
Omschrijving 

 

De innovatieve en duurzame “Vissluis” van KWT waterbeheersing toe te passen als 

vispassage bij een stuwconstructie die vispasseerbaar moet worden.  

 

Het concept van de Vissluis is niet nieuw, maar het innovatieve en duurzame van deze door 

KWT ontwikkelde versie is dat hij werk op het peilverschil dat er op de locatie aanwezig is 

tussen het hoge en lage pand. Middels drijflichamen wordt een interne bascule constructie 

aangestuurd. De verticaal beweegbare schuiven zijn op een dusdanige manier verbonden 

aan de bascule dat er een robuust bewegingsmechanisme  gecreëerd wordt maar welke als 

visvriendelijk mag worden bestempeld.  

Doormiddel van een door de bascule aangestuurde regelkamer worden de compartimenten 

waarin de drijflichamen zijn ondergebracht afwisselend met water gevuld tot een maximum 

waterniveau en geleegd tot een minimum waterniveau, waarbij het vullen en het legen zich 

telkens herhaald. Middels een lokstroom wordt de vis in de richting van de constructie gelokt.  

De afsluiters die aan de interne bascule zijn gekoppeld zullen vergelijkbaar met het systeem 

van een schutsluis de vis de mogelijkheid geven om  de constructie aan het lage pand in te 

zwemmen dan wel de constructie aan het hoge pand te verlaten. De doorgang voor de 

vissen is vrij van obstakels of met andere woorden de vissen kunnen niet in contact komen 

met het interne bewegingswerk. 

Door de aanwezigheid van een drukvatprincipe is de constructie bestand tegen grote 

drukverschillen 

 

De Vissluis is  een ontwikkeling van KWT waterbeheersing. Optimalisaties zijn in samen 

spraak met de visspecialisten van Waterschap Reest en Wieden doorgevoerd. 

 

Motivatie 

 

De innovatie van de Vissluis zit in het feit dat er gebruik wordt gemaakt van het reeds 

aanwezig peilverschil over de stuw. Er is dus geen elektriciteit  nodig voor werking van de 

constructie.  Naast de het boven genoemde  kan een vissluis vele malen compacter worden 

uitgevoerd dan de bekende de Wit vispassage. Terwijl er toch een aanzienlijk niveauverschil 

tussen het hoge en lage pand overbrugd kan worden. 

Een  aantal bijkomend voordeel van de Vissluis ten opzichte van andere technische 

oplossingen om een stuw vispasseerbaar te maken zijn onder andere:  

• Door het feit dat de werking te vergelijken is met een sluisconstructie treed er 

aanzienlijk minder waterverlies op dan bij conventionele oplossingen. 

• Door dat er gebruik gemaakt wordt van de potentiële energie die opgeslagen 

is in het water aan het hoge pand is er geen elektrische voorzien nodig. Dit is 

dus een besparing in zowel de aanlegkosten van de elektrische voorziening 

als wel in exploitatie kosten van de Vissluis.  

• Als gevolg van een veel compactere constructie in vergelijk met conventionele 

oplossingen. Kunnen de kosten van de vervaardiging, plaatsing en het 

transport veel lager worden gehouden. 

•       Een patentaanvraag is lopende. 

 

 

  



Kwaliteit 

 

De Kwaliteit van de ontwikkeling in combinatie met de uitvoering van het project zal hopelijk 

dienen als een voorbeeld project voor de toekomst. In dit project en door de toepassing van 

de Vissluis, kan er bespaard worden op Uitvoeringskosten bij de aannemer, fabricatie kosten 

bij de leverancier en totale aanschaf kosten en exploitatiekosten bij het Waterschap. Een 

ontwikkeling die gezien de maatschappelijke verantwoording  en transpiratie van het 

Waterschap natuurlijk erg gewenst is.  

De Vissluis kan door middel van zijn grote inzet gebied op vele locaties ingezet worden, 

waardoor het een interessant product kan zijn voor andere waterschappen.  

 

Innovatie 

 

De innovatie en wat er vernieuwend is aan de Vissluis is bovenstaand de teststukken al 

redelijk uitgebreid  beschreven. Maar om de vergelijking met de conventionele oplossingen 

even duidelijke te maken nog even een korte opsomming. 

• Geen elektriciteit nodig  

• Door compacte bouw vorm, uitvoeringstechnisch eenvoudig te plaatsen met 

relatief weinig grond werk. 

• Lagere transport kosten 

• Lagere aanschaf kosten 

• Geschikt voor grote drukverschillen. 

• Gering water verlies 

• Lage exploitatie kosten 

 

 

 

 


