrondel, snoekbaars, spiering en zeelt).
Paai- en opgroeihabitat zijn afwezig voor respectivelijk 20 en 14 soorten. Dit wordt in
belangrijke mate veroorzaakt door de afwezigheid van vegetatie. Los van een
eventueel effect van het koelwater op de paai kan worden gesteld dat de
paaimogelijkheden ter plaatse in ieder geval heel beperkt zijn. Naar verhouding meer
effect kan worden verwacht op de opgroeimogelijkheden voor vis omdat voor
eenderde van de aanwezig soorten opgroeihabitat aanwezig is. Het betreft: alver,
bot, pos, rivierdonderpad, riviergrondel, snoekbaars, spiering en zeelt.
Van de genoemde soorten zijn rivierdonderpad en spiering beleidsmatig
geprioriteerd. In 1996 is in het kader van de verleende WVO-vergunning onderzoek
verricht naar visschade als gevolg van wateronttrekking door de centrale. De
hoeveelheid ingezogen vis werd daarbij gerelateerd aan wat in de omgeving van het
onttrekkingspunt ( de westelijke insteekhaven) aanwezig was. Het aantal ingezogen
vissen varieerde van 0,29 tot 4,87 per 1.000 m 3 , wat per etmaal ongeveer overeen
kwam met terwijl 0,1 tot 0,6% van de vissen in het onttrekkingsgebied.
Amer-centrale
Het beeld voor paai- en opgroeimogelijkheden, in het gebied
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in grote lijnen hetzelfde als bij de Moerdijk-centrale. Alleen
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voor baars en rivierdonderpad is paaihabitat aanwezig. Voor
19 van de 24 aanwezige soorten is dat niet het geval.
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Amer-centrale

waar de koelwaterpluim van de Amer-centrale aanwezig is, is

Opgroeihabitat is aanwezig voor acht soorten (alver, bot, pos,
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rivierdonderpad, riviergrondel, snoekbaars, spiering en zeelt) en afwezig voor 13
soorten. Deze laatstgenoemde soorten zijn in beide Ievensfasen afhankelijk van
vegetatie. Het meest recente onderzoek naar de inzuiging van vis bij de Amer centrale is uitgevoerd in 1998 in eenheid 9. Dit onderzoek was bedoeld om
verbeteringen aan de vuilopvangbakken van de beide trommelfilters te testen. Uit de
resultaten van het onderzoek bleek dat de overlevingskansen van ingezogen vis
relatief gering zijn: voor grote vissen, met een gemiddelde lengte van 20-25 cm,
bedroeg het overlevingspercentage 13-23%, voor kleine vissen, met een gemiddelde
lengte van 3-6 cm was dit 6-18%. In 1980 en 1981 is onderzoek uitgevoerd naar de
inzuiging van vis bij de Amer-centrale. De totale inzuiging van vis op jaarbasis werd
toen berekend op 1,372 miljoen exemplaren. De gemiddelde inzuiging bedroeg in die
periode 1,71 vissen per 1000 m 3 koelwater.
Claus-centrale
Claus-centrale
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In de koelwaterpluim van de Claus-centrale kunnen 33
vissoorten voorkomen. Paaihabitat is nauwelijks aanwezig,
alleen baars en rivierdonderpad, die met kunstmatig
stenensubstraat op het onderwater talud uit de voeten
kunnen, hebben er mogelijkheden tot paai. Voor tenminste
25 soorten worden de paaimogelijkheden negatieve

beoordeeld. Voor een vijftal soorten is de beoordeling onbekend. Habitat voor
opgroei is aanwezig voor 10 soorten, te weten: alver, bot, kleine modderkruiper,
kwabaal, pos, rivierdonderpad, riviergrondel, snoekbaars, spiering en zeelt. Het
betreft voornamelijk soorten die pelagisch opgroeien of soorten die voldoende
hebben aan het besteende onderwatertalud. Van 20 soorten kan gezegd worden dat
er geen mogelijkheden zijn om op te groeien, vooral omdat er geen vegetatie
aanwezig is. Van bovengenoemde soorten zijn rivierdonderpad, kleine
modderkruiper, kwabaal en spiering beleidsmatig geprioriteerd.
Voor de Claus-centrale zijn geen recente inzuiggegevens bekend. Door de KEMA is
in 1981 onderzoek verricht naar de inzuiging van vis. Van de toen onderzochte ecentrales bleek de Claus-centrale de minste vis in te zuigen: 34.000 exemplaren op
jaarbasis. De gemiddelde inzuiging bedroeg in de onderzoekperiode 0,02 vissen op
1000 m 3 koelwater.
Willem-Alexander-centrale
Willem-Alexandercentrale
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Bij de Willem-Alexander-centrale komen 33 vissoorten voor.
Uit onderzoek, uitgevoerd binnen andere kaders (54), blijkt
dat in heel de gestuwde Maas de voortplantingsmogelijkheden sterk te wensen overlaten. De situatie bij de
Willem-Alexander-centrale is daarop geen uitzondering.
Paaihabitat is nauwelijks aanwezig, alleen baars en

rivierdonderpad, die met kunstmatig stenensubstraat uit de voeten kunnen, hebben
er mogelijkheden tot paai. Voor tenminste 25 soorten worden de paaimogelijkheden
negatief beoordeeld, terwijl voor een vijftal soorten de beoordeling onbekend is.
Habitat voor opgroei is aanwezig voor 11 soorten, te weten: alver, bot, elft, kleine
modderkruiper, kwabaal, pos, rivierdonderpad, riviergrondel, snoekbaars, spiering en
zeelt. Het betreft voornamelijk soorten die pelagisch opgroeien (o.a. alver, spiering
en snoekbaars) of soorten die voldoende hebben aan het besteende
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onderwatertalud (o.a. riviergrondel, rivierdonderpad, kleine modderkruiper). Van 19
soorten kan gezegd worden dat er geen mogelijkheden zijn om op te groeien, vooral
omdat er geen vegetatie aanwezig is. Zeker voor wat de paai betreft zal er geen
grote beïnvloeding zijn door de lozing van koelwater. Enige beïnvloeding kan worden
verwacht bij het opgroeien van vis; voor eenderde van de soorten zijn er ter plaatse
van de koelwaterpluim mogelijkheden. Van genoemde soorten zijn rivierdonderpad,
elft, kwabaal en spiering beleidsmatig geprioriteerd. Over de Willem-Alexandercentrale zijn geen gegevens m.b.t. inzuiging voorhanden.
E-centrale Harculo
E-centrale Harculo

deling
Tpaw

Beoordeling
opgroei

Beoordeling +

1

8

Beoordeling-

20

15

Beoordeling +1-

0

0

3

2

Beoordeling onbekend

Nabij de e-centrale van Harculo komen 25 vissoorten voor.
Paaihabitat is in het door de koelwaterpluim belnvloedde
gebied nauwelijks aanwezig. Alleen baars heeft er
mogelijkheden tot paai. Voor tenminste 20 soorten worden de

paaimogelijkheden daar negatief beoordeeld, terwijl deze
voor een drietal soorten onbekend zijn. Habitat voor opgroei
is aanwezig voor 8 soorten, te weten: alver, bot, pos, rivierdonderpad, riviergrondel,
snoekbaars, spiering en zeelt. Het betreft voornamelijk soorten die pelagisch
opgroeien of soorten die voldoende hebben aan het besteende onderwatertalud. Van
15 soorten kan gezegd worden dat er geen mogelijkheden zijn om op te groeien,
vooral omdat er geen vegetatie aanwezig is. Als er in het door de koelwaterpluim
beïnvloedde gebied een effect van het koelwater is, dan zal dat met name zijn op de
opgroei van de aanwezige soorten. Van de bovengenoemde soorten zijn
rivierdonderpad en spiering beleidsmatig geprioriteerd. Recente gegevens over de
inzuiging van vis zijn niet voorhanden of niet gepubliceerd. In de periode 1980-1981
is door de KEMA onderzoek verricht naar de inzuiging van vis. Op basis van de
resultaten van het onderzoek werd de totale inzuiging op jaarbasis berekend op
770.000 vissen. Dit houdt in dat gemiddeld over de jaren 1980 en 1981 2,26 vissen
per 1000 m 3 koelwater werden ingezogen.
E-centrale Nijmegen

1

In de Waal ter hoogte van de koelwaterpluim van de e
centrale Nijmegen kunnen een 22-tal vissoorten voorkomen.
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rivierdonderpad vindt er mogelijkheden tot paai. Voor
tenminste 18 soorten worden de paaimogelijkheden daar

E-centrale Nijmegen

Beoordeling onbekend

negatief beoordeeld, terwijl deze voor een drietal soorten onbekend zijn. Habitat voor
opgroei is aanwezig voor zes soorten, te weten: pos, rivierdonderpad, riviergrondel,
snoekbaars, spiering en zeelt. Het betreft voornamelijk soorten die pelagisch
opgroeien of soorten die voldoende hebben aan het besteende onderwatertalud. Van
13 soorten kan gezegd worden dat er geen mogelijkheden zijn om op te groeien, met
name vanwege de afwezigheid van vegetatie. Als er in het door de koelwaterpluim
beïnvloedde gebied een effect van het koelwater is, dan zal dat vooral zijn op de
opgroei van de zes soorten die er opgroeihabitat kunnen vinden. Van de
bovengenoemde soorten zijn rivierdonderpad en spiering beleidsmatig geprioriteerd.
Voor de e-centrale Nijmegen zijn geen recente inzuiggegevens bekend. Door de
KEMA is in de jaren 1980-1981 onderzoek verricht naar de inzuiging van vis. De
gemiddelde inzuiging bedroeg toen 1,09 vissen op 1000 m 3 koelwater. De totale
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inzuiging van vis werd op basis van de resultaten van dit onderzoek berekend op
705.000 exemplaren op jaarbasis.
E-centrale Velsen
E-centrale Velsen

Beoordeling
paai

Beoordeling
opgroei

Bij de e-centrale Velsen komen 47 soorten voor. De
beoordeling van de paai- en opgroeimogelijkheden is moeilijk;
het betreft een zeer kunstmatig gebied met over de lengte
van het kanaal een zoutgradiënt en relatief grote wisselingen
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in omstandigheden. Daarnaast is de bodem vervuild. In
principe zou er paaihabitat kunnen zijn voor 19 soorten,

waarbij aangetekend moet worden dat de paaimogelijkheden voor zeevissoorten
wellicht wat te ruim zijn geïnterpreteerd. Voor typische estuariene en
brakwatersoorten (grondelsoorten, donderpadden en zeenaalden) behoort paai
wellicht tot de mogelijkheden. Voor zeker een achttal zeevissoorten geldt dat er in
het kanaal geen mogelijkheden zijn om te paaien; voor andere zeevissoorten (denk
hierbij aan pollak, schar en tong) is het onwaarschijnlijk dat er gepaaid kan worden,
maar valt op voorhand niet uit te sluiten. Het zoutgehalte geldt als een onzekere
factor voor het paaisucces van de zoetwatersoorten. Voor opgroei is er habitat
aanwezig voor 28 soorten. Bij de beoordeling is niet expliciet rekening gehouden met
de effecten van wisselende zoutgehalten, die optreden als gevolg van veranderingen
in de afvoer, op de paai of opgroei. Onder invloed van het zoute water is de kans
groot dat in werkelijkheid de paai- en opgroeimogelijkheden voor de
zoetwatersoorten ter plaatse aanzienlijk minder zijn dan nu is aangenomen. Soorten
die afhankelijk zijn van vegetatie en andere structuren scoren minder voor paai en
opgroei. Verwacht mag worden dat in het algemeen de paai- en
opgroeimogelijkheden voor alle vissoorten, die in de omgeving van de e-centrale
habitat vinden, beperkt zijn door de heersende omstandigheden in het
Noordzeekanaal. Ansjovis, glasgrondel, grote koornaarvis, kolblei, spiering, vetje en
zwarte grondel zijn beleidsmatig geprioriteerd. Gegevens over de inzuiging van vis
door de e-centrale Velsen waren ten tijde van het vervaardigen van dit rapport niet
bekend of niet gepubliceerd. In januari 2006 werd echter gerapporteerd over
onderzoek uitgevoerd in 2005. De in het rapport gepresenteerde gegevens laten
slechts een seizoensbeeld zien voor de periode augustus tim november. Met name
in het voorjaar, bij de mogelijke aanwezigheid van grote aantallen juveniele vis, zal
waarschijnlijk meer vis worden ingezogen dan in de periode waarover werd
gerapporteerd.
Eem s-centrale
In het waddengebied bij de Eems-centrale komen 45
soorten voor. Paaihabitat is aanwezig voor 13 soorten
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paai

Beoordeling
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(ansjovis, bot, diklipharder, dunlipharder, goudharder,
grote koornaarvis, grote zeenaald, kleine zeenaald,

Beoordeling +1-

0-
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pollak, puitaal, schar, tong en vijfdradige meun). Het

Beoordeling onbekend

7

10

betreft voornamelijk pelagofiele paaiers. Paaihabitat is

Eems-centrale

afwezig voor 10 soorten, het zijn voornamelijk speleofielen die door het ontbreken
van stenen geen paaimogelijkheden hebben. Twaalf soorten kunnen in principe niet
paaien in de Waddenzee vanwege de geringe waterdiepte. Voor 7 soorten kon geen
beoordeling worden gegeven; het betreft plantenpaaiers of soorten waarvoor de
paaivoorkeur onbekend is. Opgroeihabitat is aanwezig voor 35 soorten (ansjovis,
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blauwe wijting, bot, brakwatergrondel, dikkopje, diklipharder, dunlipharder,
dwergbolk, geep, gewone zeedonderpad, glasgrondel, goudharder, grauwe poon,
griet, groene zeedonderpad, haring, harnasmannetje, kabeljauw, mul, pitvis, pollak,
puitaal, rode poon, schar, schol, slakdolf, snotolf, spiering, sprot, steenbolk, tarbot,
tong, vijfdradige meun, wijting en zwarte grondel). Dit zijn voor een groot deel
vissoorten die pelagisch opgroeien. Bij de beoordeling van de paai- en
opgroeimogelijkheden is geen rekening gehouden met mogelijke effecten van
wisselende zoutgehalten als gevolg van de Eemafvoer.
Negen soorten zijn beleidsmatig geprioriteerd (ansjovis, botervis, glasgrondel, grote
koornaarvis, rivierprik, spiering, zeeprik, zeestekelbaars en zwarte grondel).
Voor de Eems-centrale is voor 1992/93 en 1996/97 op basis van metingen geschat
dat er tussen de 12 en 18 miljoen jonge vissen per jaar werden ingezogen.
Overigens zijn deze uitkomsten gebaseerd op het oude koelwaterdebiet van de EC
20 en niet op het totale koelwaterdebiet dat ongeveer een factor 3 hoger ligt (EC 20
inclusief vijf STEG eenheden).
E-centrale Maasviakte
E-centrale Maasvlakte
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In de omgeving van de lagune waarop de e-centrale
Maasvlakte het koelwater loost komen 41 soorten voor.
Voor 18 soorten is de beoordeling voor de paai positief.
In het beïnvloedde gebied is een ruime variatie aan
habitats aanwezig door het voorkomen van zand,

mollusken en stenen, waarbij tevens de blokkendam een
habitat kan vormen voor speleofielen. Soorten die daardoor paaihabitat kunnen
vinden zijn bot, brakwatergrondel, dikkopje, diklipharder, dunlipharder, geep, gewone
zeedonderpad, glasgrondel, goudharder, grote koornaarvis, grote zeenaald, kleine
koornaarvis, kleine zeenaald, pollak, puitaal, schar, tong en vijfdradige meun. Voor
een tiental soorten is paai niet mogelijk. Het zijn soorten met specifieke paaiplaatsen
of soorten die paaien op grotere diepte dan in het beïnvloedde gebied voorhanden is.
Opgroeihabitat is aanwezig voor 32 soorten (71%) te weten: bot, brakwatergrondel,
dikkopje, diklipharder, dunlipharder, dwergbolk, geep, gewone zeedonderpad,
glasgrondel, goudharder, griet, haring, harnasmannetje, kabeljauw, mul, pitvis,
pollak, pos, puitaal, rode poon, schar, schol, slakdolf, snotolf, spiering, sprot,
steenbolk, tarbot, tong, vijfdradige meun, wijting en zwarte grondel. Bij de
beoordeling is geen rekening gehouden met de effecten van veranderingen in het
zoutgehalte van het water in de omgeving van het lozingspunt op de paai of opgroei,
als gevolg van de Rijnafvoer. Het beïnvloedde gebied van de Maasvlakte-centrale
scoort relatief goed voor zowel paai- als opgroeimogelijkheden. Er zou dus voor wat
betreft de aanwezige gilden een aanzienlijk effect van het koelwater kunnen zijn.
Overigens is de lagune een praktisch afgesloten gebied (door de blokkendam). Het
is onduidelijk wat dit voor effect heeft op de aanwezigheid van visstand ter plaatse.
Zes soorten zijn beleidsmatig geprioriteerd (glasgrondel, grote koornaarvis, rivierprik,
spiering, zeeprik en zwarte grondel). Recente gegevens over de inzuiging van vis
zijn niet voorhanden of niet gepubliceerd. Wel is er onderzoek naar de inzuiging van
vis verricht in 1979 door de koelwaterzeven te bemonsteren. Opvallend was het
grote aantal soorten dat werd aangetroffen, 31. De talrijkste waren: glasgrondel,
dikkopje en haring. Voor wat betreft een mogelijk seizoenspatroon in de inzuiging is
gebleken dat bij de Maasvlakte-centrale de hoogste aantallen vis in het najaar
werden ingezogen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de locatie van de inlaat in de
© copyright OVB/RIZA
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Europahaven, waar grondelsoorten het meest talrijk voorhanden zijn (scholen haring
komen er minder gemakkelijk). In het jaar dat de bemonsteringen werden uitgevoerd,
was de koelwaterinname maximaal 33,1 m 3 .s 1 . Het totale aantal vissen dat op
jaarbasis werd ingezogen was 10,162 miljoen. Omgerekend komt dit neer op 9,74
exemplaren per 1000 m 3 koelwater.
E-centrale Borssele
E-centrale Borssele
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Nabij de e-centrale van Borssele komen 46 soorten voor.
Paaihabitat is aanwezig voor 16 soorten: ansjovis, bot,
diklipharder, dunlipharder, goudharder, griet, grote
koornaarvis, grote zeenaald, kleine zeenaald, pollak,
puitaal, schar, tarbot, tong, vijfdradige meun en
vorskwab. Een negental soorten heeft geen

mogelijkheden tot paal omdat de waterdiepte bij de koelwateruitiaat onvoldoende is.
Het betrof de volgende soorten: dwergbolk, grauwe poon, kabeljauw, rode poon,
schol, sprot, steenbolk, wijting en zeebaars. Elf soorten kunnen niet paaien vanwege
het ontbreken van hard substraat als stenen of grind of het ontbreken van holtes
tussen stenen (speleofielen). Voor 6 soorten kon geen beoordeling worden gegeven
omdat geen gedetaileerde informatie over mogelijk aanwezige structuren aanwezig
is. Voor de opgroeigilden geldt dat er voor circa 75% van de soorten habitat
aanwezig is. Voor 11 soorten kan geen beoordeling worden gegeven, omdat niet
bekend is of er structuren (m.n. pelagisch) aanwezig zijn. Wat betreft opgroei van vis
scoort het koelwaterlozingsgebied goed. Er mag dus een relatief belangrijk effect van
het koelwater worden verwacht op de opgroeimogelijkheden en in mindere mate op
de paaimogelijkheden (voor slechts 16 soorten is habitat aanwezig). Van aanwezige
soorten zijn ansjovis, glasgrondel, grote koornaarvis, rivierprik, spiering, vorkwab,
zeeprik, zeestekelbaars en zwarte grondel beleidsmatig geprioriteerd. Het enige
beschikbare onderzoek naar de inzuiging van vis, garnalen, krabben en kwallen is
uitgevoerd in de periode 1994-1995. Gedurende het onderzoek zijn de bandzeven 12
maanden lang bemonsterd, waarbij het bemonsterde watervolume 1,1 miljoen m 3
bedroeg. In totaal zijn 29 verschillende vissoorten aangetroffen (haring, sprot,
ansjovis, spiering, kabeljauw, wijting, steenbolk, vijfdradige meun, koornaarvis,
driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, kleine zeenaald, grote zeenaald,
zeedonderpad, harnasmannetje, snotolf, zeebaars, brasem, pos, snoekbaars, niet
nader geïdentificeerdehardersoorten, botervis, zandspiering, glasgrondel, niet nader
geïdentificeerde grondelsoorten, schol, schar, bot en tong). De voor de gehele
centrale berekende ingezogen jaartotalen bedroegen: 103 miljoen vissen, 1,1 miljoen
garnalen en 892 miljoen ribkwallen. Ruim 88% van het totale aantal vissen werd
ingezogen in de maanden mei en juni 1994. Dit betrof voornamelijk haring
(84.070.140 exemplaren). Opgemerkt moet worden dat de bemonsteringen alleen
overdag plaatsvonden. Uit onderzoek bij de Eems-centrale bleek dat de inzuiging 's
nachts bijna twee keer zo hoog was dan overdag (55). Overigens moet worden
bedacht dat de hoge inzuiging voor een groot deel werd bepaald door scholen
juveniele haring. Bekend is dat hun aanwezigheid van jaar tot jaar sterk kan variëren.
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Inleidi

1

Inleiding

1.1

Aanleiding
Het RIZA stelt een draaiboek op voor ecologisch onderzoek naar veldeffecten van
koelwatergebruik gedurende relatief warme zomers, wanneer bedrijven de maximale
lozingsnorm dreigen te overschrijden. Als onderdeel van dit project (MEETPOL)
heeft de OVB voor het RIZA een bureaustudie uitgevoerd waarvan dit de rapportage
is. In deze studie zijn voor 15 e-centrales de potentiële paai- en
opgroeimogelijkheden van vissen onderzocht in het door koelwater beïnvloedde deel
van het ontvangende water. Het betreft zowel zoute als zoete wateren.

1.2

Vraagstelling
Voor de beoordeling van potentiële ecologische effecten van koelwatergebruik zijn
vissen gekozen als indicatorgroep.
De vraagstellingen van het onderzoek zijn:
Welke vissoorten hebben in potentie paai- en opgroeigebieden in de
omgeving van de 15 te onderzoeken e-centrales en waar zijn deze gelegen?
Onder omgeving wordt hier verstaan de door de e-centrales beïnvloedde
omgeving (lozingsgebied en zone van onttrekking van koelwater). Welke
informatie is beschikbaar over de inzuiging van vis bij de e-centrales?
Het lag in de bedoeling eveneens kaartbeelden te vervaardigen van de paai- en
opgroeigebieden nabij de e-centrales. Omdat habitatinformatie niet in voldoende
mate gedetailleerd voorhanden was kon dit niet worden gerealiseerd.

1.3

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe de gegevens zijn verzameld en hoe de
verwerking ervan is aangepakt. De hoofdstukken 3 tlm 17 zijn gestructureerd per ecentrale; achtereenvolgens wordt een beschrijving van de e-centrale en de omgeving
gegeven, vervolgens wordt de visstand per e-centrale beschreven en is een
vergelijking gemaakt tussen de behoeften van de verschillende vissoorten en de
waarden van de aanwezige habitatparameters (beoordeling). Als laatste wordt in
deze hoofdstukken ingegaan op de inzuiging bij de e-centrale indien daarover
gegevens te achterhalen waren. In hoofdstuk 18 volgen de conclusies terwijl
hoofdstuk 19 een discussie en aanbevelingen omvat. Het rapport sluit af met een
overzicht van de geraadpleegde literatuurbronnen.
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Methode

2

Methode

2.1

Informatie e-centrales
In deze studie zijn 15e-centrales betrokken.
Tabel 1: Betrokken e-centrales
E-centrale

Eigenaar!

Ontvangende water

Exploitant
E-centrale Bergum

Electrabel

De Zwemmer (onttrekking
Berg u mermeer)

E-centrale Diemen

Nuon

lJmeer en Amsterdam-Rijnkanaal

Flevo-centrale

Electrabel

IJsselmeer

E-centrale Lage Weide

Nuon

Amsterdam-Rijnkanaal

E-centrale Merwedekanaal

Nuon

Amsterdam-Rijnkanaal

Moerdijk-centrale

Essent

Hollandsch Diep

Amer-centrale

Essent

Amer

Claus-centrale

Essent

Maas

Willem-Alexander-centrale

Nuon

Maas

E-centrale Harculo

Electrabel

IJssel

E-centrale Nijmegen

Electrabel

Waal

E-centrale Velsen

Nuon

Noordzeekanaal

Eems-centrale

Electrabel

Waddenzee

E-centrale Maasvlakte

E.ON Benelux

Noordzee

E-centrale Borssele

EPZ

Westerschelde

Voor adressen en bijzonderheden van de e-centrales wordt verwezen naar bijlage 1.
De e-centrales en de betreffende waterbeheerders zijn benaderd om zoveel
mogelijk, in dit kader relevante informatie over het koelwatergebruik en invloed
hiervan op de omgeving te verzamelen. Een deel van deze informatie is in dit rapport
verwerkt. Het overig deel is overgedragen aan opdrachtgever als relevant
nevenproduct van het onderzoek.

2.1.1

Habitat e-centrales
Bij de analyse van de habitatgegevens rondom de e-centrales (met name de
koelwaterpluim en het onttrekkingsgebied) is gebruik gemaakt van een selectie van
de verzamelde gegevens. Per e-centrale is de habitat beoordeeld op substraattype,
vegetatie en diepte. Bij substraattype komt de volgende indeling voor: steen, grind,
zand, slib en klei. Hierbij dient opgemerkt te worden dat met stenen stortstenen
worden bedoeld. Dit is een onnatuurlijk substraat. Soms komt de combinatie
damwand en stenen voor. Deze is ingedeeld in de klasse stenen.
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Bij vegetatie is een indeling gemaakt (voor zover relevant) in oevervegetatie,
submerse vegetatie (ondergedoken) en emergente (boven water uitstekend)
vegetatie. Oevervegetatie heeft geen grote waarde voor vis (in het kader van dit
onderzoek) en is bij de beoordeling niet meegenomen. De maximale waterdiepte is
bij alle e-centrales meer dan 1 meter. Hierdoor zijn er in principe altijd mogelijkheden
voor paai- en opgroeigilden die pelagisch paaien en/of opgroeien.

2.2

Informatie paai- en opgroei vis
Per koelwatergebruiker is in de literatuur nagegaan welke vissoorten er voorkomen
(zie literatuurlijst). De vissoort aal of paling is niet meegenomen in dit onderzoek
omdat deze vissoort niet paait en/of het eerste jaar opgroeit in Nederland. De
gewone pitvis, horsmakreel, Lozano's grondel, rasterpitvis, schelvis, schurftvis en
tongschar worden als obligate zeevissen beschouwd en zijn in de verdere analyse
voor paai- en opgroei niet meegenomen. Hoewel de fint langzaam lijkt terug te keren
in de Nederlandse binnenwateren (paaiende finten zijn in 2005 o.m. waargenomen in
het Hollands Diep) vormt deze soort op dit moment nog geen paaipopulaties van
enige betekenis. Daarom is de fint in de beoordelingen niet meegenomen. De
roofblei en de witvingrondel zijn wel bij enkele e-centrales aangetroffen, maar zijn
niet bij de analyse betrokken omdat het recente exoten betreft. Ingeburgerde exoten
(bijv. snoekbaars) zijn wel opgenomen.
De vissoorten die voorkomen bij een e-centrale zijn ingedeeld in gilden voor de paalen voor de opgroei. Een gilde is een verzameling van vissoorten die dezelfde eisen
stellen aan de habitat voor wat betreft een bepaald gedrag (migratie, paai, opgroei).
Een gilde is "a group of species that exploit the same class of environmental
resources in a similar way" (66)2
De groepen of categorieën binnen een gilde zijn niet gebaseerd op onderlinge
taxonomische relaties van de vissoorten, maar hangen samen met een
overeenkomst in hun gebruik van ecologische niches op het gebied van bijvoorbeeld
het voedseltype, paaihabitat etc. Er zijn veel verschillende gildenindelingen (voor
vissen) ontwikkeld, bijv. voortplantingsgilde (67), trofische gilde (indeling naar type
voedsel), stromingsgilde, zoutgilde, migratiegilde, etc. (66). De verschillende gildes
staan los van elkaar, d.w.z. een vissoort kan voor wat betreft elk type gilde een
plaats hebben in een anders samengestelde groep. Per soort kan een reeks van
gilde-"labels" worden gegeven (64).
Er is gekozen voor een indeling in paai- en opgroeigilden, omdat de vraagstelling
specifiek gaat over de potenties voor een vissoort voor wat betreft zijn paai- en
opgroei- mogelijkheden onder invloed van een e-centrale. Het gaat hierbij vooral om
het gebied waar zich de koelwaterpluim bevindt. Ook gaat het om het gedeelte van
het water nabij het innamepunt van het koelwater, waar de opgroei kan worden
beïnvloed door inzuiging in het koelwatersysteem.

2
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De getallen tussen haakjes verwijzen naar de literatuurbron in het hoofdstuk Literatuur.
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Voor een indeling van de vissoorten in gilden is uitgegaan van bestaande literatuur
bij de OVB (64), aangevuld met gegevens voor de brak- en zoutwatervissoorten die
voorkomen binnen dit onderzoek. Daar waar informatie ontbreekt, is een indeling
gemaakt op basis van expert judgement van de samenstellers van dit rapport.

2.2.1

Indeling in paaigilden
De voorkomende vissoorten zijn ingedeeld in zogenaamde paaigilden (64). De
paaigilden zijn als volgt gedefinieerd:

Tabel 2: Indeling in paaigilden
Grindpaaier

is afhankelijk van de aanwezigheid van grind of kiezels om
de eieren af te zetten (ook wel lithofiel genoemd)

Steenpaaier

is afhankelijk van de aanwezigheid van stenen of rotsen om
de eieren af te zetten (ook wel lithofiel genoemd)

Zandpaaier

is afhankelijk van de aanwezigheid van een zandbodem om
de eieren af te zetten

Plantpaaier

heeft vegetatie nodig om de eieren op af te zetten (dit kan
ook zeewier zijn) (ook wel fytofiel genoemd, hier is gekozen
voor de term plantpaaier om verwarring met de
beschuttingsgilde fytofiel te voorkomen)

Pelagofiel

paait in het open water (pelagische zone)

Bodempaaier

zet de eieren op de bodem af

Ostracofiel

legt eieren in levende schelpen/huizen van andere
organismen (bijv. mossels, krabben)

Speleofiel

legt eieren in holen en holtes

Eierdragend

Niet

gespecialiseerd
Geen
voortplanting

één van de ouderdieren draagt de eieren in- of uitwendig
met zich mee. Bij de inwendige eierdragers, waarbij het
vrouwtje inwendig wordt bevrucht, kunnen levendbarende
en eierlevendbarende soorten worden onderscheiden. Bij
eierlevendbarende soorten worden de embryo's gevoed
door de dooierzak en ontwikkelen zich in de lichaamsholte
van de het moeder. Bij levendbarende soorten worden de
embryo's deels of geheel gevoed worden door speciale
organen in het moederlichaam. Bij de uitwendig eierdragenden worden de eitjes afgezet in de broedbuidel: een
buidel of huidplooi op de buik van het mannetje, dat broedzorg vertoont
heeft geen voorkeurshabitat of gespecialiseerd gedrag
(wordt ook wel polyfiel genoemd)
plant zich niet voort in Nederland

Sommige vissoorten zijn vrij beperkt en kritisch in het substraattype. Als het
benodigde substraat niet voorhanden is, is de kans op een succesvolle paai nihil.
Andere vissoorten zijn minder kritisch en kunnen de paai volbrengen en eieren
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afzetten op meerdere typen substraat. Hierdoor komen ook combinaties van
paaigilden voor (bijvoorbeeld: steen/grindpaaier). Van een beperkt aantal vissen is
het paaigilde niet bekend. Het betreft in alle gevallen zoutwatervissen.

2.2.2

Indeling in opgroeigilden
De vissoorten zijn eveneens ingedeeld in zogenaamde opgroeigilden. Er is geen
bestaande relevante indeling gevonden in de literatuur en daarom is deze door de
samenstellers van het rapport zelf gemaakt. De indeling is wel gebaseerd op
ecologische informatie van de afzonderlijke soorten. Hierbij is de opgroeifase beperkt
tot de periode vanaf dat de eieren uitkomen tot en met de eerste zomer. De
opgroeigilden zijn als volgt gedefinieerd:

Tabel 3: Indeling in opgroeigilden
Pelagisch ()

soorten die opgroeien in het open water, geassocieerd
met de gehele waterkolom maar niet met de bodem

Pelagisch met
structuur (ps)

soorten die opgroeien in een waterkolom waar structuren
aanwezig zijn (planten, takken, kunstmatige structuren
maar ook menselijk afval (oude fietsen etc.))

Benthisch (b)

soorten die opgroeien nabij of op de bodem

Pelagisch enlof
bentisch (pb)

soorten die opgroeien zowel nabij de bodem als in het
open water

Benthisch met
structuur (bs)

soorten die opgroeien nabij of op de bodem op plaatsen
waar structuren voorkomen

Pelagisch met
mosselafhankelijkheid
(pm)

soorten die opgroeien in het pelagiaal, maar in de eerste
fase afhankelijk zijn van mosselen

Bentisch in bodem

soorten die opgroeien in de bodem (larven van prikken)

(mb)

2.3

Verwerking en synthese

2.3.1

Analyse visinformatie in relatie tot habitat e-centrale
De voorwaarden die de vissoorten stellen aan het specifieke habitat voor paai en
opgroei (zie gedetailleerde tabel in de bijlage) zijn vergeleken met de voorhanden
zijnde gegevens over de habitat in het beïnvloedde gebied bij de e-centrale.

Tabel 4: De beoordeling van habitatparameters
Score
+

+1-
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Omschrijving
De parameter is aanwezig
De parameter is deels aanwezig
De parameter is niet aanwezig
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Score
Onb

Omschrijving
Het is niet bekend of de parameter aanwezig is

In veel gevallen waren er nauwelijks gegevens te achterhalen van de habitats in de
ondiepere oeverzone. Deze zone is voor vele soorten als paai- en opgroeigebied van
groot belang.

2.3.2

Beoordeling paaigilden
Bij de aanwezigheid van geschikt paaisubstraat is een positieve beoordeling (+)
gegeven voor het betreffende paaigilde. Afwezigheid van geschikt paaisubstraat is
als negatief (-) beoordeeld. Als een vissoort op twee of meerdere soorten substraat
kan paaien is ook positief (+) beoordeeld als maar één van de substraten aanwezig
is. Indien een vissoort op een substraat en bodem (bv brasem: plant/bodempaaier)
paait en de para meter plant is afwezig, dan is er beoordeeld met onbekend (Onb)
omdat niet duidelijk is waaraan de bodem moet voldoen (dit kan ook weer per
vissoort verschillen). Enkele vissoorten behoren tot het paaigilde steen/grind/plant
paaigilde of plantlsteen (kopvoorn en baars). Voor baars is onnatuurlijke steenstort
wel beoordeeld als geschikt paaisubstraat (+), voor kopvoorn en sneep is steenstort
niet geschikt als paaisubstraat (-). Als paaisubstraat voor rivierdonderpad is
steenstort ook beoordeeld als positief (+). Obligate grindpaaiers (barbeel, rivierprik)
scoren nooit goed, omdat functionele grindbedden, zoals in natuurlijke rivieren, in
alle gevallen ontbreken (-). Bij de Claus- en Willem-Alexander-centrale komt wel
grind voor, maar niet in de vorm van geschikte paaibedden (vermoedelijk overspoeld
met zand en dus niet geschikt als paaihabitat voor obligate grindpaaiers). Voor de
pelagofielen is de beoordeling altijd positief, omdat de diepte bij alle
koelwaterlozingspunten voldoende diep is (+). Voor de speleofielen is de beoordeling
positief als er stenen aanwezig zijn (+). In alle andere gevallen is de beoordeling
negatief (-). Voor de ostracofielen (met 1 vertegenwoordiger: bittervoorn) is in alle
gevallen onbekend gescoord (Onb), omdat niet bekend is of er geschikte mosselen
(Unionidae) aanwezig zijn.

2.3.3

Beoordeling opgroeigilden
Bij de opgroeigilden is in alle gevallen de diepte voldoende (meer dan 1 meter) om
het opgroeigilde pelagisch positief te beoordelen (+). Het opgroeigilde pelagisch met
structuur is positief beoordeeld als er waterplanten aanwezig zijn (+). Het is niet
bekend of er andere grote structuren nabij de lozingspunten aanwezig zijn. Deze
zouden voor verscheidene soorten voor een positieve beoordeling kunnen zorgen.
Het opgroeigilde pelagisch en bentisch i s in alle gevallen positief beoordeeld (+),
omdat de vissen niet obligaat zijn (niet slechts veroordeeld tot één mogelijkheid).
Voor het opgroeigilde bentisch met structuur is positief beoordeeld als er stenen
(stortstenen) voorkomen (+). Het opgroeigilde bentisch in bodem wordt altijd met
onbekend beoordeeld (Onb). Het gaat hier om de larven van de diverse priksoorten.
Zij stellen specifieke eisen aan het substraat (slib) voor wat betreft de deeltjesgrootte. Van de locaties is slechts bekend of er slib voorkomt of niet. Over de
deeltjesgrootte ter plaatse is niets bekend. Voor het opgroeigilde pelagisch en
mosse!afhankeljkheid is altijd onbekend gescoord (Onb) omdat niet bekend is of er
in de omgeving van de koelwaterlozingen geschikte mosselen (Unionidae)
voorkomen en in welke dichtheid.

© copyright OVB/RIZA

23

2.3.4

Beleidsmatig geprioriteerde soorten
In de tabellen met informatie over de vis in de navolgende hoofdstukken is
aangegeven wanneer een vissoort beleidsmatig geprioriteerd is; het betreft hier
soorten die op een of andere manier beschermd zijn (Flora en Fauna-wet,
Habitatrichtlijn, enz) of op de Rode lijst voorkomen. Hiermee komt een overzicht tot
stand welke bedreigde of beschermde soorten mogelijk invloed kunnen ondervinden
van de e-centrales. De soorten spiering en kolblei zij hierbij ook meegenomen omdat
deze doelsoort zijn bij diverse natuurdoeltypen.

2.4

Inzuiging van vis door e-centrales
In de onderhavige bureaustudie is de beschikbare literatuur over de inzuiging van vis
door e-centrales verzameld. Per e-centrale is (op basis van toegankelijke bronnen)
aangegeven welke visbeschermende maatregelen zijn genomen en hoeveel vis er
ten tijde van het uitgevoerde onderzoek werd aangetroffen op de zeven.
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3

E-centrale Bergum

3.1

Beschrijving e-centrale Bergum
De e-centrale Bergum onttrekt koelwater aan het Bergumermeer en loost vervolgens
op de Zwemmer. Aangenomen is dat de visstand in de Zwemmer gelijk is aan die
van het Bergumermeer. De stroming in de Zwemmer is hoofdzakelijk in noordelijk
richting. In 1999 ging 93% van het debiet van de Zwemmer richting Dokkumer
Nieuwe Zijlen waar het water uitgeslagen wordt in het Lauwersmeer. Langs de
oevers van de Zwemmer staat een smalle rietkraag. Daar waar deze ontbreekt (met
name langs de oostelijke oever) zijn ze beschoeid met een paalbeschoeiing die
echter over grote delen nog nauwelijks intact is. Hierdoor is erosie van de oever
opgetreden waardoor de palen vrij in het water staan. Op sommige plaatsen staan
wilgen langs de oever waarvan de wortels deels zijn uitgespoeld. Hier en daar is de
oever besteend. De Zwemmer is 3 tot 4 meter diep, terwijl de bodem hoofdzakelijk
bestaat uit slib. Drijvende - en ondergedoken watervegetaties zijn niet aanwezig.
De e-centrale Bergum
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Omgeving e-centrale Bergum

3.2

De visstand bij de e-centrale Bergum
De visstand in het Bergumermeer kan worden gekarakteriseerd als die van het
snoekbaars-brasem type. De visgemeenschap wordt sterk gedomineerd door
brasem (60 kg.ha 1 ), gevolgd door snoekbaars (8 kg.ha 1 27). De vissoorten die
) (

voorkomen in het Bergumermeer zijn weergegeven in tabel 5 met de daarbij
behorende paai- en opgroeigilden. Tevens is aangegeven of de soort beleidsmatig is
geprioriteerd.
Tabel 5: Voorkomende vissoorten, indeling in gilden en beleidsprioritering.
Nederlandse naam

26

paaigilde

opgroeigilde

alver

plarit/materiaalpaaier

p

baars

plantlsteenpaaier

PS

bankvoorn

plantpaaier

pa

brasem

planhlbodempaaier

ps

driedoornige stekelbaars

plantpaaier

ps

karper

plantpaaier

ps

kolblei

plantlbodempaaier

ps

beleidsmatig
geprioriteerd

x
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F

Nederlandse naam

opgroeigilde

paaigilde

gnndlplantpaaier

pos

pb

rivierdonderpad

speleofiel

bs

riviergrondel

gnnd/zandpaaier

pb

rivierprik

gnndpaaier

mb

ruisvoom of netvoorn

plantpaaier

Ps

snoek

plantpaaïer

ps

snoekbaars

grind/zand/mergel/kleplantpaaier

p

spiering

steen/grmnd/zand/plantpaaier

p

tiendoornige stekelbaars

plantpaaier

Ps

winde

gnrid/plantpaaier

Ps

zeelt

plantpaaier

bs

x
x

x
x

18

totaal aantal soorten

3.3

beleidsmatig
geprioriteerd

Paai- en opgroeimogelijkheden bij de e-centrale Bergum
Nabij de e-centrale Bergum, en dan met name in het ontvangende water (de
Zwemmer), lijken de kansen voor succesvolle paai voor de meeste soorten gering
wegens het ontbreken van geschikte paaihabitats. Alleen baars scoort positief,
omdat er stortstenen voorkomen waar kan worden gepaaid. Ook voor de
opgroeigilden lijken de kansen vrij beperkt, alleen de soorten die pelagisch opgroeien
scoren goed. Het betreft vijf soorten: alver, pos, riviergrondel, snoekbaars en
spiering.
Tabel 6: Paai- en opgroeimogelijkheden e-centrale Bergum
Beoordeling
paai

Beoordeling
opgroei

alver

-

+

baars

+

-

blankvoom

-

-

brasem

-

-

dnedoornige stekelbaars

-

-

Nederlandse naam

kamer

-

kolblei

-

pos

-

+

riviergrondel

-

+

nvierpnk

-

onb

ruisvoom of rietvoom

-

-

snoek
snoekbaars

-

+

spiering

-

+

rivierdonderpad
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tiendoornige stekelbaars

-

-

winde

-

-

zeelt

-

-

Beoordeling +

1

5

Beoordeling -

17

12

Beoordeling +1-

0

0

Beoordeling onbekend

0

27

De impact van het koelwater op de paai- opgroeimogelijkheden in de Zwemmer lijkt
beperkt tot zes soorten vanwege het feit dat de meeste vissoorten, op basis van de
beschikbare habitatgegevens, sowieso al geen goede mogelijkheden hebben voor
paai en opg roei.
Uit onderzoek (33) blijkt dat, afhankelijk van de hydrologische condities, koelwater
vanuit de Zwemmer in het Bergumermeer terecht komt en aldaar zorgt voor een
verhoging van de watertemperatuur. Dit kan leiden tot recirculatie van het koelwater.
De omvang van dit verschijnsel is niet bekend. In het noorden van het
Bergumermeer zijn de paai- en opgroeimogelijkheden voor de soorten die afhankelijk
zijn van vegetatie (zie tabel 5) waarschijnlijk aanzienlijk beter gezien het voorkomen
van emerse en submerse vegetatie ter plaatse (33). In hoeverre de
voortpiantingsmogelijkheden hier beïnvloed worden door de hierboven genoemde
recirculatie van het koelwater is onduidelijk. Hiervoor is een hydrologische analyse
noodzakelijk, hetgeen buiten de reikwijdte van dit onderzoek valt.

3.4

Inzuiging bij de e-centrale Bergum
De e-centrale Bergum staat op de noordwest oever van het Bergumermeer en heeft
twee 320 MW eenheden (BG10 en BG20), die elk circa 14 m 3 .s 1 koelwater kunnen
gebruiken. Het water wordt opgepompt uit het Bergumermeer en na gebruik geloosd
in de Zwemmer. Het maximale koelwatergebruik is 2,4 x 106 m3 .dag 1 , wat ongeveer
40% is van het totale meervolume. De warmtelozing bedraagt maximaal 600 MWth.
Het temperatuurverschil over de condensors bedraagt maximaal 7°C. De
temperatuur van het water bij de uitlaat bedraagt maximaal 30°C (23).
Het koelwater wordt ingenomen via een grofvuil rooster (spleetwijdte van 33 mm) en
komt vervolgens door een viertal roterende trommelzeven met een maaswijdte van 5
mm. De stroomsnelheid verloopt van 30 cm.s 1 net buiten het grofvuilrooster tot 200
cm.s 1 binnen het koelsysteem. Vislarven en juvenielen kleiner dan 4 cm gaan door
het koelsysteem (entrainment) en worden met het koelwater geloosd in het
uitlaatkanaal. Grotere vis komt terecht op de roterende trommelzeven (impingement)
en van daar in transportbakjes. Vervolgens wordt ze via een pijpleiding afgevoerd
naar de Zwemmer (55). Door het systeem van transportbakjes wordt de sterfte
beperkt (overleving van 100% voor paling; 45-97% voor schubvis) (55). De
belangrijkste oorzaken van vissterfte in het koelsysteem zijn mechanische
beschadiging en drukfluctuaties (33). Van de kleinere exemplaren die door het
gehele koelwatersysteem gaan, zijn bij de e-centrale Bergum sterifepercentages
gevonden van 37% voor baarsachtigen en 87% voor spiering (33). Overigens is
hierbij de uitgestelde sterfte niet meegenomen.
De belangrijkste soorten (qua hoeveelheid) die worden ingezogen zijn: spiering,
snoekbaars, baars, pos, brasem, blankvoorn en driedoornige stekelbaars. lnzuiging
vindt vooral plaats in het voorjaar als de larven nog klein zijn en de stroming niet
kunnen weerstaan. Er is een grote overeenkomst tussen soortsamenstelling in het
meer en in de monsters verkregen van het koelwatersysteem. Variaties van jaar tot
jaar in de soortensamenstelling in het meer zijn terug te zien in deze monsters. Over
een onderzoeksperiode van 3 jaar bedroegen de ingezogen aantallen gemiddeld
25,2, 42,0 en 7,5 vissen per 1000 m 3 koelwater (55). Deze grote verschillen werden
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vooral veroorzaakt door de van jaar tot jaar sterk wisselende dichtheden van spiering
in het Bergumermeer. Over de periode van 1976-1979 is een gemiddelde inzuiging
van 15.800.000 vissen per jaar vastgesteld bij een gebruik van 20 m 3 .s 1 koelwater
(55). Dat het inzuigen van vis van periode tot periode sterk kan wisselen blijkt uit het
jaar 1980 toen op 28-05-1980 alleen al voor spiering de inzuiging 21.510.426
exemplaren per 24 uur bedroeg en binnen drie weken, 16-06-1980, gereduceerd was
3.265.017 exemplaren (33). In eerder genoemd onderzoek (55) wordt de conclusie
getrokken dat, tengevolge van de e-centrale, in mei 1979 en 1980 de sterfte bij
larven (grootte ca. 6-15 mm) in het Bergummermeer per etmaal 5% van de gehele
larvenpopulatie van snoekbaars en 14% van de gehele larvenpopulatie van spiering
bedroeg. Deze sterfte bleek van dezelfde orde van grootte als de natuurlijke sterfte
zoals deze uit de literatuur bekend is (55).

© copyright OVB/RIZA

29

E-centrale Diemen

4

E-centrale Diemen

4.1

Beschrijving e-centrale Diemen
De e-centrale Diemen loosde in het verleden op een baai langs de zuidoever het
lJmeer. Deze baai was ontstaan door de aanleg van het zogenaamde PEN-eiland,
het eiland waarop de e-centrale is gebouwd. Recent is de baai echter aan sterke
veranderingen onderhevig door de aanleg van de Amsterdamse stadswijk IJburg.
Grote delen van de baai zijn inmiddels opgespoten, waarbij men begonnen is in het
westelijk deel, om van daaruit in oostelijke richting verder te gaan. Effecten van
koelwaterlozingen op de visgemeenschap zijn vooral in het resterende deel van de
baai en het aangrenzende deel van het lJmeer te verwachten. De zuidkant van het
lJmeer (en dus ook van de voormalige baai) is relatief ondiep, de diepte loopt
langzaam toe van 1-2 naar 2-3 m (50).

4.

A

/

Langs de zuidoever komen velden met ondergedoken hogere waterplanten voor. De
belangrijkste soorten zijn doorgroeid- (Potamogeton perfoliatus) en
schedefonteinkruid (P. pectinatus) (47, 48). Onbekend is wat het effect van de
opspuitingen in de baai is op de aanwezige watervegetatiegemeenschap. Verwacht
mag worden dat de velden met ondergedoken hogere waterplanten zich op termijn
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verder zullen uitbreiden omdat door de opspuitingen de luwte in het gebied is
toegenomen.
De oevers van de baai zijn beschermd met stenen, terwijl de toplaag van de bodem
bestaat uit klei, evenals die in het aangrenzende deel van het lJmeer (50). De baai
maakt onderdeel uit van het vogelrichtlijngebied lJmeer. Kwalificerende visetende
soort is het nonnetje; relevante visetende soorten zijn: fuut, aalscholver, lepelaar en
zwarte stem. Oostelijk van de e-centrale ligt de habitatrichtlijngebied lJmeer (35).
Bij calamiteiten op het lJmeer kan de e-centrale ook lozen op het AmsterdamRijnkanaal (1). Aangezien dit nauwelijks voorkomt is deze situatie dan ook niet
beoordeeld. Overigens kan worden aangenomen dat in een dergelijke situatie de
vislevensgemeenschap in het Amsterdam-Rijnkanaal op vrijwel dezelfde wijze zal
worden beïnvloed als bij de e-centrales Lage Weide en Merwedekanaal.
Omgeving e-centrale Diemen

LEI
koeIvaier

4.2

De visstand bij de e-centrale Diemen
De visgemeenschap is samengesteld aan de hand van monitoringgegevens uit
zowel het lJmeer als het zuidelijk deel van het Markermeer aangezien er geen
scherpe begrenzing is tussen beide wateren. De betreffende gegevens zijn
verkregen uit fuikregistraties waardoor het niet mogelijk is de belangrijkste soorten
aan te geven op basis van de biomassa. Op basis van dichtheden zijn aal en bot de
belangrijkste soorten (14, 15). De vissoorten die voorkomen bij de e-centrale Diemen
zijn weergegeven in tabel 7 met de daarbij behorende paai- en opgroeigilden.
Tevens is aangegeven of een soort beleidsmatig is geprioriteerd.
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Tabel 7: Voorkomende vissoorten, indeling in gilden en beleidsprioritering.

alver

plantlmatenaalpaaier

p

baars

plantlsteenpaaier

PS

blankvoom

plantpaaier

PS

beleidsmatig
geprioriteerd

bot

pelagofiel

pb

brasem

planttbodempaaier

PS

driedoornige stekelbaars

plantpaaier

PS

karper

plantpaaier

PS
PS

x

5

x

kolblei

plantlbodempaaier

kroeskarper

plantpaaier

pos

grind/plantpaaier

pb

rivierdonderpad

speleofiel

bs

riviergrondel

grind/zandpaaier

pb

rivierprik

grindpaaier

mb

ruisvoom of rietvoorn

plantpaaier

pa

snoek

plantpaaier

PS

snoekbaars

gdndlzand/mergel/klei/plantpaaier

p

spienng

steen/grind/zand/plantpaaier

p

fendoomige stekelbaars

plaritpaaier

PS

winde

ghnd/plantpaaier

ps

zeelt

plantpaaier

bs

zeeprik

gndpaaier

mb

totaal aantal soorten

4.3

opgroeigilde

paaigilde

Nederlandse naam

x

x

x

x
x

21

Paai- en opgroeimogelijkheden bij de e-centrale Diemen
De beoordeling van de mogelijkheden voor paai bij e-centrale Diemen is goed. Voor
17 van de 21 soorten wordt positief gescoord. Dit wordt voornamelijk bepaald door
het voorkomen van waterplanten, waardoor het gilde P!antpaaiers (of de combinatie
Plant-/Grindpaaiers) goed scoort. Ook voor opgroei wordt goed gescoord. Door de
aanwezigheid van submerse vegetatie scoren alle soorten die bentisch of pelagisch
substraat nodig hebben, goed. De koelwaterpluim van de e-centrale Diemen kan dus
in het uitlaatgebied een aanzienlijke invloed hebben op de paal- en
opgroeimogelijkheden van de voorkomende soorten omdat vrijwel alle voorkomende
soorten er geschikte habitat vinden voor paai- en opgroei.
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Tabel 8: Paai- en opgroeimogelijkheden e-centrale Diemen
Beoordeling
paai

Beoordeling
opgroei

alver

+

+

baars

+

+

blankvoom

+

+

n.v.t.

+

brasem

+

+

dnedoornige stekelbaars

+

+

karper

+

+

kolblei

+

+

kroeskarper

+

+

pos

+

+

rivierdonderpad

-

+

riviergrondel

-

+

Nederlandse naam

bot

onb

rivierprik
ruisvoorn of rietvoom

+

+

snoek

+

+

snoekbaars

+

+

spiedng

+

+

tiendoornige stekelbaars

+

+

winde

+

+

zeelt

+

+

zeepnk

-

Beoordeling +

4.4

onb
17

19

Beoordeling -

4

0

Beoordeling +1-

0

0

Beoordeling onbekend

0

2

Inzuiging bij de e-centrale Diemen
De e-centrale Diemen bestaat momenteel uit de prod u ktie-ee n heden 31, 32 en 33.
De eenheden 31 en 32 bestaand uit het gebuikelijke ketel-turbine-generatortype met
een netto produktievermogen van 180 MWe per eenheid en een koelwaterverbruik
van respectievelijk 8,5 m 3 .s 1 en 8,1 m 3 .s 1 . Deze eenheden kunnen zowel met
aardgas als met zware stookolie worden ondervuurd. Eenheid 33 bestaat uit een
gasturbine, een afgassenketel en een stoomturbine met een netto
prod u ktievermogen van 249 MWe en een koelwatergebruik van 8,75 m 3 .s 1 . Het
maximale koelwaterverbruik van de centrale is 25,35 m 3 .s 1 . Voor het benodigde
koelwater twee circuits beschikbaar:
Het circuit, waarbij water wordt onttrokken aan het lJmeer ten oosten van het
PEN-eiland en geloosd op het lJmeer ten westen van het PEN-eiland;
Het circuit, dat water onttrekt aan het Amsterdam-Rijnkanaal en via de Derde
Diemen weer op het Amsterdam-Rijnkanaal loost.
Het tweede circuit wordt slechts gebruikt bij calamiteiten, zoals klimatologische
omstandigheden waarbij het niet mogelijk is voldoende koelwater aan het lJmeer te

Paait niet in zoetwater
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onttrekken. Ter beproeving van de installaties wordt het tweede circuit 6 maal per
jaar getest.
De koelwaterfilterinstallatie bestaat uit een grof rooster (spleetwijdte 3 cm), roterende
fijnmazige zeven (trommelfilters) met een maaswijdte van 4 mm en spoelpompen.
Het grofrooster wordt toegepast voor het tegenhouden van grote stukken vuil en
staat opgesteld voor de inlaat van het filtergebouw. Na passage wordt het water door
de trommelfilters geleid. Deze worden regelmatig met behulp van spoelpompen
afgespoten voor de verwijdering van het tegengehouden materiaal. Dit materiaal
wordt tesamen met het spoelwater opgevangen in bakken, gemonteerd aan de
binnenzijde van de trommelfilters. Vanuit deze bakken wordt het materiaal via een
goot afgevoerd waarbij vuil en waterorganismen worden gescheiden met behulp van
een fijnrooster. Het vuil blijft op het fijnrooster liggen, terwijl de waterorganismen in
het spoelwater naar het inlaatkanaal, voor de trommelzeven, wordt geleid (71). In
1998 is onderzoek verricht naar het inzuigen van vis (71). Weliswaar werd in
november 1997 met de metingen begonnen, maar de resultaten van metingen in de
eerste twee maanden van het onderzoek werden om verschillende redenen niet
betrouwbaar geacht (71). In totaal is gedurende 11 maanden gemeten. Elke meting
omvatte een periode van 24 uur. In onderstaande tabel zijn de resultaten
samengevat.
Resultaten van de tellingen van ingezogen vis, uitgevoerd in 1998 bij de e-centrale
Diemen (gem. = gemiddeld aantal per meting).
Maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november

metingen
16
28
25
23
3
24
19
5
4
4

1

Aantal
vissen

gem.

1115
1557
2621
3762
567
9.2042
81.3126
5667
1764
6.1885
960

70
56
105
164
189
3.835
42.796
1.133
441
15.471
960

Bij de resultaten moet worden aangetekend dat op 4 april slechts gemeld is dat er
veel vis aanwezig was die echter niet is geteld, en dat in de periode 30juni tim 14 juli
experimenten zijn uitgevoerd om voor de koelwaterinlaat vis te weren m.b.v.
stroboscooplampen.
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5

Flevo-centrale

5.1

Beschrijving Flevo-centrale
De Flevo-centrale, die al enige jaren als "stand-by" centrale fungeert, ligt op een
kunstmatig eiland in het zuidelijk deel van het IJsselmeer. Het eiland is via een brug
verbonden met Oostelijk Flevoland. Wanneer de centrale in bedrijf is vindt de lozing
van koelwater plaats tussen het eiland en de polderdijk. Aangenomen is dat de
koelwaterpluim zich voornamelijk uitstrekt langs de dijk van Oostelijk Flevoland in
noordoostelijke richting. De dijkteen is bedekt met een laag natuurstenen blokken
terwijl de bodem van het IJsselmeer voornamelijk bestaat uit lichte zavel. De
meerbodem ligt op een diepte van 4-5 m —NAP met tot ca. 2 km uit de dijk een serie
van diepe zandwinputten waarvan de diepte >7 m bedraagt (49). Vegetaties van
oever- en ondergedoken planten komen er niet voor (46, 47). De Flevo-centrale loost
op het vogelrichtlijngebied Ijsselmeer. Kwalificerende visetende soorten zijn: visdief,
fuut, aalscholver, lepelaar, nonnetje, grote zaagbek en kleine zilverreiger (35).
Momenteel loopt er een MER-procedure voor uitbreiding van de centrale.
De Flevo-centrale
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De visstand bij de Flevo-centrale
Voor de samenstelling van de visgemeenschap in het IJsselmeer zijn fuikregistraties
gebruikt omdat recente gegevens over de visbiomassa niet voorhanden waren. Het
is daarom niet mogelijk de belangrijkste soorten aan te geven op basis van de
biomassa. Op basis van dichtheden zijn aal, spiering en bot de belangrijkste soorten
(14, 15). De vissoorten die voorkomen in het IJsselmeer zijn weergegeven in tabel 9
met de daarbij behorende paai- en opgroeigilden. Tevens is aangegeven of een
soort beleidsmatig is geprioriteerd.
Tabel 9: Voorkomende vissoorten, indeling in gilden en beleidsprioritering.
paaigilde

Nederlandse naam

38

opgroeigilde

alver

plant/materiaalpaaier

p

baars

planVsteenpaaier

ps

blankvoorn

plantpaaier

PS

bot

pelagoflel

pb

brasem

plant/bodempaaier

PS

diklipharder

pelagotiel

p

ddedoornige
stekelbaars

plantpaaier

pa

beleidsrnatig
geprioriteerd

Europese meerval

plant/bodempaaier

PS

giebel

plantpaaier

PS

houting

grind/zandpaaier

p

karper

plantpaaier

ps

kleine modderkruiper

plantlbodempaaier

bs

x

kolblei

plantlbodempaaier

pa

x
X

kroeskarper

plantpaaier

PS

pos

grind/plantpaaier

pb

rivierdonderpad

speleofiel

bs

riviergrondel

gnnd/zandpaaier

pb

nvierprik

grindpaaier

mb

ruisvoorn of netvoorn

plantpaaier

pa

snoek

plantpaaier

pa

snoekbaars

grind/zand/mergel/klei/plantpaaier

p

spiering

steen/grind/zandlplantpaaier

p

x

x

x

x

x
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paaigilde

Nederlandse naam
tiendoomige
stekelbaars

opgroeigilde
ps

plant paaier

winde

gnnd/plantpaaier

ps

zeelt

plantpaaier

bs

zeeprik

grindpaaier

mb

totaal aantal soorten

5.3

beleidsmatig
geprioriteerd

x

x

26

Paai- en opgroeimogelijkheden bij de Flevo-centrale
De omgeving van de koelwateruitlaat van de Flevo-centrale scoort, door het
ontbreken van vegetaties, relatief slecht als paaigebied. Het voorkomen van
stortsteen biedt maar voor enkele vissoorten een geschikt paaisubstraat. Slechts drie
soorten vinden er paaihabitat: baars, diklipharder en rivierdonderpad. Uit tabel 10
blijkt dat er voor 18 van de 26 soorten die voorkomen geen paaihabitat aanwezig is.
De mogelijke invloed van de koelwaterpluim op de paai is daardoor relatief beperkt.
Opgroeimogelijkheden lijken goed voor 11 soorten. Vooral de pelagische soorten en
de soorten die van bodembeschutting afhankelijk zijn scoren goed door het
voorkomen van stortstenen. Voor de volgende soorten is opgroeihabitat
aanwezig:alver, bot, diklipharder, houting, kleine modderkruiper, pos,
rivierdonderpad, snoekbaars, spiering en zeelt.
Tabel 10: Paai- en opgroeimogelijkheden Flevo-centrale
Beoordeling
paai

Beoordeling
opgroei

alver

-

+

baars

+

-

Nederlandse naam

blankvoorn

-

-

bot

n.v.t.

+

brasem

onb

-

+

+

diklipharder
dedoornige stekelbaars

-

-

onb

-

giebel

-

-

houting

-

+

karper

-

-

kleine modderkruiper

onb

+

kolblei

onb

-

Europese meerval
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kroeskarper

-

-

pos

-

+

rivierdonderpad

+

+

riviergrondel

-

+

nvierprik

-

onb
-

ruisvoom of rietvoorn

-

snoek

-

-

snoekbaars

-

+

spiering

-

+

tiendoornige stekelbaars

-

-
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Nederlandse naam
winde

Beoordeling
paai

Beoordeling
opgroei

-

+

zeelt
zeepdk

onb

-

Beoordeling+

3

11

Beoordeling -

18

13

Beoordeling +1-

0

0

Beoordeling onbekend

4

2

In het verleden (periode 1977-1982, meestal september tot en met maart) zijn
bevissingen met staande netten uitgevoerd in het beïnvloedde gebied (tussen de
uitlaten van de centrale en het remmingswerk) (53). Uit deze bevissingen blijkt ter
plaatse een aanzienlijk hogere visdichtheid, vooral van snoekbaars en diverse
cypriniden. Baars is minder aangetroffen in vergelijking met het IJsselmeer. Er lijkt
een duidelijke aanlokking van vis te zijn door het warme koelwater. Opvallend is dat
gemeld wordt dat de conditie van de cypriniden in de winter erg slecht is (o.a.
schimmelplekken) en dat hun aanwezigheid in het gebied, te oordelen naar de
vangsten, heel constant is (slechts weinig variatie). Dit kan duiden op een stabiele
populatie ter plaatse. Overigens is het verschijnsel van een slechte conditie van
cypriniden tijdens warme winters ook bekend uit niet door thermische verontreiniging
beïnvloedde wateren. De stofwisseling van de vis is hoger dan normaal terwijl de
voedselbeschikbaarheid logischerwijs minder is. Voor een roofvis als snoekbaars
gaat dit waarschijnlijk niet op omdat de prooidichtheid in het gebied hoog is in
vergelijking met de overige delen van het IJsselmeer.

5.4

Inzuiging bij de Flevo-centrale
De Flevo-centrale bestaat uit een viertal elektriciteitsproduktie-een heden. De vier
eenheden zijn te onderscheiden in een tweetal conventionele eenheden (FL 01 en
FL 02) en een combi-eenheid (FL 03). De combi-eenheid is gelijk aan de
conventionele eenheden met dien verstande dat er een extra installatie is
voorgeschakeld. Verder is er een kleine ondersteunende gasturbine-eenheid (FLG1)
op de lokatie aanwezig. Teneinde de gewenste condenstatie van de uitgewerkte
stoom te verkrijgen, wordt oppervlaktewater ingenomen. Wanneer de centrale in
bedrijf is passeert het koelwater eerst een rooster (ter verwijdering van de grovere
delen) met een spleetwijdte van 2,5 cm en vervolgens een roterende zeef. De
stroomsnelheden in het systeem varieren van 0,35 m.s 1 voor de inlaat tot 2,0 m.s 1
in de condensorpij pen. Het van de roosters afkomende vuil wordt afgevoerd naar
een stortplaats in de gemeente Lelystad. De op de roterende zeef achterblijvende
vissen en kreeftjes worden door middel van spuiten verwijderd en via aparte aflaten
naar het oppervlaktewater teruggespoeld (bij de twee conventionele eenheden
gebeurt deze reiniging handmatig, bij de combi-eenheid vindt de terugspoeling
automatisch plaats). De eenheden FL 01, FL 02 en FL 03 gebruiken respectievelijk
maximaal 6,4, 6,4 en 15,6 m3 .s 1 koelwater.
Recent onderzoek naar de inzuiging van vis door de Flevo-centrale is niet
voorhanden of is niet gepubliceerd. In het midden en de tweede helft van de
zeventiger jaren is door de KEMA (59; 60; 61) onderzoek verricht naar inzuiging en
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overleving van vis. Op dat moment was de situatie dusdanig dat alle vis die op de
zeven achterbleef geen kans tot overleving had (100% sterfte). Destijds was de
Flevo-centrale uitgerust met zeven met een maaswijdte van 2 x 2 mm. Uit onderzoek
is gebleken dat deze zeven uiteindelijk een hogere sterfte van larven veroorzaakte
tijdens de passage van het koelsysteem dan zeven met een maaswijdte van 5 mm
(o.a. bij de e-centrale Bergum) die later ook bij de Flevo-centrale zijn toegepast. In
de 1970-er jaren bedroeg de sterfte van larven in het koelsysteem van de Flevocentrale voor spieringlarven 78% en voor baarsachtigen 69%. Een inschatting van de
totale hoeveelheid vis die op jaarbasis werd ingezogen is niet gemaakt; er is alleen
gedurende de maanden mei, juni en juli gemonsterd. In de betreffende periode (met
logischerwijs zeer hoge larvendichtheden) varieerden de ingezogen aantallen van
0,01 tot 7,5 vissen per m3 koelwater. In genoemd onderzoek werd wel een schatting
gemaakt van de impact van de Flevo-centrale op de totale larvenpopulatie op het
Ijsselmeer. Geschat werd dat door toedoen van de e-centrale 2 tot 4% (maximaal
2,9 tot 5%) van de larvenpopulatie sterft (60).
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6

E-centrale Lage Weide

6.1

Beschrijving e-centrale Lage Weide
De e-centrale Lage Weide onttrekt water voor koelingdoeleinden aan de
Energiehaven en loost vervolgens het koelwater op de Kernhaven. Beide havens
staan in directe verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal. De oever van de
Kernhaven en van het gedeelte van het Amsterdam-Rijnkanaal dat beïnvloed wordt
door de koelwaterpluim wordt gevormd door stalen damwand. De diepte van dit
gebied bedraagt >4 m. De bodem bestaat uit een bonte afwisseling van zand, klei en
slib. Vegetaties van oever- en waterplanten komen niet voor terwijl harde substraten,
anders dan de damwanden die de beide oevers vormen, ontbreken.
De e-centrale Lage Weide
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Omgeving e-centrales Lage Weide en Merwedekanaal

6.2

De visstand bij de e-centrale Lage Weide
De visgemeenschap in het noordelijk pand van het Amsterdam-Rijnkanaal is relatief
soortenarm en wordt sterk gedomineerd door brasem (11). Daarnaast zijn aal,
snoekbaars en kolblei belangrijk. De vissoorten die voorkomen nabij e-centrale Lage
Weide zijn weergegeven in tabel 11 met de daarbij behorende paai- en
opgroeigilden. Tevens is aangegeven of een soort beleidsmatig is geprioriteerd.
Tabel 11: Voorkomende vissoorten, indeling in gilden en beleidsprioritering.
paaigilde

Nederlandse naam

44

opgroeigilde

alver

plant/materiaalpaaier

p

baars

plant/steenpaaier

ps

barbeel

grindpaaier

ps

blankvoorn

plantpaaier

ps

bot

pelagoflel

pb

brasem

plant/bodempaaier

ps

driedoomige stekelbaars

plantpaaier

pa

karper

plantpaaier

ps

kolblei

plantibodempaaier

ps

pos

gnnd/plantpaaier

pb

dvierdonderpad

speleoflel

bs

dviergrondel

gnnd/zandpaaier

pb

rivierprik

grindpaaier

mb

beleidsmatig
geprjoritrd

x

x
x

x
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paaigilde

Nederlandse naam
ruisvoom of netvoorn

opgroeigilde

plantpaaier

PS

snoek

plantpaaier

PS

snoekbaars

grind/zandlmergel/klei/plantpaaier

p

spiering

steen/grind/zand/plantpaaier

p

tiendoomige stekelbaars

plantpaaier

pa

winde

grind/plantpaaier

pa

zeelt

plantpaaier

bs

zeeprik

grindpaaier

mb

x

x

x

21

totaal aantal soorten

6.3

beleidsmatig
gepriofltrd

Paai- en opgroeimogelijkheden bij de e-centrale Lage
Weide
Zowel de paai als de opgroei wordt voor circa 2/3 van de 21 soorten negatief
beoordeeld wegens het ontbreken van habitat in de Kernhaven. Dit komt door de
kale bodem en door de afwezigheid van waterplanten, waardoor er geen beschutting
is bij de bodem en in het pelagiaal. Slechts drie soorten vinden er mogelijkheden
voor paai: riviergrondel, snoekbaars en spiering; daarnaast is er voor zes soorten
opgroeihabitat aanwezig: alver, bot, pos, riviergrondel, snoekbaars en spiering.

Tabel 12: Paai- en opgroeimogelijkheden Lage Weide
Beoordeling
paai

Beoordeling
opgroei

alver

-

+

baars

-

-

barbeel

-

-

Nederlandse naam

blankvoom

-

-

bot

n.v.t

+

brasem

onb

-

-

-

dnedoornige stekelbaars
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karper

-

-

kolblei

onb

-

pos

-

+

nvierdonderpad
nviergrondel

+

+

dvierprik

-

onb

ruisvoorn of rietvoorn

-

-

snoek
snoekbaars

+

+

spiering

+

+

tiendoornige stekelbaars

-

-

winde

-

-

zeelt

-

-

zeepnk

-

onb

Beoordeling +

3

6

Beoordeling -

15

13

Beoordeling +1-

0

0

Beoordeling onbekend

2

2

45

In het algemeen kan worden gesteld dat voor de meeste vissoorten in het
Amsterdam-Rijnkanaal de voortplantingsmogelijkheden slecht zijn door het
ontbreken van een natuurlijke overzone met submerse en emerse vegetatie; er is
zelfs geen ondiepe zone aanwezig omdat de oever voor het merendeel wordt
gevormd door damwand. Ook de verstoring door de scheepvaart is aanzienlijk
(golfbewegingen). Eventuele effecten van de koelwaterlozing op de voortplantingsmogelijkheden zijn daarom beperkt.

6.4

Inzuiging bij de e-centrale Lage Weide
De e-centrale Lage Weide heeft een tweetal elektriciteitsproducerende eenheden, de
LW 05 en de LW 06 met een elektrisch vermogen van respectievelijk 265 en 250
MWe. De maximale warmtelozing via de condensor is respectievelijk 320 MWth en
200 MWth. Het maximale koelwatergebruik is respectievelijk 12,5 en 8,5 m 3 .s 1
(maximaal hulpkoelwaterdebiet is 0,2 en 0,25 m 3 .s 1 ). Over visbeschermende
maatregelen zijn nauwelijks gegevens gevonden. Het ingenomen koelwater gaat
achtereenvolgens door een grofvuilrooster (spleetwijdte 25 mm) en trommelzeven
met een maaswijdte van 4x5 mm (schriftelijke mededeling B. Munter). Materiaal dat
op de zeven achterblijft wordt niet naar het oppervlaktewater gespoeld.
Gegevens over inzuiging van vis zijn niet bekend of niet gepubliceerd. Al eerder is
opgemerkt dat het Amsterdam-Rijnkanaal relatief soortenarm is, er naar verwachting
weinig voortplantingsmogelijkheden zijn, terwijl ook de visdichtheid niet al te hoog is.
Uit OVB onderzoek blijkt het visbestand van het Amsterdam-Rijnkanaal rond de 250300 kg.ha 1 te zijn.
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7

E-centrale Merwedekanaal

7.1

Beschrijving e-centrale Merwedekanaal
Ongeveer 500 m ten zuiden van de monding van de Kernhaven loost, aan de
oostelijke oever van het Amsterdam-Rijnkanaal, de e-centrale Merwedekanaal direct
op het kanaal. De oever van het gedeelte van het Amsterdam-Rijnkanaal dat
beïnvloed wordt door de koelwaterpluim wordt gevormd door stalen damwand. De
diepte van dit gebied bedraagt >4 m. De bodem bestaat uit een bonte afwisseling
van zand, klei en slib. Vegetaties van oever- en waterplanten komen niet voor terwijl
harde substraten, anders dan de damwanden de beide vormen, ontbreken. Voor de
omgeving van de e-centrale Merwedekanaal zie § 6.1.
De e-centrale Merwedekanaal

.è..,.

i

7.2

.

De visstand bij de e-centrale Merwedekanaal
De visgemeenschap in het noordelijk pand van het Amsterdam-Rijnkanaal is relatief
soortenarm en wordt sterk gedomineerd door brasem (11). Daarnaast zijn aal,
snoekbaars en kolblei belangrijk. De vissoorten die voorkomen in het
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Merwedekanaal zijn weergegeven in tabel 13 met de daarbij behorende paai- en
opgroeigilden. Tevens is aangegeven of een soort beleidsmatig is geprioriteerd.

Tabel 13: Voorkomende vissoorten, indeling in gilden en beleidsprioritering.
Nederlandse naam

opgroeugilde

paaigilde

alver

plant/materiaalpaaier

p

baars

plant/steenpaaier

PS

barbeel

grindpaaier

PS

blankvoom

plantpaaier

PS

bot

pelagofiel

pb

brasem

plarit/bodempaaier

PS

driedoomige stekelbaars

plantpaaier

pa

karper

plantpaaier

pa

kolblei

plant/bodempaaier

PS

pos

gdnd/plantpaaier

pb

rivierdonderpad

speleofiel

bs

riviergrondel

grind/zaridpaaier

pb

rivierprik

grindpaaier

mb

x

x

x

x

ruisvoorn of rietvoorn

plantpaaier

PS

snoek

plantpaaier

PS

snoekbaars

grind/zand/mergel/klei/plantpaaier

p

spiering

steen/grind/zand/plantpaaier

p

x
x

tiendoornige stekelbaars

plantpaaier

winde

grind/plantpaaier

PS

zeelt

plantpaaier

bs

zeepdk

gnndpaaier

mb

totaal aantal soorten

7.3

beleidsmatig
geprioriteerd

x

21

Paai- en opgroeimogelijkheden bij de e-centrale
Me rwedeka n aal
Het Merwedekanaal scoort hetzelfde als de E-centrale bij Lage Weide.

Tabel 14: Paai- en opgroeimogelijkheden Merwedekanaal
Beoordeling
paai

Beoordeling
opgroei

alver

-

+

baars

-

-

barbeel

-

-

blankvoom

-

-

bot

n.v.t.

+

brasem

Nederlandse naam

48

onb

-

driedoornige stekelbaars

-

-

karper

-

-

koiblel

onb

-

pos

-

+

rivierdonderpad

-

-
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Beoordeling
paai

Beoordeling
opgroei

riviergrondel

+

+

rivierpnk

-

onb
-

Nederlandse naam

ruisvoom of netvoom

-

snoek

-

-

snoekbaars

+

+

spiering

+

+

liendoomige steketbaars

-

-

winde

-

-

zeelt

-

-

zeepdk

-

onb

Beoordeling +

3

6

Beoordeling -

15

13

Beoordeling +1-

0

0

Beoordeling onbekend

2

2

De opmerkingen over een eventuele invloed van het koelwater op paai- en
opgroeimogelijkheden in het Amsterdam-Rijnkanaal zijn voor deze e-centrale
vergelijkbaar met die van de e-centrale Lage Weide.

7.4

Inzuiging bij de e-centrale Merwedekanaal
De e-centrale Merwedekanaal heeft een drietal elektriciteitsproducerende eenheden
en wel STEG 10, 11 en 12 met een elektrisch vermogen van respectievelijk 95, 103
en 224 MWe. De maximale warmtelozing via de condensor is respectievelijk 75, 90
en 190 MWth. Het maximale koelwatergebruik is respectievelijk 3,2, 4,0 en 7,8 m 3 .s 1
(maximaal hulpkoelwaterdebiet is 0,2, 0,3 en 0,4 m 3 .s 1 ). Het ingenomen koelwater
gaat achtereenvolgens door een grofvuilrooster (spleetwijdte 25 mm) en
trommelzeven met een maaswijdte van 2x2 mm (schriftelijke mededeling B. Munter).
Materiaal dat op de zeven achterblijft wordt niet naar het oppervlaktewater gespoeld.
Gegevens over inzuiging van vis zijn niet bekend of niet gepubliceerd.
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8

Moerdijk-centrale

8.1

Beschrijving Moerdijk-centrale
De Moerdijk-centrale is gesitueerd aan de zuidoever van het Hollandsch Diep.
Lozing van koelwater vindt direct op dit water plaats. In westwaartse richting
(stroomrichting) is de zuidoever beschermd door de kade van het bedrijf Shell
chemie, vervolgens met natuurstenen blokken tot aan de jachthaven van
Noordschans. Ook Shell chemie loost koelwater op het Hollandsch Diep, op
jaarbasis gemiddeld 25 m 3 .s 1 (52). De lozingspunten van dit bedrijf liggen op
ongeveer 1.000 tot 1.200 meter benedenstrooms van het lozingspunt van de
Moerdijk-centrale.
Westelijk van de jachthaven Noordschans ligt een riet- en biezenveld waarvan de
oever gedeeltelijk beschermd wordt door natuurstenen blokken. De diepte van het
Hollandsch Diep neemt vanaf de zuidoever in noordelijke richting relatief snel toe tot
ongeveer 10 â 11 m (51). In het midden van het Hollandsch Diep, tegenover het
lozingspunt van de Moerdijk-centrale, ligt de uitloper van de Sassenplaat, een
voormalige zandplaat die tegen erosie beschermd wordt middels een dam van
natuursteen. Het oostelijk deel van de zandplaat ligt boven water en is begroeid. In
het litoraal is oevervegetatie aanwezig hoofdzakelijk bestaande uit riet.
De waterdiepte in het Hollandsch Diep bij de uitloper van de Sassenplaat, ter hoogte
van het lozingspunt van de Moerdijk-centrale, neemt in westelijke richting toe van
ongeveer 2 m tot ongeveer 10 â 11 m ter hoogte van de jachthaven Noordschans.
De bodem van het Hollandsch Diep bestaat in het gebied van de warmtepluim uit
slibrijk zand (51). Het koelwater wordt geloosd in het vogelrichtlijngebied Hollandsch
Diep. Voor dit gebied zijn in deze richtlijn geen visetende watervogels opgenomen,
met uitzondering van de lepelaar die in dit gebied wordt aangetroffen (35). Aan de
noordoever grenst het Hollandsch Diep aan de habitatrichtlijngebied Biesbosch.
Op 10 oktober 2005 is een aanvullend veldbezoek gebracht aan de Moerdijk-centrale
om meer in detail te kunnen vaststellen of in het beïnvloedde gebied emerse en
submerse vegetatie aanwezig is. Tijdens het bezoek zijn foto's gemaakt en is
wadend en met behulp van een dreg gezocht naar (resten van; gezien het moment in
het jaar) vegetatie. Vastgesteld is dat er geen submerse en emerse vegetatie van
enige betekenis voor vis aanwezig kan zijn geweest.
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Omgeving Moerdijk-centrale
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8.2

De visstand bij de Moerdijk-centrale
Het Hol!andsch Diep wordt gekenmerkt door een hoge visbiomassa in zowel het
open water als in de oeverzone. De visgemeenschap in het open water wordt sterk
gedomineerd door brasem. Daarnaast zijn snoekbaars en blankvoorn belangrijk. In
de oeverzone zijn paling, winde, baars en karper de belangrijkste soorten, gevolgd
door snoekbaars en brasem (12, 13). De vissoorten die voorkomen bij de Moerdijkcentrale zijn weergegeven in de volgende tabel met de daarbij behorende paai- en
opgroeigilden. Tevens is aangegeven of een soort beleidsmatig is geprioriteerd.

Tabel 15: Voorkomende vissoorten, indeling in gilden en beleidsprioritering.
paaigilde

Nederlandse naam
alver

plant/materiaalpaaier

p

baars

plantlsteenpaaier

pa

Beleidsmatig
geprioriteerd

barbeel

grindpaaier

ps

x

bittervoorn

ostracofiel

pm

x

blankvoom

plantpaaier

pa

bot

pelagofiel

pb
pa

brasem

plant/bodempaaier

driedoornige stekelbaars

plantpaaier

pa

Europese meerval

plantlbodempaaier

pa

karper

plantpaaier

pa

x

kolblei

plantlbodernpaaier

pa

x

kopvoorn

steen/gdnd/plantpaaier

pa

x

pos

grind/plantpaaier

pb

rivierdonderpad

speleofiel

bs

gdnd/zandpaaier

pb

gdndpaaier

mb

ruisvoom of rietvoorn

plantpaaier

pa

sneep

steen/grindpaaier

pa

riviergrondel
vierpk

snoek

plantpaaier

pa

snoekbaars

grmnd/zand/mergel/klei/plantpaaier

p

spienrig

steenlghnd/zarid/plantpaaier

p

plantpaaier

PS

weide

grindlplantpaaier

pa

zeelt

plantpaaier

bs

zeeprik

griridpaaier

endoomige stekelbaars

totaal aantal soorten

8.3

opgroeigilde

mb

x

x

x

x
x

x

25

Paai- en opgroeimogelijkheden bij de Moerdijk-centrale
Na een aanvullend veldbezoek is gebleken dat bij de Moerdijk-centrale geen emerse
of submerse vegetatie van betekenis voorkomt. Dit heeft natuurlijk consequenties
voor de soorten die bij het paaien en opgroeien vegetatie nodig hebben. Het
resultaat is dan ook dat slechts twee van de 25 voorkomende soorten er paaihabitat
kunnen vinden (baars en rivierdonderpad) op het besteende onderwatertalud in de
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omgeving van de koelwateruitlaat, en dat er voor acht soorten is opgroeihabitat
aanwezig (alver, bot, pos, rivierdonderpad, riviergrondel, snoekbaars, spiering en
zeelt). Paai- en opgroeihabitat is afwezig voor respectivelijk 20 en 14 soorten, in
belangrijke mate vanwege de afwezigheid van vegetatie. Onbekend scoorden twee
en drie soorten voor respectivelijk paai en opgroei. Wat betreft paai is het onbekend
of brasem met het aanwezige paaisubstraat genoegen neemt en eveneens is niet
bekend of er zoetwatermosselen (Unionidae) voorkomen in de bodem ten behoeve
van de voortplanting van de bittervoorn.
Tabel 16: Paai- en opgroeimogelijkheden Moerdijk-centrale
Beoordeling
paai

Beoordeling
opgroei

alver

-

+

baars

+

-

Nederlandse naam

barbeel
bittervoorn
blankvoom

-

-

onb

onb

-

-

bot

n.vt.

+

brasem

onb

-

ddedoornige stekelbaars

-

-

Europese meerval

-

-

karper

-

kolblei

-

kopvoorn

-

-

pos

-

+

rivierdonderpad

+

+

riviergrondel

-

+

rivierpnk

-

onb

ruisvoorn of rietvoorn

-

-

sneep

-

-

snoek

-

-

snoekbaars

-

+

spiering

-

+

tiendoornige stekelbaars

-

-

-

winde
zeelt

-

+

onb

zeepnk
Beoordeling +

2

8

Beoordeling -

20

14

Beoordeling +1-

0

0

Beoordeling onbekend

2

3

Los van een eventueel effect van het koelwater op de paai kan worden gesteld dat
de paaimogelijkheden door het ontbreken van habitats ter plaatse in ieder geval heel
beperkt zijn. Naar verhouding meer effect kan worden verwacht op de
opgroeimogelijkheden voor vis omdat eenderde van de aanwezig soorten
mogelijkheden heeft voor opgroeien.
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Inzuiging bij de Moerdijk-centrale

8.4

De Moerdijk-centrale gelegen aan het Hollandsch Diep heeft een
elektriciteitsproducerende eenheid MD 1 met een maximaal koelwaterdebiet van
43,2 m 3 .s 1 . Het huidige koelwatergebruik bedraagt overigens 11 m 3 .s 1 (mondelinge
mededeling van dhr. H. Mous, Essent). Het koelwater passeert achtereenvolgens
een grofrooster (spleetwijdte 10 cm), een fijnrooster (spleetwijdte 2 cm) en een
taprogge filter met een maaswijdte van 4-5 mm (schriftelijke mededeling E. van
Boxel).
In 1996 is in het kader van de verleende WVO-vergunning onderzoek verricht naar
visschade als gevolg van wateronttrekking door de centrale. De hoeveelheid
ingezogen vis werd daarbij gerelateerd aan wat in de omgeving van het
onttrekkingspunt ( de westelijke insteekhaven) aanwezig was. Het aantal ingezogen
vissen varieerde van 0,29 tot 4,87 per 1.000 m3 , wat per etmaal ongeveer overeen
kwam met terwijl 0,1 tot 0,6% van de vissen in het onttrekkingsgebied (72).

Datum

Aantal ingezogen
vissen in 24 uur

Aantal ingezogen

Aantal vissen in

vissen per 1.000 m 3 onttrekkingsgebied

5.005

4,87

niet bepaald

3-4 oktober
20-21 november

241
778

0,23
0,75

312.000
128.000

9-10 december

302

0,29

niet bepaald

17-18 juli

© copyright OVB/RIZA

Visonttrekking
in %
0,08
0,6
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Amer-centrale

t]
9.1

Amer-centrale

Beschrijving van de Amer-centrale
De Amer-centrale is gesitueerd aan de zuidoever van de Amer. Het bedrijf maakt
tijdens de zomermaanden en/of een lage rivierafvoer gebruik van een koeltoren om
de warmtelast op het oppervlaktewater te reduceren. Koelwater wordt via een kanaal
direct op de Amer geloosd. Uit remote sensing opnamen van de watertemperatuur
aan het wateroppervlak is gebleken dat onder bepaalde omstandigheden, o.a. bij
rustig weer en opkomend getij op de Noordzee, de warmtepluim de noordoever van
de Amer kan bereiken en zelfs via de Spijkerboor de Biesbosch in kan stromen (70).
Onbekend is hoe dik de pluimdikte en het verloop erin was tijdens de metingen. In
stroomafwaartse (westelijke) richting ligt langs de zuidoever een relatief smalle
strook van riet en biezen die beschermd wordt door een dam van natuurstenen
blokken. Een soortgelijke situatie wordt ook aangetroffen langs de noordoever, zij het
dat de strook met riet en biezen veel breder is en doorsneden wordt door geultjes.
Onbekend is of de koelwaterpluim door de beschermende blokkendam heen kan
dringen. Aangenomen is dat dit niet het geval is.
De Amer-centrale

Op ongeveer 500 meter benedenstrooms van het koelwaterkanaal bevindt zich aan
de zuidoever de monding van het Wilhelminakanaal en nog eens 500 meter verder
de ingang van de jachthaven van Drimmelen. Vanaf beide oevers neemt de Amer
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snel in diepte toe tot ongeveer 5 â 6 meter. De bodem bestaat voornamelijk uit slib
tot slibrijk zand. Op 11 oktober 2005 is een aanvullend veldbezoek gebracht aan de
Amer-centrale om een beter beeld te krijgen van de aan- of afwezigheid van
vegetatie. Tijdens het bezoek zijn foto's gemaakt en is wadend en met behulp van
een dreg gezocht naar resten van vegetatie (gezien het tijdstip in het jaar). Er bleken
geen dusdanige resten van vegetatie aanwezig te zijn waaruit geconcludeerd kon
worden dat submerse en emerse vegetatie met enige betekenis voor vis aanwezig is
geweest. Het gedeelte van de Amer, waarop de e-centrale loost, grenst met de
noordoever aan het vogelrichtlijngebied Biesbosch. De grens van het
habitatrichtlijngebied ligt langs de zuidoever van de Amer.
Omgeving Amer-centrale

9.2

De visstand bij de Amer-centrale
Aangenomen is dat de relatieve samenstelling van de visgemeenschap in de Amer
niet wezenlijk verschilt van die in de Getijden-Maas waar een jaarlijkse monitoring
plaats vindt. Dit houdt in dat in de hoofdstroom brasem de dominante soort is
gevolgd door snoekbaars winde en roofblei. Langs de oevers maken winde, aal en
snoekbaars het grootste deel van de biomassa uit (12, 13). De vissoorten die
voorkomen nabij de Amer-centrale zijn weergegeven in tabel 17 met de daarbij
behorende paai- en opgroeigilden. Tevens is aangegeven of een soort beleidsmatig
is geprioriteerd.
Tabel 17: Voorkomende vissoorten, indeling in gilden en beleidsprioritering.
Nederlandse naam

58

paaigilde

opgroeigilde

alver

plant/matenaalpaaier

p

baars

plantlsteenpaaier

ps

barbeel

gdndpaaier

ps

blankvoom

plantpaaier

ps

bot

pelagofiel

pb

brasem

plantlbodempaaier

PS

driedoornige stekelbaars

plantpaaier

ps

karper

plaritpaaier

ps

Beleidsmatig
geprionteerd

x
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paaigilde

Nederlandse naam

Beleidsmatig
geprionteerd

kolblei

plantibodempaaier

ps

x

kopvoom

steen/gnnd/plaritpaaier

ps

x

pos

gnnd/plantpaaier

pb

rivierdoriderpad

speleofiel

bs

riviergrondel

ghnd/zandpaaier

pb

nvierprik

gnndpaaier

mb

ruisvoorn of rietvoorn

plantpaaier

PS

serpeling

steenlgnnd/plantpaaier

pa

x

sneep

steenlgnndpaaier

pa

x

snoek

plantpaaier

ps

snoekbaars

gnd/zand/mergel/kIei/pIantpaaier

p

spiering

steen/gnnd/zand/plantpaaier

tiendoornige stekelbaars

plantpaaier

ps

winde

grind/plantpaaier

ps

p

zeelt

plantpaaier

bs

zeeprik

gdndpaaier

mb

x

x

x

x
x

24

totaal aantal soorten

9.3

opgroeigilde

Paai- en opgroeimogelijkheden bij de Amer-centrale
Op basis van de voorhanden zijnde habitatinformatie zijn de paai- en
opgroeimogelijkheden beoordeeld, nadat een aanvullend veldbezoek is gebracht
waarbij werd vastgesteld dat er geen resten van vegetatie (emers of submers)
aanwezig waren. Het beeld voor paai- en opgroeimogelijkheden, in het gebied waar
de koelwaterpluim aanwezig is, is in grote lijnen hetzelfde als bij de Moerdijkcentrale. Dit geldt niet alleen voor de zuidoever van de Amer maar ook voor de
noordoever (de Spijkerboor is buiten beschouwing gelaten omdat te weinig bekend is
over temperatuurfluctuaties in dat gebied ten gevolge van de koelwaterlozing van de
Amercentrale). Alleen voor baars en rivierdonderpad is paaihabitat aanwezig. Voor
19 van de 24 aanwezige soorten is dat niet het geval. Opgroeihabitat is aanwezig
voor acht soorten (alver, bot, pos, rivierdonderpad, riviergrondel, snoekbaars,
spiering en zeelt) en afwezig voor 13 soorten. Deze laatstgenoemde soorten zijn in
beide levensfasen afhankelijk van vegetatie. Soorten die genoegen nemen met zand
of steen(stort) en een min of meer pelagische opgroeifase hebben scoren wel
positief.

Tabel 18: Paai- en opgroeimogelijkheden Amer-centrale
Beoordeling
paat

Beoordeling
opgroei

alver

-

+

baars

+

-

barbeel

-

-

blankvoom

-

-

bot

nv.t.

+

brasem

onb

-

dedoornige stekelbaars

-

-

karper

-

-

Nederlandse naam
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Nederlandse naam

Beoordeling
paai

Beoordeling
opgroei

kolblei

-

-

kopvoorn

-

-

pos

-

+

rivierdonderpad

+

+

riviergrondel

-

+

rivierprik

-

onb

ruisvoorn of rietvoorn

-

-

serpeling

-

-

sneep

-

-

snoek

onb

onb

snoekbaars

-

+

spiering

-

+

winde

-

-

zeelt

-

+

zeepdk

-

onb

tiendoornige stekelbaars

-

Beoordeling +

2

8

Beoordeling -

19

13

Beoordeling +1-

0

0

Beoordeling onbekend

2

3

Voor eventuele effecten van het koelwater op de voortpiantingsmogelijk in de Amer
geldt hetzelfde als voor wat opgemerkt is over het Hollandsch Diep bij de Moerdijkcentrale.

9.4

Inzuiging bij de Amer-centrale
Het koelwater wordt via het inlaatkanaal, inlaatschuiven, grofvuilroosters (ondermeer
ter voorkoming van de inzuiging van vis) en roterende fijnfilters uit de rivier de Amer
onttrokken op een diepte van ca. 6 m. De Amer-centrale kent vier eenheden en wel
de nrs. 6, 7, 8, en 9. Voor de eenheden 6, 7 en 8 is het innamepunt voor het hoofden hulpkoelwater geplaatst in de haven van de Amer-centrale. Het innamepunt voor
eenheid 9 ligt aan de oever van de rivier de Amer. De eenheden 6 en 7 zijn
momenteel geconserveerd. Al het gebruikte koelwater van de in gebruik zijnde
eenheden 8 en 9 wordt geloosd via het koelwaterafvoerkanaal dat vanaf de koeltoren
naar de rivier loopt. De koeling van de eenheden 8 en 9 kan ook via de koeltoren
plaatsvinden. De hoeveelheden koelwater die kunnen worden gebruikt door de
eenheden 6, 7, 8 en 9 zijn respectievelijk: 17,2, 17,2, 29,4 en 30,1 m 3 .s 1 Met de
conservering van de eenheden 6 en 7 is het maximale koelwaterdebiet van de
centrale afgenomen tot 59,5 m 3 .s 1
.

Het meest recente onderzoek naar de inzuiging van vis bij de Amer-centrale is
uitgevoerd in 1998 in eenheid 9 (68). Dit onderzoek was bedoeld om verbeteringen
aan de vuilopvangbakken van de beide trommelfilters te testen. De maaswijdte van
de trommels bedraagt 5,1 mm. Materiaal dat van de zeven wordt gespoeld, komt in
de vuilopvangbakken terecht om vervolgens via een ca. 200 m lange leiding naar de
Amer te worden gespoeld. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat de
overlevingskansen van ingezogen vis relatief gering zijn: voor grote vissen, met een
60
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gemiddelde lengte van 20-25 cm, bedroeg het overlevingspercentage 13-23%, voor
kleine vissen, met een gemiddelde lengte van 3-6 cm was dit 6-18%.
In de jaren 1980 en 1981 werd door de KEMA onderzoek verricht naar de inzuiging
van vis bij de Amer-centrale (55). Op dat moment was het maximale
koelwatergebruik slechts 25,5 m 3 .s 1 . De soort die het meest frequent werd
ingezogen bij deze e-centrale was snoekbaars (meer dan de helft van de totale
inzuiging), andere talrijke soorten waren blankvoorn, baars en driedoornige
stekelbaars. De totale inzuiging van vis op jaarbasis werd geschat op 1,372 miljoen
exemplaren. De gemiddelde inzuiging bedroeg 1,71 vissen per 1000 m 3 koelwater.
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10

Claus-centrale

10.1

Beschrijving van de Claus-centrale
De Claus-centrale loost via een ca.1 ,2 km lang kanaal en een ca. 1 km lange
havenachtige structuur (zij haven) op de Maas, Ga. 1 km bovenstrooms van de stuw
bij Linne. De oevers van deze zijhaven en de Maas worden met natuursteen
beschermd. Tussen de monding van de zijhaven en de stuw bij Linne neemt de
diepte van de Maas naar het midden van de rivier Vrij snel in diepte toe tot 7 â 9 m.
De zijhaven heeft eenzelfde diepte. De bodem van de Maas bestaat uit een mengsel
van grof zand en grind in wisselende verhouding. Dit geldt wellicht ook voor de
zijhaven, hoewel gegevens daarover ontbreken. Het valt overigens zeker niet uit te
sluiten dat zich in de zijhaven ook een sliblaag kan hebben afgezet. Hoewel
tegenover de zijhaven de monding ligt van het Lateraalkanaal wordt het niet
aannemelijk geacht dat de warmtepluim zich tot daarin uitstrekt. Op 12 oktober 2005
is een aanvullend veldbezoek gebracht aan de Claus-centrale, om inzicht te krijgen
in aanwezigheid van vegetatie ter plaatse. Hierbij is het volgende geconstateerd. Het
1,2 km lange lozingskanaal is relatief helder (in vergelijking met de Maas) met een
doorzicht van meer dan 1 m; de oevers zijn glooiend met als substraat kleine
Maaskeitjes. Er is zowel submerse als emerse vegetatie aanwezig onder meer in de
vorm van waterpestvelden. Het kanaal is gescheiden van de zij haven door een
bovenlossende stuw met ruim 0,5 m verval. De trek van vis vanuit de Maas via de
zijhaven het kanaal in is bij het vaste peil van het stuwpand onmogelijk (de
verwachting is dat dit in het voorjaar hetzelfde is). Het kanaal heeft een
verwaarloosbare functie als paai- en opgroeigebied voor vis die daarin vanuit de
Maas is binnen getrokken en is daarom niet meegenomen in de beoordeling van het
koelwaterlozingsgebied.
De Claus-centrale
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Omgeving Claus-centrale
NMI

kociwater

2

De zijhaven is Vrij toegankelijk vanuit de Maas en kenmerkt zich als een grote kale
bak met relatief steile en verharde oevers (stortsteen). Er is geen vegetatie
aanwezig. Richting de monding van het kanaal en verder zuidwaarts is sprake van
een groot diep gat met een diepte van tegen de 20 m. Met de sonar werden daarin
grote visdichtheden waargenomen.

10.2

De visstand bij de Claus-centrale
Over de visgemeenschap in de bovenloop van de Gestuwde Maas zijn geen recente
gegevens bekend. Om toch tot een aannemelijke schatting te kunnen komen zijn
gegevens uit verschillende bronnen bijeen gevoegd (16, 17, 18, 19, 20). Over de
belangrijkste soorten (op basis van visbiomassa) kunnen geen uitspraken worden
gedaan. Verwacht mag worden dat deze sterk wordt beïnvloed door de
visgemeenschappen in de Maasplassen die daar, in verhouding tot de rivier, grote
oppervlakken innemen. De vissoorten die voorkomen nabij de Claus-centrale zijn
weergegeven in tabel 19 met de daarbij behorende paai- en opgroeigilden. Tevens is
aangegeven of een soort beleidsmatig is geprioriteerd.
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Tabel 19: Voorkomende vissoorten, indeling in gilden en beleidsprioritering.
paaigilde

Nederlandse naam

Beleidsmatig
geprioriteerd

alver

plantlmateriaalpaaier

p

baars

plant/steenpaaier

PS

barbeel

grindpaaier

ps

x

bittervoorn

ostracofiel

pm

x

blankvoorn

planlpaaier

PS

bot

pelagofiel

pb

brasem

plaritlbodempaaier

PS

driedoomige stekelbaars

plantpaaier

PS

eltt

grindpaaier/pelagofiel

p

elnts

grindpaaier

PS

x

Europese meerval

plant/bodempaaier

PS

x

giebel

plantpaaier (vnl. ongeslachtelijk)

pa

karper

plantpaaier

pa

kleine modderkruiper

plantlbodempaaier

bs

x

kolblei

plant/bodempaaier

pa

x

kopvoorn

steen/grind/plantpaaier

PS

x

kroeskarper

planlpaaier

pa

x

kwabaal

zandpaaier

pb

x

pos

grind/plantpaaier

pb

rivierdonderpad

speleofiel

bs

riviergrondel

grind/zandpaaier

pb

rivierprik

grindpaaier

mb

ruisvoorn of netvoorn

plantpaaier

pa

x

x
x

serpeling

steen/grmnd/plantpaaier

pa

x

sneep

steen/grindpaaier

pa

x

snoek

plantpaaier

pa

snoekbaars

grindlzandlmergel/klei/plantpaaier

p

spiering

steen/grind/zandlplantpaaier

p

tiendoornige stekelbaars

plantpaaier

PS

x

vetje

plantpaaier

ps

x

winde

gririd/plantpaaier

PS

x

zeelt

plantpaaier

bs

zeeprik

grmndpaaier

mb

totaal aantal soorten

10.3

opgroeigilde

x

33

Paai- en opgroeimogelijkheden bij de Claus-centrale
In de koelwaterpluim van de Claus-centrale kunnen 33 vissoorten voorkomen.
Paaihabitat is nauwelijks aanwezig, alleen baars en rivierdonderpad, die met
kunstmatig stenensubstraat uit de voeten kunnen, hebben er mogelijkheden tot paai.
Voor tenminste 25 soorten worden de paaimogelijkheden, door het ontbreken van
habitats, negatief beoordeeld. Voor een vijftal soorten is de beoordeling onbekend.
Habitat voor opgroei is aanwezig voor 10 soorten, te weten: alver, bot, kleine
modderkruiper, kwabaal, pos, rivierdonderpad, riviergrondel, snoekbaars, spiering en
zeelt. Het betreft voornamelijk soorten die pelagisch opgroeien of soorten die
voldoende hebben aan het besteende onderwatertalud. Van 20 soorten kan gezegd
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worden dat er geen mogelijkheden zijn om op te groeien, vooral omdat er geen
vegetatie aanwezig is.
Tabel 20: Paai- en opgroeimogelijkheden Claus-centrale
Nederlandse naam

Beoordeling
paai

alver
baars
barbeel
bittervoorn
blankvoom

Beoordeling
opgroei
+

+

-

-

-

onb

onb

-

-

bot

n.v.t.

+

brasem

onb

-

driedoornige stekelbaars

-

-

eift

-

-

elrits

-

-

Europese meerval

-

-

giebel

-

-

karper

-

-

kleine modderkruiper

onb

+

koiblel

onb

-

-

-

kopvoorn

onb

-

-

+

pos

-

+

rivierdonderpad

+

+

riviergrondel

-

+

rivierprik

-

onb

kroeskarper
kwabaal

ruisvoorn of netvoorn

-

-

serpeling

-

-

sneep

-

-

snoek

-

-

snoekbaars

-

+

spiering

-

+

tiendoornige stekelbaars

-

-

vetje

-

-

winde

-

+

zeelt
zeepnk

onb

-

Beoordeling +

2

10

Beoordeling -

25

20

Beoordeling +1-

0

0

Beoordeling onbekend

5

3

Voor zover de lozing van koelwater al effect heeft, is dit met name het geval voor de
soorten die opgroeimogelijkheden hebben in het koelwaterlozingsgebied.
Al eerder is opgemerkt dat het lozingskanaal, door de aanwezigheid van een stuw
met een aanzienlijk verval, niet bereikbaar is voor vis uit de Maas. Of er eventueel
een effect van koelwaterlozing is op mogelijk voorkomende standpopulaties van
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kleinere vissoorten in dit kanaal is niet bekend omdat gegevens over de visstand
ontbreken.

10.4

Inzuiging bij de Claus-centrale
Bij de Claus-centrale zijn twee elektriciteitproductie-eenheden in bedrijf en wel de
Clauscentrale A (CCA) en de Clauscentrale B (CCB). Elke eenheid levert een netto
elektrisch vermogen van 640 MWe. Als hoofdbrandstof wordt aardgas gebruikt, als
secundaire brandstof stookolie of bio-olie. Bij de Claus-centrale kunnen twee
bedrijfsprocessen worden onderscheiden: Maaswaterbedrijf en Koeltorenbedrijf. In
het eerste geval wordt het koelwater via het inlaatkanaal, de g rofvu il roosters
(spleetwijdte 6 cm) en bandwaterfilters (maaswijdte 4 mm) uit de Maas onttrokken.
De vis die op de bandwaterfilters achterblijft wordt niet teruggeleid naar het
oppervlakte water (schriftelijke mededeling R. Akkermans). Per productie-eenheid
verpompen de hoofdkoelwaterpompen 90.000 m 3 .uu(1 koelwater naar de condensor.
Dit komt neer op 25 m 3 .s 1 per eenheid en dus samen 50 m 3 .s* Het koelwater
doorloopt slechts éénmaal de condensor en wordt vervolgens via het
koelwaterafvoerkanaal naar de Maas afgevoerd. Bij het Koeltoren bedrijf wordt het
koelwater niet meer volledig op het oppervlaktewater geloosd maar voor een deel in
de beide koeltorens verpompt en teruggeleid naar het koelwatercircuit. Bij een
Maasafvoer <235 m 3 .s 1 bij Borgharen wordt de lozing van koelwater naar
verhouding gereduceerd.
Voor de Claus-centrale zijn geen recente inzuiggegevens bekend. Weliswaar is in
1998/1 999 onderzoek uitgevoerd, maar de gegevens en de resultaten daarvan
waren niet te achterhalen (schriftelijke mededeling R. Akkermans). Door de KEMA is
in 1981 onderzoek verricht naar de inzuiging van vis (55). Op dat moment was het
maximale koelwatergebruik 43, 8 m 3 .&1 . Van de onderzochte e-centrales bleek de
Claus-centrale toen de minste vis in te zuigen: 34.000 exemplaren op jaarbasis (let
wel ook hier geldt dat niet is gekeken naar de vis die door het koelsysteem heen
gaat; alleen de zeven zijn bemonsterd). De gemiddelde inzuiging bedroeg 0,02
vissen op 1000 m 3 koelwater. De soort die het meest talrijk werd inzogen was pos,
gevolgd door snoekbaars, blankvoorn, spiering en baars.
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11

Willem-Alexander-centrale

11.1

Beschrijving Willem-Alexander-centrale
Evenals de Claus-centrale loost de Willem-Alexander-centrale op een relatief lang
(ca. 1,5 km) afvoerkanaal alvorens deze in de Maas uitmondt. De oevers van de
Maas benedenstrooms van het lozingspunt worden met natuursteen beschermd.
Naar het midden neemt de rivier vrij snel in diepte toe tot 4 â 5 m. Structuren komen
niet voor waardoor de rivier het uiterlijk heeft van een kanaal. De bodem bestaat uit
een mengsel van grof zand en grind in wisselende verhouding. Sporadisch komt wat
oevervegetatie voor.
Omgeving Wilem-Alexandere-centrale
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Lozingspunt Willem-Alexander-centrale in de Maas
Ift

4!

11.2

De visstand bij de Willem-Alexander-centrale
Over de visgemeenschap in de bovenloop van de Gestuwde Maas zijn geen recente
gegevens bekend. Om toch tot een aannemelijke schatting te kunnen komen zijn
gegevens uit verschillende bronnen bijeen gevoegd (16, 17, 18, 19, 20). Over de
belangrijkste soorten kunnen op basis van visbiomassa geen uitspraken worden
gedaan. Verwacht mag worden dat deze sterk wordt beïnvloed door de
visgemeenschappen in de Maasplassen die daar, in verhouding tot de rivier, grote
oppervlakken innemen. De vissoorten die voorkomen nabij de Willem-Alexandercentrale zijn weergegeven in tabel 21 met de daarbij behorende paai- en
opgroeigilden. Tevens is aangegeven of een soort beleidsmatig is geprioriteerd.
Tabel 21: Voorkomende vissoorten, indeling in gilden en beleidsprioritering.
paaigilde

Nederlandse naam

Beleidsmatig
gepnoriteerd

alver

plant/materiaalpaaier

p

baars

plantlsteenpaaier

ps

barbeel

grindpaaier

pa

x

bittervoorri

ostracofiel

pm

x

blankvoom

plantpaaier

ps

bot

pelagofiel

pb

brasem

plantlbodempaaier

ps

driedoornige stekelbaars

plantpaaier

ps

elft

grindpaaier/pelagofiel

p

x

elrits

gdndpaaier

pa

x

Europese meerval

plantlbodempaaier

ps

x

giebel

plantpaaier (vnl. ongeslachtelijk)

ps

karper

plantpaaier

pa

kleine modderkruiper

plant/bodempaaier

bs

x

kolblei

plant/bodempaaier

ps

x

kopvoorn

steenIgnd/plantpaaier

ps

x

kroeskarper

plantpaaier

ps

x

kwabaal

zandpaaier

pb

x

pos

grind/plaritpaaier

pb

hvierdonderpad

speleofiel

bs

viergrondeI
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opgroeigilde

gnnd/zandpaaier

pb

dvierpk

gndpaaier

mb

ruisvoom of etvoorn

plantpaaier

pa

x

x
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paaigilde

Nederlandse naam

Beleidsmatig
geprioriteerd

serpeling

steen/grind/plantpaaier

PS

x

sneep

steen/grindpaaier

PS

x

snoek

plaritpaaier

ps

snoekbaars

grind/zand/mergel/klei/plantpaaier

p

spienng

steenJgndIzand/pIantpaaier

p

x

bendoomige stekelbaars

plantpaaier

ps

vetje

plantpaaier

PS

x

winde

grind/plantpaaier

PS

x

zeelt

plantpaaier

bs

zeeprik

grindpaaier

mb

x

33

totaal aantal soorten

11.3

opgroeigilde

Paai- en opgroeimogelijkheden bij de Willem-Alexandercentrale
Bij de Willem-Alexander-centrale komen 33 vissoorten voor. Paaihabitat is nauwelijks
aanwezig, alleen baars en rivierdonderpad, die met kunstmatig stenensubstraat uit
de voeten kunnen, hebben er mogelijkheden tot paai. Voor tenminste 25 soorten
worden de paaimogelijkheden negatief beoordeeld, terwijl voor een vijftal soorten de
beoordeling onbekend is. Habitat voor opgroei is aanwezig voor 11 soorten, te
weten: alver, bot, elft, kleine modderkruiper, kwabaal, pos, rivierdonderpad,
riviergrondel, snoekbaars, spiering en zeelt. Het betreft voornamelijk soorten die
pelagisch opgroeien (o.a. alver, spiering en snoekbaars) of soorten die voldoende
hebben aan het besteende onderwatertalud (o.a. riviergrondel, rivierdonderpad,
kleine modderkruiper). Van 19 soorten kan gezegd worden dat er geen
mogelijkheden zijn om op te groeien, vooral omdat er geen vegetatie aanwezig is.
Tabel 22: Paai- en opgroeimogelijkheden Willem-Alexander-centrale
Beoordeling
paai

Beoordeling
opgroei

alver

-

+

baars

+

-

Nederlandse naam

barbeel
bittervoorn
blankvoorn

-

onb

-

-

bot

n.v.t.

+

brasem

onb

-

dbedoornige stekelbaars

-

-

elfi

-

+

elnts

-

-

onb

-

giebel

-

-

karper

-

-

kleine modderkruiper

onb

+

kolblei

onb

-

kopvoom

-

-

kroeskarper

-

-

Europese meerval
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-

onb
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Nederlandse naam

Beoordeling
paai

Beoordeling
opgroei

kwabaal

-

+

pos

-

+

rivierdonderpad

+

+

riviergrondel

-

+

rivierprik

-

onb

ruisvoorn of rietvoorn

-

-

serpeling

-

-

srieep

-

-

snoek

-

-

snoekbaars

-

+

spiering

-

+

tiendoornige stekelbaars

-

-

vetje

-

-

winde

-

-

zeelt

-

+

zeepnk

-

onb

Beoordeling+

2

11

Beoordeling -

25

19

Beoordeling +1-

0

0

Beoordeling onbekend

5

3

Uit onderzoek, uitgevoerd binnen andere kaders (54), blijkt dat in heel de gestuwde
Maas de voortplantings-mogelijkheden sterk te wensen overlaten. De situatie bij de
Willem-Alexander-centrale is daarop geen uitzondering. Zeker voor wat de paai
betreft zal er geen grote beïnvloeding zijn door de lozing van koelwater. Enig effect
kan worden verwacht bij het opgroeien van vis; voor eenderde van de soorten zijn er
ter plaatse van de koelwaterpluim mogelijkheden (alver, bot, elft, kleine
modderkruiper, kwabaal, pos, rivierdonderpad, riviergrondel, snoekbaars, spiering en
zeelt).

11.4

Inzuiging bij de Willem-Alexander-centrale
Het maximale koelwaterdebiet van de Willem-Alexander-centrale is 9,4 m 3 .s 1 . Over
het koelwaterfiltratiesysteem is bekend dat gebruik gemaakt wordt van een
grofvuilrooster en trommelzeven. Er konden geen gegevens worden achterhaald met
betrekking tot het inzuigen van vis.

72

© copyright OVB/RIZA

E-centrale Harculo

12

E-centrale Harculo

12.1

Beschrijving van de e-centrale Harculo
De e-centrale Harculo was vanaf 2000 korte tijd geconserveerd. Echter, in 2002 is de
e-centrale weer in gebruik genomen en vooral ingezet als pieklast-eenheid om goed
te kunnen reageren op de wisselende vraag naar stroom. Dit betekent dat de ecentrale dagelijks opstart, aan het einde van de dag weer stopt en in de tijd
daartussen eventueel schommelingen in de elektriciteitsvraag opvangt. Het
koelwater wordt via een havenstructuur op de IJssel geloosd. Het lozingspunt ligt op
de rechteroever in een buitenbocht waardoor de waterdiepte benedenstrooms van
het lozingspunt van de linker- naar de rechteroever toeneemt van 2 tot 5 m. De
oevers zijn besteend en voorzien van relatief korte kribben. Op de rechteroever
(buitenbocht) zijn deze kribben voor het merendeel onderling verbonden. De bodem
van de IJssel bestaat uit zand. Water- en oevervegetaties worden niet of nauwelijks
aangetroffen. De e-centrale loost op het vogelrichtlijngebied IJssel. Kwalificerende
visetende soorten zijn: ijsvogel en reuzenstern; relevante visetende soorten zijn:
aalscholver, zwarte stem, fuut, lepelaar, kleine zilverreiger, grote zaagbek, nonnetje
en visarend.
De e-centrale bij Harculo

IN
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12.2

De visstand bij de e-centrale Harculo
De visgemeenschap in de benedenloop van de IJssel wordt gekenmerkt door een
sterke dominantie van brasem. Daarnaast zijn snoekbaars, blankvoorn en spiering
relatief belangrijk. In de oeverzone zijn kolblei, snoekbaars, winde, brasem en
blankvoorn de belangrijkste soorten (12, 13). De vissoorten die voorkomen nabij de
e-centrale Harculo zijn weergegeven in tabel 23 met de daarbij behorende paai- en
opgroeigilden. Tevens is aangegeven of een soort beleidsmatig is geprioriteerd.

Tabel 23: Voorkomende vissoorten, indeling in gilden en beleidsprioritering.
Nederlandse naam

74

paaigilde

opgroeigulde

alver

plant/materiaalpaaier

p

baars

plant/steenpaaier

ps

barbeel

grindpaaier

ps

blankvoorn

plantpaaier

pa

bot

pelagofiel

pb

brasem

plant/bodempaaier

ps

driedoornige stekelbaars

plantpaaier

pa

Europese meerval

plant/bodempaaier

ps

karper

plantpaaier

pa

Beleidsmatig
gepdodteerd

x

x

kolblei

plantlbodempaaier

pa

x

kopvoorn

steen/grind/plantpaaier

pa

x

pos

grind/plantpaaier

pb

vierdonderpad

speleofiel

bs

viergrondeI

gnWzandpaaier

pb

nvierprik

gnndpaaier

mb

ruisvoom of iletvoorn

plantpaaier

pa

x

x
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paaigilde

Nederlandse naam

opgroeigide

serpeling

steen/gnnd/planlpaaier

pa

x

sneep

steenfgrindpaaier

PS

x

snoek

plantpaaier

pa

snoekbaars

gririd/zand/mergel/klei/plantpaaier

p

spiehng

steeri/gnnd/zand/plantpaaier

p

plantpaaier

PS

winde

grindlplantpaaier

PS

zeelt

plantpaaier

bs

zeepnk

grindpaaier

endoomige stekelbaars

mb

totaal aanlal soorten

12.3

Beleidsmatig
geprionteerd

x
x

x

25

Paai- en opgroeimogelijkheden bij de e-centrale Harculo
Nabij de e-centrale van Harculo komen 25 vissoorten voor. Paaihabitat is nauwelijks
in het door de koelwaterpluim beïnvloedde gebied aanwezig, alleen baars heeft er
mogelijkheden tot paai. Voor tenminste 20 soorten worden de paaimogelijkheden
daar negatief beoordeeld vanwege het ontbreken van habitats, terwijl deze voor een
drietal soorten onbekend zijn. Habitat voor opgroei is aanwezig voor 8 soorten, te
weten: alver, bot, pos, rivierdonderpad, riviergrondel, snoekbaars, spiering en zeelt.
Het betreft voornamelijk soorten die pelagisch opgroeien of soorten die voldoende
hebben aan het besteende onderwatertalud. Van 15 soorten kan gezegd worden dat
er geen mogelijkheden zijn om op te groeien, vooral omdat er geen vegetatie
aanwezig is.
Als er in het door de koelwaterpluim beïnvloedde gebied een effect van het koelwater
is, dan zal dat met name zijn op de opg roei van de aanwezige soorten.
Tabel 24: Paai- en opgroeimogelijkheden e-centrale Harculo
Beoordeling
paai

Beoordeling
opgroei

alver

-

+

baars

+

-

barbeel

-

Nederlandse naam

blankvoorn

-

-

bot

ri.v.t.

+

brasem

onb

-

-

-

driedoornige stekelbaars

onb

-

karper

-

-

kolblei

onb

-

Europese meerval
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kopvoom

-

-

pos

-

+

nvierdonderpad

-

+

nviergrondel

-

+

nvierprik

-

onb

ruisvoom of netvoom

-

-

serpeling

-

-

sneep

-

-
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Nederlandse naam

Beoordeling
paai

snoek

-

-

snoekbaars

-

+

spiering

-

+

fiendoomige stekelbaars

-

-

winde

12.4

Beoordeling
opgroei

-

zeelt

-

zeeprik

-

onb

Beoordeling +

1

8

Beoordeling -

20

15

Beoordeling +1-

0

0

Beoordeling onbekend

3

2

Inzuiging bij de e-centrale Harculo
Oorspronkelijk waren er zes elektriciteitproductie-eenheden (PE's) waarvan er in
eerste instantie vier uit gebruik zijn genomen. Later is van de twee overblijvende
eenheden de Harculo 50 buiten gebruik gesteld (1998) en is alleen de Harculo 60
met een vermogen van 353 MWe nog over.
De Harculo 60 heeft een hoofdkoelsysteem met doorstroomkoeling en een gesloten
hulpkoelsysteem. De koelwateronttrekking voor de Harculo 60 bedraagt 11 m 3 .s 1
(voor de Harculo 50 was dit 8,6 m 3 .s 1 ). De inzuiging van koelwater vindt plaats in
een soort havenachtige structuur op enige afstand van de IJssel (zie bovenstaande
foto's). De inlaatstructuur heeft een grofvuil rooster (spleetwijdte onbekend) waarna
het koelwater via trommelfilters met een maaswijdte van 4 mm verder het
koelsysteem in gaat.
Recente gegevens over de inzuiging van vis zijn niet voorhanden of niet
gepubliceerd. In de periode 1980-1981 is door de KEMA onderzoek verricht naar de
inzuiging van vis (55). Destijds was het maximale koelwaterdebiet 10,8 m 3 .s 1 . De
totale inzuiging op jaarbasis is op basis van bovenvermeld onderzoek berekend op
770.000 vissen. De meest talrijke ingezogen vissoorten waren blankvoorn, brasem
en snoekbaars. Gemiddeld over de jaren 80 en 81 werden er 2,26 vissen per 1000
m3 koelwater ingezogen. Opvallend was dat de inzuiging in beide jaren zeer constant
was; 1980 2,0 vissen per 1000 m 3 en in 1981 2,4 vissen per 1000 m 3
.
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E-centrale Nijmegen

13.1

Beschrijving e-centrale Nijmegen
De e-centrale bij Nijmegen onttrekt water voor koelingdoeleinden aan een haven die
verbonden is met het gedeelte van het Maas-Waalkanaal tussen de scheepvaartsluis
bij Weurt en de Waal. Het koelwater wordt op de linker oever rechtstreeks op de
Waal geloosd. Uit infraroodbeelden van het lozingspunt, gemaakt in 2004, blijkt dat
de koelwaterpluim zich in stroomafwaarts langs de linker oever bevindt. Langs beide
oevers van de Waal zijn om de ca. 200 m kribben aangelegd. Alleen aan beide
zijden van de monding van het Maas-Waalkanaal (linkeroever), die op ca. 600 m
stroomafwaarts van het lozingspunt bevindt, ontbreken ze over een afstand van ca.
200 en 400 m aan respectievelijk de oostelijke - en westelijke zijde. De oever is daar
besteend evenals de kribben in de rivier. Binnen de normaallijn is de diepte ca. 4 m
bij een gemiddelde Rijnafvoer van 2.100 m 3 .s 1 gemeten bij Lobith. De bodem van de
rivier bestaat uit zand. Water- en oevervegetaties ontbreken. Door de intensieve
scheepvaart ontstaan in de kribvakken onnatuurlijke waterbewegingen door de
zuigende werking van passerende (geladen) schepen.
E-centrale Nijmegen

4

,I
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Omgeving e-centrale Nijmegen

13.2

De visstand bij de e-centrale Nijmegen
De belangrijkste soorten in de visgemeenschap in de bovenloop van de Waal zijn
winde, brasem, kolblei, snoekbaars, barbeel, pos en blankvoorn. In de oeverzone
zijn dat brasem, kolblei, blankvoorn, snoekbaars, snoek, baars, winde en
marmergrondel (12, 13). De vissoorten die voorkomen bij e-centrale Nijmegen zijn
weergegeven in tabel 25 met de daarbij behorende paai- en opgroeigilden. Tevens is
aangegeven of een soort beleidsmatig is geprioriteerd.
Tabel 25: Voorkomende vissoorten, indeling in gilden en beleidsprioritering.
Nederlandse naam

opgroeigilde

Beleidsmatig
geprioriteerd

barbeel

grindpaaier

ps

x

biftervoorn

ostracofiel

pm

x

brasem

plant/bodempaaier

ps

driedoornige stekelbaars

plantpaaier

ps

Europese meerval

plant/bodempaaier

ps

karper

plantpaaier

ps

kolblei

plant/bodempaaier

ps

x

kopvoorn

steen/grind/plantpaaier

ps

x

pos

gftnd/plaritpaaier

pb

rivierdonderpad

speleofiel

bs

riviergrondel

gririd/zandpaaier

pb

rivierprik

grindpaaier

mb

ruisvoorn of rietvoorn

plantpaaier

PS

serpeling

steen/grind/plantpaaier

PS

x

sneep

steen/grindpaaier

ps

x

snoek

plantpaaier

ps

snoekbaars

grind/zandlmergel/klei/plantpaaier

p

spiering

steen/grind/zand/plantpaaier

p

tiendoornige stekelbaars

plaritpaaier

ps

winde

grind/plantpaaier

PS

zeelt

plantpaaier

bs

zeepftk

grindpaaier

mb

totaal aantal soorten
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paaigilde

x

x

x

x

x

x
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13.3

Paai- en opgroeimogelijkheden bij de e-centrale
Nijmegen
In de Waal ter hoogte van de koelwaterpluim van de e-centrale Nijmegen kunnen
een 22-tal vissoorten voorkomen. Paaihabitat is er nauwelijks aanwezig, alleen de
rivierdonderpad vindt er mogelijkheden tot paai. Voor tenminste 18 soorten worden
de paaimogelijkheden daar negatief beoordeeld, terwijl deze voor een drietal soorten
onbekend zijn. Habitat voor opgroei is aanwezig voor zes soorten, te weten: pos,
rivierdonderpad, riviergrondel, snoekbaars, spiering en zeelt. Het betreft voornamelijk
soorten die pelagisch opgroeien of soorten die voldoende hebben aan het besteende
onderwatertalud. Van 13 soorten kan gezegd worden dat er geen mogelijkheden zijn
om op te groeien, met name vanwege de afwezigheid van vegetatie.
Als er in het door de koelwaterpluim beïnvloedde gebied een effect van het koelwater
is, dan zal dat vooral zijn op de opgroei van de zes soorten die er opgroeihabitat
kunnen vinden.
Tabel 26: Paai- en opgroeimogelijkheden e-centrale Nijmegen
Nederlandse naam
barbeel

Paal

Beoordeling
opgroei

-

-

bittervoorn

oob

oob

brasem

onb

-

driedoornige stekelbaars

-

-

Europese meerval

-

-

karper

-

-

kolblei

onb

-

kopvoom

-

-

pos

-

+

nvierdonderpad

+

+

riviergrondel

-

+

rivierprik

-

onb

ruisvoom of rietvoom

-

-

serpeling

-

-

sneep

-

-

snoek

-

-

snoekbaars

-

+

spiering

-

+

tiendoornige stekelbaars

-

-

wiride

-

-

zeelt

-

+

zeepnk

-

onb

Beoordeling +

1

6

Beoordeling -

18

13

3

3

Beoordeling onbekend
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Beoordeling
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13.4

Inzuiging bij de e-centrale Nijmegen
De e-centrale Nijmegen is sinds 1936 in gebruik. Momenteel is alleen eenheid G 13
nog aanwezig (sinds 1981). Het is een conventionele, poederkoolgestookte
elektriciteitscentrale met een netto vermogen van 602 MWe. Het bijbehorende
koefvermogen bedraagt 765 MWth. De e-centrale beschikt over twee
toerengeregelde koelwaterpompen met elk een maximaal debiet van 14 m 3 .s 1 (totaal
dus 28 m 3 .s 1 . De vergunde warmtelozing bedraagt maximaal 794 MWth.
Het via de haven aan de Waal onttrokken koelwater wordt eerst geleid door
grofroosters met een spleetwijdte van 25 mm, en daarna over een
zeefbandinstallatie met een maaswijdte van 5 mm, waarna het in de condensors
wordt geleid. Bij laag water in de Waal valt het koelwater bij het uitlaatpunt vanaf 2 m
hoogte op het droge rivierbed, waardoor een zeer sterke beluchting optreedt evenals
een sterke afkoeling voordat het water de rivier bereikt.
Voor de e-centrale Nijmegen zijn geen recente inzuiggegevens bekend. Door de
KEMA is in de jaren 1980-81 onderzoek verricht naar de inzuiging van vis (55). Op
dat moment was het maximale koelwatergebruik 20,5 m 3 .s 1 . De gemiddelde
inzuiging bedroeg 1,09 vissen op 1000 m 3 koelwater. De totale inzuiging van vis
werd berekend op 705.000 exemplaren op jaarbasis (let wel, ook hier geldt dat niet is
gekeken naar de vis die door het koelsysteem heen gaat; de zeven zijn bemonsterd).
De soort die het meest talrijk bleek te worden inzogen was blankvoorn, daarna
snoekbaars, brasem en alver.
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E-centrale Velsen

14.1

Beschrijving e-centrale Velsen
De e-centrale Velsen onttrekt water voor koelingsdoeleinden aan de 3
1ste Rijksbinnenhaven.
Rijksbinnenhaven om vervolgens het koelwater te lozen in de
Beide havens, die vlak achter de zeesluizen liggen, staan in open verbinding met het
Noordzeekanaal. Het beïnvloedde gebied is volledig kunstmatig ingericht, alle oevers
3de Rijksbinnenhaven
zijn verhard en aan de voet beschermd met natuursteen. In de
bedraagt de diepte ca. 4 to 6 m, oplopend tot 16 m in het midden van het
Noordzeekanaal in het gebied voor de zeesluizen. De bodem bestaat uit fijn zand tot
slib of een mengsel van beide. In de toplaag worden vaak olieresten aangetroffen
(opname mei 2005). Oever- en waterplanten komen in het Iozingsgbied niet voor op
een paar verspreide plukjes riet na. Het Noordzeekanaal wordt intensief bevaren
door zeeschepen.
De e-centrale Velsen

.

..

.

1fl IJJI .$ ..

In

© copyright OVB/RIZA

..

..Y 4

81

Omgeving e-centrale Velsen
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De visstand bij de e-centrale Velsen
In het Noordzeekanaal kunnen drie zones worden onderscheiden. Van oost naar
west zijn dat:
een zoetwater zone;
een zwak brakke zone;
een brakke zone.
De soortenrijkdom neemt toe van zoet naar brak. In 2004 werden 12 soorten
aangetroffen in de zoetwaterzone, 17 in de zwak brakke - en 44 in de brakke zone
(11). De visgemeenschap in de zoetwaterzone werd sterk gedomineerd door
brasem, gevolgd door snoekbaars en kolblei. In de zwak brakke zone, waar de
laagste visbiomassa werd aangetroffen, waren brasem, snoekbaars en baars
dominant, terwijl in de brakke zone bot de dominante soort was gevolgd door
steenbolk, tong en aal (11). Voor het samenstellen van de visgemeenschap in de
drie onderscheiden zones is gebruik gemaakt van gegevens uit meerdere jaren (40).
De visstand die voorkomt in het Noordzeekanaal is samengesteld uit brak- tot
zoetwatersoorten, die zijn weergegeven in tabel 27 met de daarbij behorende paaien opgroeigilden. Tevens is aangegeven of een soort beleidsmatig is geprioriteerd.
Tabel 27: Voorkomende vissoorten, indeling in gilden en beleidsprioritering.
Nederlandse naam

82

paaigilde

opgroeigilde

Beleidsmatig
gepnorteerd

p

alver

plant/materiaalpaaier

ansjovis

pelagofiel

p

baars

plantlsteenpaaier

PS

x
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paaigilde

Nederlandse naam

opgroeigilde

blankvoorn

plantpaaier

Ps

bot

pelagofiel

pb

brakwatergroridel

speleoel

pb

brasem

plantlbodempaaier

ps

dikkopje

speleofiel

pb

Beleidsmatig
geprioriteerd

diklipharder

pelagofiel

p

driedoomige stekelbaars

plantpaaier

ps

Europese meerval

plant/bodempaaier

Ps

gewone slakdolf

plantlbodempaaier

pb

gewone zeedonderpad

steenpaaier

pb

glasgrondel

speleedel

pb

x

grote koornaarvis

bodempaaier/pelagofiel

ps

x

grote zeenaald

eierdragend

Ps

haring

grind/plantpaaier

p
pb

harnasmannetje

plantpaaier

kabeljauw

peIagoel

p

karper

plantpaaier

Ps

kleine koornaarvis

bodempaaier/pelagofiel

pa

kielne zeenaald

elerdragend

pa

x

x

kolblei

plarit/bodempaaier

ps

pollak

pelagofiel

pb

pos

grindlplantpaaier

pb

puitaal

eierdragend

pb

dvierdoriderpad

speleoflel

bs

x

dvierpk

grindpaaier

mb

x

pb

rode poon

pelagofiel

ruisvoom of etvoorn

plantpaaier

pa

schar

pelagof ei

pb

schol

pelagofel

pb

snoek

plantpaaier

pa

snoekbaars

grindlzand/mergel/klei/plantpaaier

p

spiedng

steen/ghnd/zand/plantpaaier

p

sprot

pelagofiel

p

steenbolk

pelagofiel

pb

hendoomige stekelbaars

plantpaaier

pa

tong

pelagofiel

pb

vetje

plantpaaier

Ps

x

X

pelagot9el

pb

wijting

pelagofiel

pb

winde

grind/plantpaaier

pa

zeebaars

pelagofiel

pa

zeelt

plantpaaier

bs

zeeprik

grindpaaier

mb

x

zwarte grondel

steen/plantpaaierlspeleofiel

pb

x

vijfdradige meun

totaal aantal soorten
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x

47
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14.3

Paai- en opgroeimogelijkheden bij de e-centrale Velsen
Bij de e-centrale Velsen komen 47 soorten voor. De beoordeling van de paai- en
opgroeimogelijkheden is moeilijk; het betreft een zeer kunstmatig gebied met over de
lengte van het kanaal een zoutgradiënt en relatief grote wisselingen in
omstandigheden. Daarnaast is de bodem vervuild. In principe zou er paaihabitat
kunnen zijn voor 19 soorten (zie tabel 28), waarbij aangetekend moet worden dat de
paaimogelijkheden voor zeevissoorten wellicht wat te ruim zijn geïnterpreteerd. Voor
typische estuariene en brakwatersoorten (grondelsoorten, donderpadden en
zeenaalden) behoort paai wellicht tot de mogelijkheden. Voor zeker een achttal
zeevissoorten geldt dat er in het kanaal geen mogelijkheden zijn om te paaien; voor
andere zeevissoorten (denk hierbij aan pollak, schar en tong) is het onwaarschijnlijk
dat er gepaaid kan worden, maar valt op voorhand niet uit te sluiten. Het zoutgehalte
geldt als een onzekere factor voor het paaisucces van de zoetwatersoorten. Voor
opgroei is er habitat aanwezig voor 28 soorten (zie tabel 28).
Bij de beoordeling is niet expliciet rekening gehouden met de effecten van
wisselende zoutgehalten, die optreden als gevolg van veranderingen in de afvoer, op
de paai of opgroei. Onder invloed van het zoute water is de kans groot dat in
werkelijkheid de paai- en opgroeimogelijkheden voor de zoetwatersoorten ter plaatse
aanzienlijk minder zijn dan nu is aangenomen. Soorten die afhankelijk zijn van
vegetatie en andere structuren scoren minder voor paai en opgroei. Verwacht mag
worden dat in het algemeen de paai- en opgroeimogelijkheden voor alle vissoorten,
die in de omgeving van de e-centrale habitat vinden, beperkt zijn door de heersende
omstandigheden in het Noordzeekanaal.
Tabel 28: Paai- en opgroeimogelijkheden e-centrale Velsen
Beoordeling
paai

Beoordeling
opgroei

alver

+

+

ansjovis

+

+

baars

+

-

n.vt.

+

+

+

Nederlandse naam

blankvoorn
bot
brakwatergrondel
brasem

Onb

-

dikkopje

+

+

diklipharder
driedoornige
stekelbaars
Europese meerval

+

+

-

-

Oob

+

gewone zeedonderpad

+

+

glasgrondel

+

+

grote koomaarvis

+

-

grote zeenaald

+

-

haring

-

+

gewone slakdolf

harnasmannetje

+1-

+

n.v.t

+

karper

+1-

-

kleine koomaarvis

+

-

kabeljauw

Kent specifieke paaiplaatsen in diep water
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Nederlandse naam

Beoordeling
paai

Beoordeling
opgroe

+

-

kleine zeenaald
kolblei

+1-

-

pollak

+

+

pos

+1-

+

puitaal

+

+

ovierdonderpad

+

+

hvierprik

-

onb

n.v.t

+

rode poon
ruisvoom of Hetvoom

+/-

-

schar

+

+

schol

n.v.16

+

+/-

+

+1-

+

snoek
snoekbaars
spiering
sprot

n.v.t1

+

steenbolk
liendoomige
slekelbaars
long

n.0. 8

+

+

+

vetje

+1-

-

+

+

wijting

nv.t.9

+

winde

-

-

vijfdradige meun

n.0. 11

-

+/-

+

zeeprik

-

onb

zwarte grondel

+

zeebaars
zeell

19

28

Beoordeling -

5

17

Beoordeling +1Beoordeling onbekend

14.4

+

Beoordeling +

1

1

13 1

0

1

2

2

Inzuiging bij de e-centrale Velsen
De e-centrale Velsen bestaat uit drie eenheden: eenheid 24, eenheid 25 en de
Velsen GT. Doorgaans zijn de eenheden 24 en 25 in bedrijf; de Velsen GT staat
reserve. Het netto opgestelde vermogen van de eenheden is 460 MWe en 360 Mwe
(Velsen GT 26 MWe). De maximale hoeveelheid koelwater bedraagt in totaal 32,1
m3 .s 1 en wordt aangevoerd middels twee pompstations met ieder drie pompen. Via
een grofrooster met een spleetwijdte van 4 cm en trommelzeven met een maaswijdte
van 4 mm wordt het aangezogen koelwater ontdaan van de grovere bestanddelen.
Deze voorzieningen dienen tevens als barrière voor grotere aquatische organismen.
Teruggehouden materiaal en organismen worden tezamen met het spoelwater direct
naar het oppervlaktewater teruggeleid.

Paait op grote diepte
6

Paait op >35 m diepte
Paait op open zee, diepte 25-50 m

8

Paait in diep water, diepte 50-70 m
Paait in diep water, diepte 50-1 50 m

10

Paait in zuidelijker wateren
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Gegevens over de inzuiging van vis door de e-centrale Velsen waren ten tijde van
het vervaardigen van dit rapport niet bekend of niet gepubliceerd. In januari 2006
werd echter gerapporteerd over onderzoek uitgevoerd in 2005 (WWhtussenrapportage, d.d. 6januari 2006). Het uitgangspunt van dit onderzoek was dat
in een 4-tal weken 5 aaneengesloten etmaalmetingen zouden worden uitgevoerd,
waarbij als start van het etmaal 09:00 uur 's ochtends werd aangehouden. Door
omstandigheden (werkzaamheden niet binnen één dag af te ronden) is af en toe van
de oorspronkelijke opzet afgeweken. Bij de e-centrale Velsen is uiteindelijk in de
weken met nummers 32, 36, 41 en 45 gemonsterd. In het vervolg van het onderzoek
in 2006 zal nog in de maanden maart, april en mei worden bemonsterd. In
onderstaande tabel zijn de voorlopige tussentijdse resultaten weergegeven.
Tussentijdse resultaten van onderzoek naar de inzuiging door de e-centrale Velsen
augustus

september

oktober

november

Totaal

E-centrale Velsen

witvis

11.250

836

5

40

12.131

snoek/baars

20

16

6

0

42

krab

80

288

114

34

516

garnaal

35

29

10

3

77

0

0

0

0

0

266

46

74

122

508

11.536

898

85

162

12.681

-

-

7.494.000

5.996.800

28.658.800

0,01

0,03

0,44

kwal
andere vissen
totaal vissen
gewicht vissen (kg/week)
m 3 ingenomen water
gram vis per 1.000 m 3

0,8

0,4

7.392.000

7.776.000

11

5

1,56

0,12

ingenomen water
aantal vissen per 1000 m 3
ingenomen water

De gepresenteerde getallen laten voorlopig nog slechts een seizoensbeeld zien. Met
name in het voorjaar, bij de aanwezigheid van grote aantallen juveniele vis, wordt
waarschijnlijk meer vis ingezogen. In die zin is het afwachten wat de resultaten in
2006 nog brengen. Opgemerkt moet worden dat er in de tabel (overgenomen uit
bovengenoemd document) wordt gesproken over de soorten snoeklbaars.
Waarschijnlijk gaat het hier om snoekbaars en baars, aangezien verwacht mag
worden dat de dichtheid aan snoek in het havens langs het Noordzeekanaal zeer
gering zal zijn vanwege het ontbreken van geschikte habiats voor de verschillende
Ieeftijdsfasen van snoek.
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15

Eems-centrale

15.1

Beschrijving van de Eems-centrale
De Eems-centrale ligt, wat betreft de inname- en lozingspunten, op de grens van de
Waddenzee en de Eems. Vlak onder de kust loopt het Doekegat, met een diepte van
10 tot 15 m, die in de Eems overgaat in het Oostfriesche Gaatje. Op deze overgang
takt een nevengeul aan, de Bocht van Watum, die in zuidelijke richting onder de dijk
doorloopt en een breed intergetijdengebied doorsnijdt. De bodem in het beïnvloedde
gebied bestaat uit schelphoudend slibrijk zand in wisselende verhouding van zand en
slib, terwijl lokaal ook uitsluitend slib kan voorkomen. De e-centrale loost op het
vogel- en habitatrichtlijngebied Waddenzee. Kwalificerende visetende soorten zijn:
grote stem, noordse stern en dwergstern; relevante soorten: visdief, kleine
mantelmeeuw en lepelaar. Kenmerkende vissoorten zijn: fint, zeeprik en rivierprik.
De Eems-centrale
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15.2

De visstand bij de Eems-centrale
In de Waddenzee en Dollard zijn, uit oogpunt van aantallen, de belangrijks te soorten
schar, schol, grote zeenaald en soorten behorende tot de families van de Haringen
(Clupeidae) en de Grondels (Gobiidae) (36). De vissoorten die voorkomen nabij de
Eems-centrale zijn weergegeven in tabel 29 met de daarbij behorende paai- en
opgroeigilden. Tevens is aangegeven of een soort beleidsmatig is geprioriteerd.
Tabel 29: Voorkomende vissoorten, indeling in gilden en beleidsprioritering.
Nederlandse naam
ansjovis

paaigilde
pelagofiel

Beleidsmatig
geprioriteerd

p

x

p

blauwe wijting
bot

pelagoflel

botervis

speleofiel

bs

brakwatergrondel

speleofiel

pb

dikkopje

speleofiel

pb

diklipharder

pelagofiel

p

driedoornige stekelbaars

plantpaaier

PS

dunlipharder

pelagofiel

pb
x

p
p

dwergbolk

88

opgroeigilde

geep

steen/plantpaaier

p

gewone zeedonderpad

steenpaaier

pb

glasgrondel

speleofiel

pb

goudharder

pelagofiel

p

grauwe poon

pelagofiel

pb

griet

pelagofiel

pb

groene zeedonderpad

plantpaaier

pb

grote koornaarvis

bodempaaier/pelagoflel

ps

x

x
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paaigilde

Nederlandse naam

opgroeigilde

grote zeenaald

eierdragend

PS

haring

grind/plantpaaier

p
pb

harnasmannetje

plarrtpaaier

kabeljauw

pelagofiel

p

kleine zeenaald

eierdragend

ps

mul

pb

pitvis

pb

pollak

pelagofiel

pb

puitaal

eierdragend

pb

rivierprik

grindpaaier

mb

rode poon

pelagofiel

pb

schar

pelagoflel

pb

schol

pelagofiel

pb

snotolf

bodempaaier

pb
p

x

pb

slakdolf
spiering

steen/grind/zandlplantpaaier

sprot

pelagofiel

p

steenbolk

pelagofiel

pb

tarbot

pelagoflel

pb

tiendoornige stekelbaars

plantpaaier

PS

tong

pelagofiel

pb

vijfdradige meun

pelagofiel

pb

wijting

pelagofiel

pb

zeebaars

pelagofiel

pa

zeepnk

grindpaaier

mb

x

zeestekelbaars

plantpaaier

pa

x

zwarte grondel

steen/plantpaaier/speleofiel

pb

x

totaal aantal soorten

15.3

Beleidsmatig
geprioriteerd

x

45

Paai- en opgroeimogelijkheden bij de Eems-centrale
In het waddengebied bij de Eems-centrale komen 45 soorten voor. Paaihabitat is
aanwezig voor 13 soorten (ansjovis, bot, diklipharder, dunlipharder, goudharder,
grote koornaarvis, grote zeenaald, kleine zeenaald, pollak, puitaal, schar, tong en
vijfdradige meun). Het betreft voornamelijk pelagofiele paaiers. Paaihabitat is afwezig
voor 10 soorten, het zijn voornamelijk speleofielen die door het ontbreken van stenen
geen paaimogelijkheden hebben. Twaalf soorten kunnen in principe niet paaien in de
Waddenzee vanwege de geringe waterdiepte. Voor 7 soorten kon geen beoordeling
worden gegeven; het betreft planten paaiers of soorten waarvoor de paaivoorkeur
onbekend is. Opgroeihabitat is aanwezig voor 35 soorten (ansjovis, blauwe wijting,
bot, brakwatergrondel, dikkopje, diklipharder, dunlipharder, dwergbolk, geep, gewone
zeedonderpad, glasgrondel, goudharder, grauwe poon, griet, groene zeedonderpad,
haring, harnasmannetje, kabeljauw, mul, pitvis, pollak, puitaal, rode poon, schar,
schol, slakdolf, snotolf, spiering, sprot, steenbolk, tarbot, tong, vijfdradige meun,
wijting en zwarte grondel). Dit zijn voor een groot deel vissoorten die pelagisch
opgroeien. Bij de beoordeling van de paai- en opgroeimogelijkheden is geen
rekening gehouden met mogelijke effecten van wisselende zoutgehalten als gevolg
van de Eemafvoer.
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Tabel 30: Paai- en opgroeimogelijkheden Eems-centrale
Beoordeling
paai

Nederlandse naam
ansjovis
blauwe wijting

+

+

n.0 11

+

bot

+

+

botervis

-

onb

brakwatergrondel

-

+

dikkopje

-

+

diklipharder

+

+

onb

onb

+

+

n.v.t 12

+

driedoornige stekelbaars
dunhipharder
dwergbolk
geep

+

gewone zeedonderpad

-

glasgrondel

-

+

goudharder

+

+

grauwe poon

n.v.t. 13

+

griet

n.v.t» 4

+
+

grote koomaarvis

+

onb

grote zeenaald

+

onb

haring

-

+

onb

+

n.v.t.4

+

+

onb

harnasmannetje
kabeljauw

-

kleine zeenaald
mul

+

pitvis

+

pollak

+

puitaal

+

+

rivierpnk

-

onb

n.v.t. 5

+

schar

+

+

schol

n.v.t.6

+

rode poon

slakdolf

+

spiering

-

+

sprot

nv.t.'

+

steenbolk

n.v.t.

+

tarbot

n.v.t)

+

oob

onb

+

+

+

+

n.v.t.

+

vijfdradige meun
wijting

14

90

+

onb

tong

13

+

snotolf

tiendoornige stekelbaars

12

+

onb

groene zeedonderpad

11

Beoordeling
opgroei

Paait op zeer grote diepte (>1000 m)
Paait op een diepte van 50-1 00 m
Paait op een diepte van ongeveer 25-50 m
Paait in water dieper dan 10 m
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Nederlandse naam

Beoordeling
opgroei

n . v. t . lÜ

onb

-

onb

zeestekelbaars

onb

onb

zwarte grondel

onb

+

zeebaars
zeeprik

15.4

Beoordeling
paai

Beoordeling

+

13

35

Beoordeling

-

10

0

Beoordeling +1-

0

0

Beoordeling onbekend

7

10

Inzuiging bij de Eems-centrale
De Eems-centrale bestaat uit een combi-installatie EC 20, met een koelwaterdebiet
van 19 m3 .s 1 en een vijftal STEG (stoom- en gasturbine) eenheden, met een
maximaal koelwaterverbruik van 37,1 m3 .s 1 . Het koelwater wordt onttrokken uit het
Doekegat, zo'n 300 m uit de zeedijk. Het passeert een grofvuil rooster met een
spleetwijdte van 5 cm, waarna het via bandzeven met een maaswijdte van 6 mm
verder het koelsysteem instroomt. Voor de Eems-centrale is voor 1992/93 en
1996/97 op basis van metingen geschat dat er tussen de 12 en 18 miljoen jonge
vissen per jaar werden ingezogen (36). Overigens zijn deze berekeningen gebaseerd
op het oude koelwaterdebiet van de EC 20 en niet op het hierboven vermeldde totale
koelwaterdebiet (ongeveer een factor 3 meer). Per 1000 m 3 koelwater werden 0,03
vissen ingezogen. Het jaarlijkse aantal ingezogen garnalen werd geschat op 42
miljoen (67 ton). Opvallend is het grote aantal soorten dat door de Eems-centrale
werd ingezogen. In de jaren 1981/82, 1992/93 en 1996/97 waren dat er
respectievelijk 38 (totale inzuiging 6,2 miljoen vissen), 35 (totale inzuiging 12 miljoen
vissen) en 34 (totale inzuiging 18 miljoen vissen). De meest talrijke soorten waren:
haring, sprot, driedoornige stekelbaars, spiering, grondels (geen onderscheid
gemaakt tussen soorten), aal, kleine zeenaald, schol, bot, tong, schar, botervis,
puitaal, zeedonderpad, harnasmannetje, slakdolf, kabeljauw, vijfdradige meun,
wijting, rivierprik en fint. De inzuiging van vis vertoont een herkenbaar patroon met
de aantalspieken in het voorjaar van soorten als haring, sprot en aal. In het najaar
komen pieken voor van soorten als kleine zeenaald, vijfdradige meun. Andere
soorten kennen een grillige aanwezigheid (schol, kabeljauw) (57). Gebleken is dat de
inzuiging 's nachts bijna twee keer hoger was dan overdag (55).
Geschat is dat de directe sterfte door inzuiging tussen de 70 en 90% ligt (58).
Daaroverheen komt dan ook nog de indirecte sterfte, die in principe ook makkelijk in
de tientallen procenten kan lopen.
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16

E-centrale Maasviakte

16.1

Beschrijving e-centrale Maasviakte
De e-centrale loost op een lagune die door de Zuiderdam gescheiden wordt van de
Noordzee. De bodem van de Noordzee bestaat uit slibhoudend zand of slib,
afhankelijk van zeer lokale omstandigheden. De diepte van de kustzone neemt in
westelijk richting toe tot ca. 20 m. De lagune waarop de e-centrale loost, mondt uit in
het vogel- en habitatrichtlijngebied Voordelta. Habitatrichtlijnsoorten zijn: fint, elft,
zeeprik, rivierprik en zalm. Kwalificerende visetende vogelrichtlijnsoorten zijn:
roodkeelduiker, kuifduiker en lepelaar; relevant zijn: fuut, aalscholver en middelste
zaagbek.
De Maasviakte-centrale

Omgeving Maasviakte-centrale

koelwatet'

am
*

01

'Pat
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16.2

De visstand bij de Maasviakte-centrale
De vissoorten die waarschijnlijk voorkomen nabij de Maasvlakte (69) zijn
weergegeven in tabel 31 met de daarbij behorende paai- en opgroeigilden. Tevens is
aangegeven of een soort beleidsmatig is geprioriteerd.

Tabel 31: Voorkomende vissoorten, indeling in gilden en beleidsprioritering.
Nederlandse naam

paaigilde

opgroeigilde

bot

pelagofiel

pb

brakwatergrondel

speleofiel

pb

dikkopje

speleoflel

pb

diklipharder

pelagot9el

p

driedoornige stekelbaars

plantpaaier

PS

dunhipharder

pelagofiel

p

dwergbolk

p

geep

steen/plantpaaier

p

gewone zeedonderpad

steenpaaier

pb

glasgrondel

speleofiel

pb

goudharder

pelagofiel

p

gnet

pelagofiel

pb

grote koornaarvis

bodempaaier/pelagofiel

PS

grote zeenaald

eierdragend

PS

haring

grind/plantpaaier

p

hamasmannetje

plantpaaier

pb

kabeljauw

pelagofiel

p

kleine koornaarvis

bodempaaier/pelagofiel

pa

kleine zeenaald

eierdragend

x

x

pa

mul

pb

pitvis

pb

pohlak

pelagofiel

pb

pos

grind/plantpaaier

pb

puitaal

eierdragend

pb

rivierprik

grindpaaier

mb

rode poon

pelagoflel

pb

schar

pelagofiel

pb

schol

pelagofiel

pb

slakdolf

x

pb

snotolf

bodempaaier

pb

spiering

steen/gririd/zarid/planlpaaier

p

sprot

pelagofiel

p

steenbolk

pelagofiel

pb

tarbot

pelagofiel

pb

tiendoornige stekelbaars

plantpaaier

PS

tong

pelagofiel

pb

vijfdradige meun

pelagofiel

pb

x

wijting

pelagoflel

pb

zeebaars

pelagofiel

PS

zeepdk

grindpaaier

mb

x

zwarte groridel

steen/plantpaaier/speleofiel

pb

x

totaal aantal soorten

94

Beleidsmatig
geprioriteerd

41
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16.3

Paai- en opgroeimogelijkheden bij de Maasviaktecentrale
In de omgeving van de lagune waarop de e-centrale Maasvlakte het koelwater loost
komen 41 soorten voor. Voor 18 soorten is de beoordeling voor de paai positief. In
het beïnvloedde gebied is een ruime variatie aan habitats aanwezig door het
voorkomen van zand, mollusken en stenen, waarbij tevens de blokkendam een
habitat kan vormen voor speleofielen. Soorten die daardoor paaihabitat kunnen
vinden zijn bot, brakwatergrondel, dikkopje, diklipharder, dunlipharder, geep, gewone
zeedonderpad, glasgrondel, goudharder, grote koornaarvis, grote zeenaald, kleine
koornaarvis, kleine zeenaald, pollak, puitaal, schar, tong en vijfdradige meun. Voor
een tiental soorten is paai niet mogelijk door het ontbreken van geschikte habitats.
Het zijn soorten met specifieke paaiplaatsen of soorten die paaien op grotere diepte
dan in het beïnvloedde gebied voorhanden is. Opgroeihabitat is aanwezig voor 32
soorten (71%) te weten: bot, brakwatergrondel, dikkopje, diklipharder, dunlipharder,
dwergbolk, geep, gewone zeedonderpad, glasgrondel, goudharder, griet, haring,
harnasmannetje, kabeljauw, mul, pitvis, pollak, pos, puitaal, rode poon, schar, schol,
slakdolt, snotolf, spiering, sprot, steenbolk, tarbot, tong, vijfdradige meun, wijting en
zwarte grondel. Bij de beoordeling is geen rekening gehouden met de effecten van
veranderingen in het zoutgehalte van het water in de omgeving van het lozingspunt
op de paai of opg roei, als gevolg van de Rij nafvoer.
Tabel 32: Paai- en opgroeimogelijkheden Maasvlakte-centrale
Nederlandse naam

Beoordeling
paai

bot

+

+

brakwatergrondel

+

+

dikkopje

+

+

diklipharder

+

+

onb

onb

driedoornige stekelbaars
dunlipharder

+

+

n.0. 12

+

geep

+

+

gewone zeedonderpad

+

+

glasgrondel

+

+

goudharder

+

+

dwergbolk

nv.t 14

+

grote koomaarvis

+

onb

grote zeenaald

+

onb

griet

haring
hamasmanneije

+
-

+

n.v.t.4

+

kleine koomaarvis

+

onb

kleine zeenaald

+

onb

kabeljauw

mul

+

pitvis

+

pollak
pos
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Beoordeling
opgroei

+

+

onb

+

puitaal

+

+

rivierprik

-

onb
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Nederlandse naam

Beoordeling
paai

Beoordeling
opgroei

n.v.t.

+

schar

+

+

schol

fl.V.t. 6

+

onb

+

rode poon

slakdolf
snotolf

+

onb

+

sprot

ftv.t. 7

+

steenbolk

nv.t. 8

+

tarbot

n.v.t 14

+

spiering

onb

onb

tong

+

+

vijfdradige meun

+

+

tiendoornige stekelbaars

wijting

n.v.t.

+

zeebaars

fl.vt 1 0

onb

-

onb

zeeprik
zwartegrondel

onb

+

Beoordeling +

18

32

Beoordeling -

4

0

Beoordeling +1-

0

0

Beoordeling onb

6

9

Het beïnvloedde gebied van de Maasvlakte-centrale scoort relatief goed voor zowel
paal- als opgroeimogelijkheden. Er zou dus voor wat betreft de aanwezige gilden een
aanzienlijk effect van het koelwater kunnen zijn. Overigens is de lagune een
praktisch afgesloten gebied (door de blokkendam). Het is onduidelijk wat dit voor
effect heeft op de aanwezigheid van visstand ter plaatse.

16.4

Inzuiging bij de Maasviakte-centrale
De Maasvlakte-centrale is een kolengestookte centrale bestaande uit twee eenheden
EFM 1 en EFM 2, elk met een bruto elektrisch vermogen van 540 MW. Koelwater
wordt ingenomen uit de Europahaven, onderdeel van het Rotterdamse havengebied.
De koelwaterinname van E.ON ten behoeve van beide eenheden is 43 m 3 .s 1 . E.ON
verzorgt ook de (indirecte) koeling voor Lyondell (11,1 m 3 .s 1 ). Bij de laatste
wijzigingen zijn er aanpassingen verricht aan het koelwaterinlaatsysteem om de
inzuiging van vis te minimaliseren. Het inaatwerk ligt tussen de 2,4 tot 6,7 meter
onder de waterspiegel in een visarme zone. De maximale instroomsnelheid bedraagt
40 cm.s 1 . Er is een spijlenrooster met openingen van 20 mm tussen de spijlen en er
zijn op twee plaatsen mosselzeven opgesteld (maaswijdte 4 mm). De op de
mosselzeven afgevangen vis wordt periodiek via een leiding teruggespoeld naar het
koelwateruitlaatkanaal (lagune).
Recente gegevens over de inzuiging van vis zijn niet voorhanden of niet
gepubliceerd. Wel is er onderzoek naar de inzuiging van vis verricht in 1979 (55),
dus voor de vernieuwing van het koelwaterinlaatsysteem. Het betrof de
bemonstering van de koelwaterzeven (de fractie die door het koewatersysteem heen
gaat wordt dan niet meegenomen). Opvallend was het grote aantal soorten (31) dat
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werd aangetroffen. Het talrijkst waren: glasgrondel, dikkopje en haring. Voor wat
betreft een mogelijk seizoenspatroon in de inzuiging is gebleken dat bij de
Maasvlakte-centrale de hoogste aantallen vis in het najaar werden ingezogen. Dit
heeft ongetwijfeld te maken met de locatie van de inlaat in de Europahaven, waar
grondelsoorten het meest talrijk voorhanden zijn (scholen haring komen er minder
gemakkelijk). In het jaar dat de bemonsteringen werden uitgevoerd, was de
koelwaterinname maximaal 33,1 m 3 .s 1 . Het totale aantal vissen dat op jaarbasis
werd ingezogen was 10,162 miljoen. Dit komt neer op 9,74 exemplaren per 1000 m 3
koelwater.
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17

E-centrale Borssele

17.1

Beschrijving van de e-centrale Borssele
De e-centrale Borssele loost direct op de Westerschelde in een gebied waar een
relatief diepe geul loopt. Het diepste punt (iets meer dan 60 m) van deze geul ligt
ongeveer op een halve km ten zuiden van de inlaat. De rest van de geul kent dieptes
tussen 15-40 m (56). Buiten deze geul varieert de diepte tussen de 5 en 15 m. Langs
de dijk ligt een smalle strook intergetijdengebied. De breedte ervan is maximaal 200
m. In de omgeving van het lozingspunt ligt een aantal scheepswrakken, waarvan
overigens onbekend is in hoeverre ze nog boven de bodem uitsteken. De bodem in
het beïnvloedde gebied bestaat uit scheiphoudend zand terwijl lokaal slib kan
voorkomen. De e-centrale loost op het vogel- en habitatrichtlijngebied
Westerschelde. Kwalificerende visetende soorten zijn: grote stem, dwergstern en
visdief; relevante soorten: zwartkopmeeuw, kleine mantelmeeuw, fuut, kleine
zilverreiger en lepelaar. Kenmerkende vissoorten zijn: fint, zeeprik en rivierprik
De e-centrale bij Borssele
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17.2

De visstand bij e-centrale Borssele
Kwantitatieve gegevens over de niet-beroepsmatig beviste soorten uit de
visgemeenschap in de Westerschelde zijn niet bekend. Op basis van vangsten met
fuiken lijken aal, bot, brakwatergrondel, schar, schol, tong en zeebaars de
belangrijkste soorten (38, 45). De vissoorten die voorkomen in de Westerschelde zijn
weergegeven in tabel 33 met de daarbij behorende paai- en opgroeigilden. Tevens is
aangegeven of een soort beleidsmatig is geprioriteerd.
Tabel 33: Voorkomende vissoorten, indeling in gilden en beleidsprioritering.
Nederlandse naam

paaigilde

adderzeenaald
ansjovïs

pelagofiel

p

pelagofiel

pb

botervis

speleoflel

bs

brakwatergrondel

speleofiel

pb

dikkopje

speleofiel

pb

diklipharder

pelagofiel

p

driedoornige stekelbaars

plantpaaier

PS

dunhipharder

pelagoflel

gevlekte grondel

Beleidsmatig
geprionteerd

ps

bot

dwergbolk

100

opgroeigilde

x

x

p
p

pb
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Nederlandse naam

paaigilde

opgroeigilde

gewone zeedonderpad

steenpaaier

pb

glasgrondel

speleofiel

pb

goudharder

pelagofiel

p

grauwe poon

pelagofiel

pb

gnet

pelagofiel

pb

groene zeedonderpad

plantpaaier

pb

grote koornaarvis

bodempaaier/pelagofiel

PS

grote zeenaald

eierdragend

ps

haring

grind/plantpaaier

p
pb

harnasmannetje

plantpaaier

kabeljauw

pelagofiel

p

kleine zeenaald

eierdragend

PS

x

x

pb

mul

pb

pitvis
pollak

pelagofiel

puitaal

eierdragend

pb

rivierprik

grindpaaier

irib

pb

rode poon

pelagofiel

pb

schar

pelagofiel

pb

schol

pelagoflel

pb

x

pb

slakdolf
snotolf

bodempaaier

pb

spiering

steen/grind/zand/plaritpaaier

p

sprot

pelagofiel

p

steenbolk

pelagofiel

pb

tarbot

pelagofiel

pb

tiendoornige stekelbaars

plantpaaier

PS

tong

pelagoflel

pb

vïjfdradige meun

pelagofiel

pb

vorskwab

pelagofiel

pb

wijting

pelagofiel

pb

zeebaars

pelagoflel

PS

zeeprik

gnndpaaier

mb

x

zeestekelbaars

plantpaaier

pa

x

zwarte grondel

steen/plantpaaier/speleoflel

pb

x

totaal aantal soorten

17.3

Beleidsmatig
geprioriteerd

x

x

46

Paai- en opgroeimogelijkheden bij e-centrale Borssele
Nabij de e-centrale van Borssele komen 46 soorten voor. Paaihabitat is aanwezig
voor 16 soorten: ansjovis, bot, diklipharder, dunlipharder, goudharder, griet, grote
koornaarvis, grote zeenaald, kleine zeenaald, pollak, puitaal, schar, tarbot, tong,
vijfdradige meun en vorskwab. Een negental soorten heeft geen mogelijkheden tot
paai omdat de waterdiepte bij de koelwateruitlaat onvoldoende is. Het betreft de
volgende soorten: dwergbolk, grauwe poon, kabeljauw, rode poon, schol, sprot,
steenbolk, wijting en zeebaars. Elf soorten kunnen niet paaien vanwege het
ontbreken van hard substraat als stenen of grind of het ontbreken van holtes tussen
stenen (speleofielen). Voor 6 soorten kon geen beoordeling worden gegeven omdat
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geen gedetaileerde informatie over mogelijk aanwezige structuren aanwezig is. Voor
de opgroeigilden geldt dat er voor circa 75% van de soorten habitat aanwezig is.
Voor 11 soorten kan geen beoordeling worden gegeven, omdat niet bekend is of er
structuren (m.n. pelagisch) aanwezig zijn.
Wat betreft opg roei van vis scoort het koelwaterlozingsgebied goed. Daardoor kan er
een relatief belangrijk effect van het koelwater worden verwacht op de
opgroeimogelijkheden en in mindere mate op de paaimogelijkheden (voor slechts 16
soorten is habitat aanwezig).
Van aanwezige soorten zijn ansjovis, glasgrondel, grote koornaarvis, rivierprik,
spiering, vorkwab, zeeprik, zeestekelbaars en zwarte grondel beleidsmatig
geprioriteerd.
Tabel 34: Paai- en opgroeimogelijkheden e-centrale Borssele
Beoordeling
paai

Beoordeling
opgroei

n.v.t. 15

onb

ansjovis

+

+

bot

+

+

botervis

-

onb

brakwatergrondel

-

+

dikkopje

-

+

diklipharder

+

+

onb

onb

+

+

n0. 12

+

gevlekte grondel

-

+

gewone zeedonderpad

-

+

glasgrondel

-

+

goudharder

+

+

grauwe poon

fl.v.t.

+

griet

+

+

groene zeeclonderpad

-

+

grote koomaarvis

+

onb

grote zeenaald

+

onb

hang

-

+

harnasmanneije

-

+

Nederlandse naam
adderzeenaald

driedoornige stekelbaars
dunhipharder
dwergbolk

kabeljauw
kleine zeenaald

n.v.t. 4

+

+

onb
+

mul
pitvis
+

puitaal

+

+

rivierprik

-

onb
+

schar

+

+

schol

n.0.6

+

slakdolf

102

+

n0.5

rode poon

15

+

pollak

+

De soort komt nauwelijks voor langs de kust; hooguit vindt er opgroei plaats
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Nederlandse naam
snotolf
spiering

Beoordeling
opgroei

onb

+

onb

+

sprot

n.v.t. 7

steenbolk

n.v.t. 8

tarbot
tiendoomige stekelbaars

+
-

+

+

+

onb

onb

tong

+

+

vijfdradige meun

+

+

vorskwab

+

+

wijting

n.v.t. 9

+

zeebaars

n.v.t. 10

onb

-

onb

zeestekelbaars

onb

onb

zwartegrondel

onb

+

zeeprik

17.4

Beoordeling
paw

Beoordeling +

16

35

Beoordeling -

11

0

Beoordeling +1-

0

0

Beoordeling onb

6

11

Inzuiging bij de e-centrale Borssele
Er bestaat enige onduidelijkheid over de totale hoeveelheid koelwater die wordt
gebruikt door de e-centrale Borssele. De laatste beschikking (4) d.d. 23 mei 2003
maakt melding van 15,6 m 3 .s 1 voor de conventionele eenheden (CCB12 (kolen) en
CCB2 (gas)) en 12,8 m 3 .s 1 voor de nucleaire eenheid KCB 30. In de bedenkingen
met betrekking tot de ontwerpvergunning (d.d. 3 april 2003) van EPZ wordt echter
gesproken over een aanpassing in artikel 4: 28,4 m 3 .s 1 koelwater wijzigen in de
werkelijke hoeveelheid zijnde 41,4 m 3 .s 1 koelwater, wat gebaseerd is op de
aanwezige koelwaterpompen: 4 nevenkoelwaterpompen (VF-pompen) en 5
hoofdkoetwater-pompen (VC-pompen), 3 voor de KCB, 1 voor de CCB12 en 1 voor
de CCB2. De som van het debiet van deze pompen bedraagt inderdaad 41,4 m 3 .s 1
2 VC-pompen voor de CCB1 2 en CCB2 x 7,8 m 3 .s 1 = 15,6; 3 VC-pompen voor de
KCB x 7,8 m3 .s 1 = 23,4 m3 .s 1 ; 4 VF-pompen voor de KCB x 0,6 m 3 .s 1 = 2,4 m 3 .s 1

:

.

Volgens de vergunning inzake het baggerregetement (RWW 30082, art. cl ) is het
maximaal toegestane koelwaterdebiet echter 47 m 3 .s 1
.

Het enige beschikbare onderzoek naar de inzuiging van vis, garnalen, krabben en
kwallen is verricht in de periode 1994-1995 (56). In het rapport wordt de volgende
beschrijving gegeven van de e-centrale Borssele. De e-centrale Borssele levert een
totaal vermogen van 870 MW verdeeld over een conventionele kolengestookte
eenheid van 420 MW en een nucleaire eenheid van 450 MW. Het inlaatwerk is
gesitueerd vlak aan de kust tussen twee dammen (kribben). Over een breedte van
25 m wordt het inlaatkanaal door baggeren op een diepte gehouden van 4,0 tot 4,7
m —NAP. Het koelwater wordt ingezogen door 5 koelwaterpompen die bij 100%
vermogen een gezamenlijk instroomdebiet leveren van 34,5 m 3 .s 1 . Afhankelijk van
de benodigde koelcapaciteit kan het totale vermogen en daarmee het instroomdebiet
worden verlaagd. Het water passeert achtereenvolgens:
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- een grofvuil rooster met een spleetwijdte van 60 mm onder en 120 mm boven;
- een zeifreinigend grof rooster met een spleetwijdte van 32 mm;
- vijf bandzeven met een maaswijdte van 2,5 mm.
De instroomsnelheid vlak voor het grof rooster bedraagt 40 tot 50 cm.s 1 . Voor de
bandzeven bedraagt deze instroomsnelheid 110 tot 120 cm.s 1

.

In het onderzoek zijn de bandzeven gedurende 12 maanden bemonsterd, waarbij het
bemonsterde watervolume 1,1 miljoen m 3 bedroeg. Uitgaande van een continu
maximaal instroomdebiet van 34,5 m 3 .s 1 is dit een 100051e deel van het totaal
ingezogen watervolume.
In totaal zijn in deze periode 29 verschillende vissoorten aangetroffen (haring, sprot,
ansjovis, spiering, kabeljauw, wijting, steenbolk, vijfdradige meun, koornaarvis,
driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, kleine zeenaald, grote zeenaald,
zeedonderpad, harnasmannetje, snotolf, zeebaars, brasem, pos, snoekbaars, niet
nader geïdentificeerdehardersoorten, botervis, zandspiering, glasgrondel, niet nader
geïdentificeerde grondelsoorten, schol, schar, bot en tong). De voor de gehele
centrale berekende ingezogen jaartotalen bedroegen: 103 miljoen vissen, 1,1 miljoen
garnalen en 892 miljoen ribkwallen. Ruim 88% van het totale aantal vissen is
ingezogen in de maanden mei en juni 1994. Dit betrof voornamelijk haring
(84.070.140 exemplaren). Opgemerkt moet worden dat de bemonsteringen alleen
overdag plaatsvonden. Uit onderzoek bij de Eems-centrale bleek dat de inzuiging 's
nachts bijna twee keer zo hoog was dan overdag (55). Overigens moet worden
bedacht dat de hoge inzuiging voor een groot deel werd bepaald door scholen
juveniele haring. Uit onderzoek is gebleken dat hun aanwezigheid van jaar tot jaar
sterk kan variëren.
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In het algemeen moet worden gesteld dat de mate van compleetheid en detaillering
van de informatie over de habitat beperkt is gebleken. Met de voorhanden zijnde
gegevens kon een grofstoffelijke beoordeling worden gegeven van de paai- en
opgroeimogelijkheden van de verschillende vissoortgildes in het beïnvloedde gebied
van de e-centrales. Het bleek dat de habitats bij de meeste e-centrales maar in zeer
beperkte mate geschikt zijn voor de paai. Hierin wordt de grote mate van
kunstmatigheid van de habitat in de Nederlands wateren weerspiegeld. In het
algemeen waren de condities voor het opgroeien over de hele linie beter dan die
voor de paai.
De e-centrales Diemen, Maasvlakte en Velsen scoren relatief goed voor wat betreft
de paaimogelijkheden. De paaimogelijkheden bij de warmelozer Borssele en de
Eems-centrale zijn nog redelijk te noemen. De overige e-centrales scoren qua
paaimogelijkheden slecht door het ontbreken van habitats. De grootste invloed van
het koelwater op de paaimogelijkheden mag dan ook worden verwacht bij de ecentrales Diemen, Maasvlakte, Velsen, Borssele en de Eems-centrale. Voor de
overige e-centrales geldt dat de beïnvloeding door koelwater op de paai nauwelijks
aanwezig is omdat er sowieso al praktisch geen mogelijkheden tot paai zijn gezien
de aard van de aanwezige habitats.
Voor wat betreft de mogelijkheden tot opgroei is de situatie bij de meeste e-centrales
beter dan voor de paai. De e-centrales Diemen, Eems, Maasvlakte en Borssele
scoren goed als opgroeigebied. De Flevo-centrale en de e-centrale Velsen scoren
redelijk als opgroeigebied. De overige e-centrales scoren matig. In verhouding tot
paai mag dus een grotere invloed van de koelwaterlozingen worden verwacht op de
opgroei.
Bij de verschillende centrales is praktisch altijd wel een mogelijke beïnvloeding van
koelwaterlozingen te verwachten op een wisselend aantal beleidsgeprioriteerde
soorten. Het betreft soorten die onder druk staan of om andere redenen belangrijk
zijn. Daarnaast geldt ook dat centrales die relatief gunstig scoren voor paai- en/of
opgroeimogelijkheden veelal langs de kust gelegen zijn (Maasvlakte, Velsen, Eems,
Borssele). Van deze centrales is uit enigszins gedateerd onderzoek gebleken dat zij
met betrekking tot het inzuigen van vis het meest ongunstig scoren.
Voor wat betreft de visbeschermende maatregelen en de inzuiging van vis kunnen
de volgende conclusies worden getrokken. Recent onderzoek is maar zeer beperkt
voorhanden. Echte visbeschermende maatregelen zijn er nauwelijk. De aanwezige
g rofvu il roosters en zeefinrichtingen hebben vooral tot doel het koelwatersysteem
tegen verstopping te beschermen. In een enkel geval zijn er maatregelen getroffen
om de afvoer van vis naar het oppervlaktewater te verbeteren door middel van
transportbakjes. De sterfte van vis door impingement en entrainment is zonder meer
groot te noemen. De situatie is het meest ernstig bij e-centrales langs de kust en bij
e-centrales die hun koelwater betrekken uit meren. De e-centrales langs rivieren
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zuigen de minste vis in. Uitspraken over de ecologische effecten van de inzuiging
van vis zijn maar zeer beperkt voorhanden.
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Discussie en aanbevelingen

Deze studie is een deskstudy waarbij de beoordeling van de paai- en opgroeimogelijkheden, alsmede het bepalen van de omvang van de visinzuiging op basis
van voorhanden zijnde informatie en kennis heeft plaatsgevonden. Deze informatie is
veelal niet volledig, terwijl ook de kennis beperkt is. Als voorbeeld: voor veel
vissoorten is bekend wat zij nodig hebben voor paai- en opg roei, zeker wanneer
sprake is van specifieke - dwingende -habitateisen. Soorten als barbeel en sneep,
die functionele grindbedden nodig hebben om hun eieren af te zetten, zullen dit niet
doen wanneer deze grindbedden niet voorhanden zijn (m.a.w. zij komen dan niet
voor). Voor andere soorten ligt het soms wat minder duidelijk. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan brasem. Deze soort heeft een voorkeur voor het paaien op
vegetatie maar zet ook wel eieren af op andere substraten (soms zelfs op houten
beschoeiing en grote stenen). Niet altijd valt uit te sluiten dat een dergelijke soort
toch ergens mogelijkheden vindt om af te paaien, terwijl de beoordeling voor
paaimogelijkheden in dit rapport negatief is. Het is daarom belangrijk de getrokken
conclusies wel in dit licht te zien.
Verder geldt dat de beoordeling op een beperkt aantal parameters heeft plaats
gevonden. De e-centrale Velsen scoort relatief goed voor paai en heel redelijk voor
de opgroeimogelijkheden. Dit is eigenlijk tegen de verwachting in. De omgeving van
de e-centrale Velsen is in hoge mate kunstmatig en kent sterke wisselingen in het
zoutgehalte evenals in het zuurstofgehalte. Als gevolg hiervan zijn er voor echte
zeevissen waarschijnlijk geen mogelijkheden om succesvol te paaien of op te
groeien. Mede omdat de centrale zeer dicht bij zee gelegen is, zijn de mogelijkheden
voor de echte zoetwatervissen waarschijnlijk ook zeer beperkt. Naar verwachting zijn
de echte paai- en opgroeimogelijkheden minder goed dan in dit rapport is
aangegeven op basis van de uitgevoerde analyses. In mindere mate geldt dit
welllicht ook voor zeevissoorten bij de e-centrales die op andere locaties langs de
kust liggen (Eems, Maasvlakte en Borssele), omdat hier eveneens sprake is van
relatief sterk wisselende condities afhankelijk van ondermeer de afvoer van zoet
water, het getij enz.
Studies uitgevoerd naar de inzuiging van vis hebben voor het merendeel betrekking
op de 1970-er en 1980-er jaren. In de verstreken periode is de visstand in
verscheidene wateren aanzienlijk veranderd. Over het algemeen zijn de wateren
minder voedselrijk geworden met consequenties voor de visstand (ook minder vis).
Zo is uit OVB onderzoek gebleken dat de visbiomassa in de Friese wateren
aanzienlijk is afgenomen; hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor het IJsselmeer en
de rivieren. Ook zijn verschuivingen in de soortsamenstelling waarneembaar. Een
soort als spiering is thans in het IJsselmeer veel minder talrijk dan in het verleden. In
de Friese boezem komt brasem aanzienlijk minder voor dan in het verleden. Deze
ontwikkelingen hebben als gevolg dat de beschikbare studies in meer of mindere
mate achterhaald zijn.
In het vervolg op deze deskstudy, waarin een theoretische benadering is gegeven
van paai- en opgroeimogelijkheden voor vissoorten, verdient het aanbeveling om
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veldonderzoek uit te voeren naar de voortplanting van vissen bij de e-centrales.
Hiervoor zou een beperkt aantal centrales moeten worden geselecteerd; een aantal
relatief goed scorende centrales en een aantal slecht scorende. Door middel van
fuikbevissing in het voorjaar zou inzicht gekregen kunnen worden in de soorten die
daadwerkelijk bij de centrales paaien. Hiermee kunnen de resultaten van deze
deskstudy worden geverifieerd. Bevissingen met actieve vangtuigen (kuil-, zegen- en
elektrovisserijen) in het voorjaar en de zomer kunnen aantonen welke soorten
daadwerkelijk bij de centrales opgroeien. Hiermee wordt de omvang van een
eventueel effect op subpopulatieniveau van koelwaterlozingen concreter.
Ook lijkt het belangrijk real-time observaties te doen aan vissen in het beïnvloedde
gebied van de e-centrale. Hoewel in het algemeen wordt aangenomen dat vis water
met te hoge temperaturen ontwijkt, is dit in de praktijk allerminst zeker. Door middel
van sonarwaarnemingen kan het gedrag van de vissen in beeld worden gebracht
tijdens lozingen in perioden van hoge omgevingstemperaturen. Het individuele
gedrag van vissen kan bestudeerd worden door het toepassen van een nieuw
systeem van hydrofoons en akoestische zendermerken.
Het lijkt zinvol om bij diverse e-centrales de inzuiging van vis opnieuw te
onderzoeken. Het gaat dan voornamelijk om centrales die in de 1970-er en 1980-er
jaren zijn onderzocht. De veranderingen in de visstand zullen zeker opgemerkt
kunnen worden in de omvang van de inzuiging. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat
het huidige niveau van inzuiging bij de Berg u mermeer-centrale aanzienlijk lager ligt
dan destijds omdat spiering is veel minder talrijk geworden is op het IJsselmeer en in
de Friese boezem.
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Adressen E-centrales

Adressen E-centrales

Electrabel Nederland nv.
Dr. Stolteweg 92
8025AZ Zwolle
Postbus 10087
8000GB Zwolle
Elektriciteits Prod ucti e maatscha ppij Zuid-Nederland nv.
Zeedijk 32
4454 PM Borssele
Tel.nr.: 0113 356 000
E.ON Benelux Generation n.v.
Postbus 909
2700 A)( Voorburg
Essent
Amer-centrale
Amerweg
4931 NC Geertruidenberg
Postbus 158
4930 AD Geertruidenberg
Nuon Power Generation b.v.
Keulsekade 181
3503 RL Utrecht
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Claus-centrale
Voorstraat 19
6051 JP Maasbracht
Postbus 158
4930 AD Geertruidenberg

E-centrale Moerdijk
Middenweg 36
4782 PM Moerdijk
Postbus 158
4930 AD Geertruidenberg

Nuon Power Generation b.v.
Postbus 8475
3503 RL Utrecht

Nuon Power Buggenum b.v.
Willem-Alexander-centrale
Roermondseweg 55
Haelen
Postbus 4035
6080 AA Haelen
Tel.nr.: 0475 598 277
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E-centrale, ontvangende water en capaciteit

E-centrale, ontvangende water en capaciteit

E-centrale

Ontvangende water

E-centrale Bergum

Bergumermeer

E-centrale Diemen

lJmeer

Amsterdam-Rijnkanaal

Flevo-centrale

IJsselmeer

Eenheid

Max. koelwaterdebiet (m3.s-1)

Bron

BG 10

14,3

BG2O

14,3

31

8,5

32

8,1

33

8,75

31

8,5

1

32

8,1

1

33

8,75

1

10, 23

21,22

FL 01

6,4

5

FL02

6,4

5

FL03

15,6

5

E-centrale Lage Weide

Amsterdam-Rijnkanaal

LW 05

12,7

2

LWO6

8,75

2

E-centrale Merwedekanaal

Amsterdam Rijnkanaal

STEG 10

3,4

2

STEG11

4,3

2

STEG 12

8,2

2

Moerdijk-centrale

Hollandsch Diep

MD 1

43,2

24,25

Amer-centrale

Amer

6

17,2 (*1)

28,41

7

17,2 (*1)

28,41

8

29,4 (*2)

28,41

Claus-centrale

Maas

Willem-Alexander-centrale

Maas

9

30,1 (*2)

28,41

A

25 (*2)

3

B

25(*2)

3

9,4

10

E-centrale 1-tarculo

IJssel

60

19,6

6

E-centrale Nijmegen

Waal

G 13

28

9,46

E-centrale Velsen

Noordzeekanaal

24

totaal 32,1

29,44

Eems-centrale

Waddenzee

EC (1, 2)3, 4, 5, 6, 7

totaal (37,1) 26,5

10,43

EC2O

19

42

EFM 1

totaal 53,9

7

totaal 15,6

4

12,8 (*3)

26

25

E-centrale Maasvlakte

Noordzee

EFM 2
E-centrale Borssele

Westerschelde

CCB 12 (kolen)
CCB 20 (gas)
KCB 30 (kernsplitsing)

Deze eenheid is momenteel geconserveerd;
Koeling kan ook plaatsvinden via een koeltoren:
De Wvo-vergunning voor de conventionele en de kerncentrale (1984) geeft een totaal aan van 28,4 m 3 .s 1 , in de
vergunning van 2003, voor uitsluitend de conventionele centrales (CCB12;20), wordt een maximum genoemd van 15,6 m 3 .s 1 .
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Bijzonderheden betreffende de koelwaterlozinaen

Bijzonderheden betreffende de koelwaterlozingen

E-centrale

Ontvangende water

Opmerkingen t.a.v. de koelwaterlozingen

Bron

E-centrale Bergum

Bergumermeer

Volgens vigerend beleid. (*1)

10

E-centrale Diemen

lJmeer

Alleen bij calamiteiten en/of onvoorziene

1

omstandigheden kan op het AmsterdamRijnkanaal geloosd worden. 10% van het kanaal
mag dan eventueel met meer dan 3°C worden
opgewarmd (*2)
Amsterdam-Rijnkanaal

10% van het kanaal mag eventueel met meer dan

1

3°C worden opgewarmd.
Flevo-centrale

IJsselmeer

Lozingstemperatuur 15 tot 30°C bij een

5

innametemperatuur van 0 tot 26°C.
E-centrale Lage Weide

Amsterdam-Rijnkanaal

10% van het kanaal mag eventueel met meer dan

2

3°C worden opgewarmd door beide e-centrales
Lage Weide en Merwedekanaal
E-centrale Merwedekanaal

Amsterdam-Rijnkanaal

10% van het kanaal mag met meer dan 3°C

2

worden opgewarmd door beide e-centrales Lage
Weide en Merwedekanaal.
Moerdijk-centrale

Hollandsch Diep

Volgens vigerend beleid.

Amer-centrale

Amer

Volgens vigerend beleid.

41

Claus-centrale

Maas

Bij een Maasafvoer van <235 m3.s-1 bij

3

Borgharen wordt de lozing van koelwater naar
verhouding gereduceerd
Maas

Volgens vigerend beleid.

E-centrale Harculo

IJssel

Volgens vigerend beleid.

6

E-centrale Nijmegen

Waal

Door bovenstroomse lozing van koelwater kan

9

Willem-Alexander-centrale

recirculatie optreden waardoor de
innametemperatuur >2°C boven de
achtergrondtemperatuur kan stijgen.
E-centrale Velsen

Noordzeekanaal

Vergunning verleend op basis van de nieuwe

29,44

CIW-beoordelingssystematiek.
Koelwateronttrekking in de Derde
Rijksbinnenhaven en lozing op de Eerste
Rijksbinnenhaven
Eems-centrale

Waddenzee

Volgens vigerend beleid.

42,43

E-centrale Maasvlakte

Noordzee

Lozing in lagune volgens vigerend beleid.

7

E-centrale Borssele

Westerschelde

Lozingstemperatuur 14 tot 30°C bij een

4

innametemperatuur van 0 tot 25°C.
(*1) : Conform ABK-richtlijnen;
(°2): Afhankelijk van de achtergrondtemperatuur van het ontvangende water.

© Copyright OVB/RIZA

121

nderheden betreffende het weren van vis in het koelcircuit

Bijzonderheden betreffende het weren van vis in het koelcircuit

E-centrale

Viswering bij inlaatwerk

Bron

E-centrale Bergum

Grof rooster met spleetwijdte 33 mm gevolgd door roterende trommelzeven met

33

5 mm maaswijdte die gespoeld worden met afvoer naar de Zwemmer
E-centrale Diemen

Grof rooster en vervolgens fijnmazige zeven

21

Flevo-centrale

Grof rooster gevolgd door roterende zeven

5

E-centrale Lage Weide

Mosselzeven geïnstalleerd

2

E-centrale Merwedekanaal

Aangroeiverwijdering door thermoshock

2

Grof rooster en daarna roterend filter. Innamepunt eenheden 6, 7 en 8 in de

28

Moerdijk- centrale
Amer-centrale

haven van de Amer-centrale, die van eenheid 9 in de Amer
Claus-centrale

Grof rooster gevolgd door trommelfilters.

32

Willem-Alexander-centrale

Grof rooster gevolgd door trommelfilters.

32

E-centrale Harculo

Grof rooster gevolgd door trommelfilters met maaswijdte 4 mm.

32,34

E-centrale Nijmegen

Grof rooster, spleetwijdte 25 mm, gevolgd door bandzeven met maaswijdte 5

34,46

E-centrale Velsen

Grof rooster, spleetwijdte 4 cm, gevolgd door trommelzeven met maaswijdte 4

mm.
29, 34

mm.
Eems-centrale

Het koelwater wordt onttrokken uit het Doekegat (± 300 m uit de zeedijk), gaat

36

achtereenvolgens via een grof rooster (spleetwijdte 5 cm) en bandzeven met
een maaswijdte van 6 mm.
E-centrale Maasvlakte

Inlaatwerk 2,4 tot 6,7 m onder de waterspiegel.

8

Viswering door achtereenvolgens:
spijlenrooster (20 mm opening tussen de spuIen)
mosselzeven op twee plaatsen (maaswijdte 4 mm). De op de mosselzeven
wordt periodiek naar het koelwateruitlaatkanaal gespoeld.
E-centrale Borssele

Achtereenvolgens:

30

grof rooster met spleetwijdte 60 mm onder en 120 mm boven
zeltreinigend grofrooster spleetwijdte 32 mm
vijf bandzeven met maaswijdte 2,5 mm.
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Eerdere beoordeling koelwaterpluimen

Eerdere beoordeling koelwaterpluimen

Referentie (10)
E-centrale

Ontvangende water

E-centrale Bergum

Bergumermeer

Menging

Recirculatie

Ophoping warmte

Gering, afhankelijk van de

Extreem (>5C)

Zeer gering

Geen

In ondiepe gebieden

spui Bergumermeer
E-centrale Diemen

lJmeer en Amsterdam-

Langzaam, geen stroming

Rijnkanaal

aanwezig

Flevo-centrale

IJsselmeer

Langzaam, geen stroming

E-centrale Lage Weide

Amsterdam-Rijnkanaal

tot aan de bodem
Geen

Pluim gaat drijven

Volledig bij weinig

Bij laag of

Over de gehele diepte

doorstroming

negatief debiet

bij weinig doorstroming

aanwezig

(max._6C)
E-centrale Merwedekanaal

Amsterdam-Rijnkanaal

Volledig bij weinig

Bij laag of

Over de gehele diepte

doorstroming

negatief debiet

bij weinig doorstroming

(max. 6'C)
Moerdijk-centrale

Amer-centrale

Hollandsch Diep

Amer

Afhankelijk van de Rijn-

Mogelijk door

Pluim gaat drijven bij

en Maasafvoer

lozing Shell

geringe rivierafvoer

Afhankelijk van de

Bij negatieve

Bij lage afvoer pluim

Maasafvoer

afvoer tijdens

tot aan de bodem

getijdenbewegin

Claus-centrale

Maas

Afhankelijk van de

Willem-Alexander-centrale

Maas

Afhankelijk van de

E-centrale Harculo

IJssel

Toenemend met de

Geen

Pluim gaat drijven

Geen

Pluim gaat drijven

Geen

Voldoende menging

Maasafvoer

Maasafvoer

lJsselafvoer
E-centrale Nijmegen

Waal

Snel

Geen

Gering

E-centrale Velsen

Noordzeekanaal

Afhankelijk van het debiet

Bij laag debiet

Pluim gaat drijven

Eems-centrale

Waddenzee

Snel

Alleen bij eb
0,5C

pluim

E-centrale Maasvlakte

Noordzee

Snel

Vrijwel geen

Pluim gaat drijven

E-centrale Borssele

Westerschelde

Snel

Geen

Pluim gaat drijven

max. 2,5C
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Bij hoogwater drijft de

125

O%hB

Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij

Buxtehudelaan 1, Postbus 433, 3430 AK Nieuwegein
Tel. (030) 6058411, Fax. (030) 6039874
E-mail: binvis@ovb.nl Homepage: http://www.ovb.nl
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