
  
  
  
  

  
1  /  2    

BIJLAGE 3 
 
 
Onderwerp: Pilot vismigratie in het deelstroomgebied Rijn-West 
 
 
RBO beslispunten: 
 

1. Het RBO wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel voor de pilot vismigratie in het 
deelstroomgebied Rijn-West. 

  
Waarom een pilot vismigratie ? 
 
Ook in 2014 willen we doorgaan met ons gezamenlijke project Stroomgebiedafstemming, waarbij we 
de komende tijd met name willen focussen op vismigratie binnen het stroomgebied. De afstemming 
heeft zich tot nu toe gericht op een aantal probleemstoffen. Geconstateerd is dat 
stroomgebiedafstemming bij het onderwerp vismigratie nadere aandacht behoeft. Hier zijn 
veelbelovende ontwikkelingen die met gericht aandacht kunnen leiden tot zichtbare resultaten. 
 
Waarom een pilot vismigratie in het deelstroomgebied Rijn-West ? 
 
-‐ Het deelstroomgebied Rijn-West is de toegangspoort voor trekvissen voor het hele Rijn 

stroomgebied. Goed inzicht in de visroutes in het stroomgebied, de samenhang van het 
watersysteem en prioritaire obstakels die nu voor problemen zorgen leidt tot kosteneffectieve 
maatregelen en betere resultaten. 

-‐ Vissen en vismigratie zijn uitstekend geschikt om het belang van goede waterkwaliteit en een 
gezonde leefomgeving te communiceren en te vertalen naar zowel de regio als internationale 
fora (EU KRW, KRM, Rijn Commissie en OSPAR). 

-‐ Successen in het deelstroomgebied Rijn-West kunnen regionaal, nationaal en internationaal 
worden geëtaleerd (communicatie). Het RBO Rijn-West kan zich profileren met de resultaten van 
deze pilot. Het betekent een concrete invulling van de stroomgebiedsbenadering. 

-‐ De pilot bevordert het SAMEN werken aan vismigratie tussen RWS, waterschappen en partners 
zoals Sportvisserij Nederland. Resultaat is een uitwisseling van enthousiasme en inspiratie, 
afstemming en kosteneffectievere KRW-maatregelen. 

-‐ Vismigratie is een onderwerp waar de samenhang tussen de verschillende maatregelen in zowel 
het hoofdwatersysteem als het regionaal watersysteem van groot belang is voor de uiteindelijke 
effectiviteit. 

-‐ Kostenbesparing door o.a.: 1) effectiever omgaan met middelen voor vispassages;; 2) inzet 
Europese fondsen voor onderzoek naar effectiviteit van vispassages;; 3) samenwerking met 
partners t.a.v. monitoring met bijvoorbeeld Sportvisserij NL. 

 
Wat gebeurde er tot nu toe ? 
 
Waterschappen en Rijkswaterstaat (RWS) werkten binnen Rijn-West veelal lokaal op projectbasis 
samen aan de uitvoering van KRW-maatregelen voor vismigratie en met succes. Het ging om enkele 
projecten op de overgang van Rijkswateren naar regionale wateren, zoals het Noordzeekanaal. Op 
het niveau van een (deel)stroomgebied is nog nooit een analyse gemaakt ten aanzien van 
vismigratie. Juist de afstemming binnen het stroomgebied levert een strategisch beeld op welke 
maatregelen nodig zijn om optimaal vismigratie te bevorderen. 
 
Wat is er tot nu toe bereikt met de verkenning -  ? 
 
De verkennende RWS opdracht werd dit jaar uitgevoerd in de context van het project 
Stroomgebiedsafstemming van het RBO Rijn-West. Doel was om integraal samen werken aan 
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vismigratie tussen RWS, de waterschappen en partners te bevorderen. Om de successen samen te 
-West. 

Daartoe is een analyse gemaakt van de knelpunten in Rijn-West. Sportvisserij Nederland is om advies 
gevraagd. Een vismigratie-knelpuntenkaart is geproduceerd met de planning van KRW-maatregelen. 
De kaart is tijdens een workshop in september 2013 gepresenteerd en door de waterbeheerders verder 
geactualiseerd. Op dit moment zijn er 120 knelpunten opgelost. Tussen nu en 2027 worden er nog eens 
220 aangepakt. Rijn-West is daarmee op koers! 
 
Tijdens de workshop heeft iedere waterbeheerder ook zijn aanpak / visie vismigratie gepresenteerd. 
Uitgangspunten voor een gezamenlijke visie zijn besproken. Per waterbeheerder is één succesverhaal 
geselecteerd.  
 
Wat zijn de producten van de pilot vismigratie Rijn-West 2013-2014 ? 
 
We willen de verkennende opdracht die door RWS is uitgevoerd verder uitwerken. De volgende 
producten zullen worden uitgewerkt: 
 
RBO Rijn-West visie op vismigratie 
Op basis van de resultaten van de workshop die dit jaar is gehouden is een eerste opzet voor een 
gezamenlijke visie vismigratie Rijn-West gemaakt. Tevens is er een populaire kaart met beelden van 
succesverhalen, de visie en de aanpak van enkele prioritaire knelpunten opgesteld. We willen deze 
visie verder uitwerken. De visie vismigratie Rijn-West kan helpen bij het prioriteren van maatregelen op 
basis van effectiviteit. De visie kan dienen als input in de RBO Adviesnota Schoon Water 2014 en de 
regionale waterplannen.  
 
Actualisatie integrale vismigratiekaart Rijn-West 2014 
Opleveren van een vismigratiekaart met geactualiseerde knelpunten voor 2014 en geïntegreerde 
informatie van alle waterbeheerders in Rijn-West. 
 
Naar gezamenlijke monitoring en onderzoeksagenda voor vismigratie in Rijn-West 
Aggregeren en integreren bestaande 
RWS & waterschappen Rijn-West (o.a. type vispassages, kosteneffectiviteit, technieken en innovaties). 
Verkennen van de mogelijkheden voor kostenbesparing in gezamenlijke monitoring met o.a. 
Sportvisserij Nederland. Ook zullen we de mogelijkheden voor cofinanciering uit EU-fondsen voor 
uitvoering van maatregelen (o.a. via Interreg, Life of Horizon 2020) in beeld brengen.  
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