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Vispassages
bij Hagestein
en Amerongen

Voor vissen zijn de stuwen een groot
obstakel.
In 2004 kunnen riviertrekvissen weer
via de Neder-Rijn hun paaigronden in
de bovenloop van de Rijn bereiken.
De vispassages bij de stuwen Amerongen
en Hagestein zijn dan gereed.
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Obstakels gepasseerd
Zalm is terug
Water in toom
IVoor de Nederlandse waterhuishouding
Izijn de stuwen van groot belang. Bij
llage waterafvoeren zorgen ze ervoor
Idat het water op de IJssel, Waal en
INeder-Rijn op peil blijft. Zo blijft er
Ivoldoende water voor de scheepvaart
len is de drinkwatervoorziening uit het
lljsselmeer gewaarborgd.

Tot 30 jaar geleden was de Rijn bijna
biologisch dood. Het afvalwater vanuit
steden, dorpen en fabrieken werd toen
nog ongehinderd op de rivier geloosd.
Door de bouw van zuiveringsinstallaties
is hier verandering in gekomen. Het
rivierwater is steeds schoner geworden,
en komt weer tot leven.
Een groot aantal soorten vissen,
mosselen en vele soorten kleine waterdieren zoals garnalen komen weer in de
Rijn voor. Ook de zalm, het symbool
voor gezond water, is terug.
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Gezond water alleen is niet voldoende
voor de zalm. Op zijn route naar zijn
geboortegrond komt hij talloze stuwen, g
waterkrachtcentrales en sluizen tegen. ™
Om de zalm erlangs te laten, bouwt men
in de Rijnoeverstaten Duitsland,
Frankrijk en Zwitserland bij deze
obstakels vispassages.
Niet alleen de zalm zal hiervan
profiteren. Ook andere riviervissen als
barbeel, kopvoorn en rivierdonderpad
zullen de passages gebruiken.

Verschillende snelheden
H D e V-vormige overlaat en de gleuf
I zorgen voor verschillende stroomEen sleuf voor de kleintjes
Ook voor minder goede springers is de I snelheden in de vispassage. Iedere
Hvissoort stelt hieraan specifieke eisen.
Verspringende bekkens
vispassage geschikt.
l O m hierop nog beter in te spelen
In het midden van de overlaten is een
|De vispassage heeft de vorm van een
Hworden grote stenen in de passage
[trap met bekkens. De overlaten tussen de I dertig centimeter brede gleuf uit•neergelegd.
gespaard die doorloopt tot op de
Itreden van de vistrap zijn V-vormig.
bodem. Met name de rivierdonderpad
IHet hoogteverschil tussen de bekkens is
en de bot, een platvis, maken hier
sngeveer 16 cm. Over de 24 treden
gebuik van.
loppen de vissen in totaal circa 3,5
I meter omhoog. De bekkens hebben
Ivoldoende ruimte om de vissen te laten
luitrusten. Ze kunnen zich er telkens
Ivoorbereiden op de volgende sprong.

Vispassage

'estein

Vispassage Hagestein
H D e vispassage bij Hagestein is gelegen
Vispassage Amerongen
I aan de zuidkant van de Neder-Rijn bij
De vispassage bij Amerongen is bereik- Hhet dorp Hagestein. Vanwege de privacy
Vispassages in Neder-Rijn en Lek
baar via het recreatiegebied 'Eiland van
• v o o r de bewoners van de woonhuizen
T i n de Neder-Rijn en de Lek zijn drie stuMaurik'. De passage zelf bestaat uit 24
• o p de dijk is slechts een beperkt deel
Iwen: Driel, Amerongen en Hagestein.
trappen die in een ruime lus achter
Btoegankelijk voor het publiek.
•Bij Amerongen en bij Hagestein bouwt
elkaar worden gezet. Langs het eiland,
Ide Directie Oost-Nederland samen met
wordt een voetpad aangelegd voor een
Ide Bouwdienst van Rijkswaterstaat een
rondwandeling.
Ivipassage. Zij doen dit in opdracht van
Ihet ministerie van Landbouw,
iNatuurbeheer enVisserij en het ministeIrie van Verkeer en Waterstaat.
|De vispassage bij Driel is in 2001 afIgerond. In 2004 zijn de vispassages bij
I Amerongen en Hagestein klaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de vispassages bij Hagestein
en .Amerongen, neem dan contact op met
Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland
Afdeling Communicatie
Postbus 9070
6800 ED Arnhem
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