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AANLEIDING 

In 2019 is EQA Energy door Rijkswaterstaat uitgenodigd om de oude sluis van Borgharen te gebruiken 

voor een test met de EQA River, zulks samen met Vislift. In het voorliggende document zetten we 

uiteen wat de intenties van de test zijn en vragen we vergunning voor deze voorgenomen test met de 

EQA River aan.  

Ingaan op de eerdere uitnodiging was aantrekkelijk omwille van het kunnen aanmeren en versneld, 

zeer gecontroleerd en beheerst en eenvoudig uitvoeren van de voorgenomen testen in de oude sluis 

bij Borgharen. Het biedt in het bijzonder de mogelijkheid voor de verdere ontwikkeling van de EQA-

River op gebied van visveiligheid, omdat de locatie als gesloten ‘bak’ van zijn directe omgeving 

afgesloten kan worden. Overigens gaat het voor de aanvraag om een eenmalige, tijdelijke activiteit en 

louter als mobiel gebruik van de EQA River op deze locatie. Interactie met de omgeving dient juist niet 

plaats te vinden. 

Het betreft nu dus puur een vergunningsaanvraag ter uitvoering van de test en ter legalisatie van de 

bestaande situatie. Het gebruik van de sluis voor de uitvoering van de test, zal na 

vergunningsverlening worden geregeld in een privaat-rechtelijke overeenkomst met de eigenaar van 

de sluis. 

 

ACHTERGROND 

Groene energie die ook echt groen is, met de kracht van de bewezen eenvoud. 

Voor een duurzame energiebron is het belangrijk dat elektriciteit ook duurzaam wordt opgewekt. 

Daarom hebben wij de EQA-installaties ontwikkeld, met als techniek een waterrad als een milieu- en 

diervriendelijk toekomstgericht alternatief om energie op te wekken uit stromend en vallend water. In 

dit plan van aanpak wordt de test EQA-River beschreven. 

De EQA-River is een drijvend duurzaam waterrad welke eenvoudig op elke (snel)stromende rivier 

geplaatst kan worden. Op dit moment is de techniek van het draaiende EQA-waterrad op diverse 

locaties in bedrijf en was dat de afgelopen jaren. Visveiligheid aantonen volgens de NEN 8775 norm is 

essentieel voor de uitrol van het concept van de EQA-River.  
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1 EQA-RIVER 

1.1 UITLEG ONTWERP 

De basis van de EQA River ligt bij het principe van de oude 

schipmolens. In Europa hebben honderden schipmolens op 

vele middelgrote en grote rivieren gewerkt. Ook in Nederland 

op de Maas, de IJssel en de Waal waren ze tot 1900 actief. De 

schipmolen bestond uit een boot die verankerd werd, met een 

waterrad welke de mechanische installatie op de boot 

aandreef.  

Door de steeds verder toenemende vraag naar elektriciteit kan 

het principe van schipmolens in aangepaste en gemoderniseerde vorm weer ingezet worden. Zulks als 

tijdelijke en mobiele centrales, ter vervanging van 

vervuilende alternatieven of op locaties waar 

energieopwekking anders moeilijk of niet kan plaatsvinden. De EQA-River kan al met al eenvoudig en 

met respect voor ecologie overal ter wereld duurzame energie opwekken. Daar waar -ter plaatse- de 

vraag bestaat.  

EQA-energy ontwikkelt verschillende producten en oplossingen, waaronder -naast de EQA River- ook 

de EQA Box. De toegepaste waterraden komen technisch gezien grotendeels overeen. De Box is als 

eerste ontwikkeld. Verschil in de producten zit in het bevestigen van de Box versus het mobiel en 

drijvend zijn van de River, met bijbehorende specifieke voorzieningen t.b.v. Waterbeheer. 

 

1.2 WERKING 

De EQA-River is een mobiele drijvende waterkrachtinstallatie: de basis vormen 2 drijvers met 

daartussen een schoepenrad. De drijvers zijn bij inbedrijfname voor energieopwekking verbonden met 

fundatiepalen; deze zorgen ervoor dat de EQA-River met de waterspiegel mee kan bewegen, zonder 

van plaats te veranderen. Voor de beoogde testen zijn geen nieuwe fundatiepalen nodig en is het 

voldoende de EQA-River in de sluis te verankeren. 

Het speciaal ontworpen schoepenrad is, indien in 

bedrijf voor energieopwekking, verbonden met een 

permanent generator. Deze is geplaatst op een van de 

drijvers. Daarnaast is ook de besturing van de 

installatie aanwezig op de drijvers. Hierdoor ontstaat 

er een volledig autonoom werkende installatie, met 

als output de elektriciteitskabel, waarmee de 

opgewekte energie aan wal wordt gebracht.  

1.2.1  ENERGIEOPWEKKING 
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We gaan hier niet verder in op het principe van energieopwekking. Bij de testen vindt geen 

energielevering plaats. Ten behoeve van de proef wordt wel de energieopwekking gemeten. 

1.2.2  RIVIERBEHEER/ RIVIERKUNDIGE ASPECT 

Bij beschikking heeft de Minister bij Zaltbommel eerder geen belemmeringen van de EQA River 

geconstateerd t.a.v. waterkwantiteit en waterkwaliteit (zie bijlage). Een lonkend toekomstperspectief is 

de mogelijkheid EQA Rivers in te zetten als flexibele kribkoppen langs de rivieren. Bij droogte kunnen 

ze diepgelegen en in grote getale de rivier iets meer vernauwen en de afvoer remmen. Bij hoogwater 

kunnen EQA-Rivers liften. Maar dit perspectief is geen onderdeel of achterliggend doel van de hier 

aangevraagde vergunning. 

De EQA River in de sluis Borgharen en het uitvoeren van een test heeft geen effect op waterstanden of 

morfologie. Het water in de sluiskolk wat wel in contact zal komen met de EQA River tijdens de test, 

zal morfologisch niet van eigenschappen veranderen. 

1.2.3  VISVEILIGHEID 

Het verbeteren van turbines en beperken van schade aan vissen, is in alle gevallen het startpunt voor 

de onderneming EQA Energy en dus ook voor de testen van de EQA River in de oude sluis in 

Borgharen. De EQA River is een doorontwikkeling van de EQA Box. De EQA Box is een kleinschalige 

waterkrachtinstallatie die bevestigd kan worden aan stuwkleppen, met dezelfde techniek van het 

waterrad. Deze EQA Box is volgens de NEN 8775 getest door VisAdvies, een onafhankelijk testbureau. 

De uitkomst van deze visveiligheidstest is, dat de EQA Box niet alleen als visveilig is gekwalificeerd, ook 

werd benoemd dat de EQA Box op basis van visveiligheid een van de best thans beschikbare 

waterkrachttechnieken is. Dit geldt voor locaties met een hoogteverschil (vallend water).  

De EQA River maakt gebruik van stromend water en heeft ondanks toepassing van hetzelfde soort 

waterrad, betere eigenschappen dan de EQA Box, namelijk: 

• er wordt niet van de totale waterstroom gebruik gemaakt 

• Het toerental ligt aanzienlijk lager 

• De stroomsnelheid is lager 

Deze eigenschappen geven aanleiding om te verwachten dat de resultaten van de EQA River op 

gebied van visveiligheid nog beter zullen zijn dan de reeds geteste en gekwalificeerde EQA Box.  

Zoals beschreven is de EQA River een doorontwikkeling van de EQA Box. De reeds gedane 

visoverlevingstest van de EQA Box is niet geldig voor de EQA River, vandaar dat de EQA River 

zelfstanding ook een visoverlevingstest dient te ondergaan. 

 

1.2.4  NAUTISCHE ASPECTEN 
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De aanwezigheid van de EQA River in de afgesloten sluis Borgharen (als ook het uitvoeren van de test) 

heeft geen effecten op de scheepvaart. De oude sluis heeft geen actieve functie voor de scheepvaart, 

behalve voor het schutten van het meetschip van RWS. Tijdens de test is de sluis afgesloten.  

In dit kader zullen geen belangen worden geschaad. 
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2 OMSCHRIJVING TEST 

 

2.1 EQA RIVER 

Het is de bedoeling om de EQA-River aan te meren, zoals is weergegeven in de 2 volgende figuren en 

in de Bijlage Impressies. Hier kan de positie van de installatie gefixeerd worden aan de bestaande 

bolders, terwijl de installatie in staat is om met het variabele waterniveau te stijgen of te dalen.  

EQA Energy verzoekt Rijkswaterstaat om een testperiode toe te staan voor de duur van 7 tot maximaal 

14 testdagen. De testdagen zullen plaatsvinden in de periode van 15 maart tot en met uiterlijk 15 april 

2021. De totale duur van de testen en hiermee de duur waarbij water onttrokken wordt zal maximaal 6 

uur zijn. Voor de vissterfteberekeningen (van de natuurlijke populatie in de Maas) in deze aanvraag is 

een worstcasescenario van maximaal 12 uur aangenomen. De hoeveelheid water die tijdens deze 

testen onttrokken wordt, is maximaal 6,4 m³/s. 

Het aantal testdagen omvat ook de op en afbouw van de opstellingen. Zo zijn er 2 dagen nodig voor 

het opbouwen van de visopslag en het laten acclimatiseren van de proefdieren. Na het doorvoeren 

van de vissen zal er nog een beoordeling plaatsvinden van de 24 uurs en 48 uurs controle van de 

vissen. Dit is beschreven in het “Plan van aanpak: visoverleefbaarheidsstest EQA River”. 

 

 

Bovenaanzicht :  
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Zi jaanzicht : 

Een technische tekening, inclusief afmetingen staat in Bijlage 8.2. Een technische beschrijving van de 

testomstandigheden staat in Bijlage 8.3. 

Samenvattend: 

Wie: EQA Energy 

Waar: Oude sluis Borgharen, gesloten houden 

Wat: Tijdelijk gebruik voor een NEN vistest. De vergunningsaanvraag betreft nadrukkelijk het gebruik 

van de sluis. En richt zich niet de inhoud en doel van de testen. Daarvoor is de NEN  leidend en 

bepalend. 

Waarom: De EQA Box is NEN norm 8775 getest, maar de doorontwikkeling, de EQA River, nog niet. EQA 

Energy wil daarom een test uitvoeren t.b.v. NEN normering De NEN certificering kent zijn eigen 

procedure en eisen. 

 

2.2 FACILITEITEN 

2.2.1  SLUISBAK 

Tijdens de installatie of testfase, wordt alleen gebruik gemaakt van de aanwezige 

schotbalksponningen. In deze sponningen worden droogzetschotten geplaatst, met daarin afsluiters. 

De sluisdeuren (boven en benedenstrooms) zullen in een open positie worden gezet, in overleg met 

de locatiebeheerder. 
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Schets van het  nieuw te  maken droogzetschot.  

 

Ligg ing van het  droogzetschot  en waterpe i len 
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De overige infrastructuur, zoals de sluisdeuren, zal niet anders functioneren, dan nu al mogelijk is. Dat 

betekent dus ook dat er geen bouwwerken nodig zijn.  

Het is bekend dat er momenteel schade is aan de bovenstroomse sluisdeuren. Voor de uitvoer van de 

test, zal een technische inspectie plaatsvinden van de deze deuren. Waarbij de beheerder van de sluis 

groen licht moet geven voor de uitvoer van de test. 

2.3 INFORMATIE OMTRENT DE TESTVISSEN 

In aanvulling op het plan van aanpak van VisAdvies 

2.3.1  SMOLTS 

 

In de NEN norm voor het uitvoeren van dit soort testen staat hierover het volgende: Gekweekte 

regenboogforellen kunnen als alternatief worden gebruikt, indien zalm smolts en zeeforel smolts niet 

voorhanden zijn. En verder: De te gebruiken salmoniden smolts (zalm, zeeforel en regenboogforel) 

moeten een gemiddelde lengte hebben van ±15 cm (10 cm – 20 cm). Dit is namelijk de lengte die 

deze vissoorten in het wild hebben wanneer ze migreren naar zee.   

In dat laatste zit meestal het probleem. De echte zalm smolts zijn mogelijk beschikbaar in de 

kwekerijen, alleen hebben deze in het najaar/winter nog niet het juiste formaat. Normaal bereiken ze 

in het voorjaar pas 15 cm en dat is precies de periode waarin de testen ongunstig zijn i.v.m. oplopende 

temperaturen. Bij voorkeur wordt er getest in periodes met lagere temperaturen, waardoor de keuze 

bestaat uit regenboogforel van de juiste maat of zalm smolts die gemiddeld slechts 11-12 cm zijn. 

2.3.2  LENGTE SCHIERAAL 

In de NEN wordt voor schieraal een testlengte van 70-90 cm genoemd die representatief is in 

Nederland. In deze categorie zal de schieraal die toegepast zal worden dan ook vallen.  

2.3.3  OPSTELLING VISOPSLAG 

De toe te passen vissen zullen conform het plan van aanpak van VisAdvies op de locatie verblijven. 

Dit zal gebeuren in speciale visopslagtanks, volgens specificatie van de NEN 8775. Om de verschillende 

soorten en controlegroepen te goed op te slaan, zullen 6 tot 12 opslagtanks gebruikt worden. In 

onderstaande afbeeldingen staan soortgelijke opslagtanks van een eerder gedane test. 
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Voorbeeld van visopslagtanks 
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2.4 SNELHEID WATER IN DE SLUIS 

Op basis van de opstelling van de EQA River en de doorstroming door de afsluiter is de maximale 

snelheid in de sluisbak te bepalen. 

De berekening van de snelheid direct na de afsluiter zal ca. 6,4 m/s bedragen. De berekening hiervan is 

opgenomen in bijlage 8.4. De snelheid ter hoogte van de EQA River zal lager zijn (ca. 2 m/s), omdat 

het doorstroomoppervlak van het water na de afsluiter zich zal vergroten. 
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3 NADERE TOELICHTING TIJDELIJKE GEBRUIK TESTOMGEVING 

 

3.1 MITIGATIE VAN EVENTUELE RISICO’S BINNEN DE TIJDELIJKE INRICHTING 

TESTOMGEVING: 

1) Vooraf aan werkzaamheden zal huidige situatie en status als 0-meting worden vastgesteld d.m.v. 

3D scan en een fotorapportage van de sluiskolk en verhardingen. 

2) Visopslag, quarantaine/autopsie voorziening, keernet en hekwerken, indien nodig binnen 24 uur te 

verwijderen (Alles wat niet onlosmakelijk met de grond verbonden is, zal weggehaald worden). 

3) EQA-River indien nodig binnen 24 uur te verwijderen (zie calamiteitenplan in 6.2). 

4) Handelingen voor het NEN Visveiligheidsonderzoek vallen onder WOD wet op de dierproeven en 

worden volgens deze voorschriften uitgevoerd. 

5) Handelingen voor het NEN Visveiligheidsonderzoek staan onder toezicht van DEC 

Dierexperimenten Commissie van het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR en door de 

Centrale Commissie Dierproeven CCD. 

6) De Instantie voor Dierenwelzijn IVD zal voor aanvang van de test het ingediende proefplan 

hebben goedgekeurd alvorens er wordt begonnen. 

7) Er wordt gebruik gemaakt van kweekvis. En niet van vis uit het waterlichaam, noch is daar relatie 

mee. 

  

EQA Energy is als eerste bouwer en ontwikkelaar van een waterkrachtinstallatie in het bezit van een 

NEN-Norm 8775 onderzoek testrapportage met positieve beoordeling. Deze EQA-River met nog 

gunstigere eigenschappen kan een enorme positieve bijdrage gaan leveren ook voor de reeds 

aanwezige waterkrachtinstallaties met de bekende materiële vismortaliteit.  

 

3.2 TIJDELIJKE MAATREGELEN GEBRUIK TESTOMGEVING: 

1) Plaatsen keerschotten aan boven- en benedenzijde, tenminste reikend tot een afvoer St. Pieter van 

800 m3/s. 

2) Vervolgens volledig openzetten van de sluisdeuren. 

3) Er worden geen aanpassingen, extra bevestigingen of werkzaamheden aan de sluiskolk verricht 

zonder toestemming van Rijkswaterstaat bevoegde persoon. 

4) Meting van de stroomsnelheid vooraf, bij regulier gebruik sluis 

5) Stroomsnelheid bij testen gaat niet hoger dan maximale reguliere in- of uitstroomsnelheid van de 

sluis, bij normaal gebruik 

6) De reguliere Stroomsnelheden ter plekke van de sluiskolkwand zullen vooraf worden vastgesteld 

en tijdens test niet worden overschreden door snelheidsinstelling regelbare afsluiters.  
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7) Momenteel staat het waterpeil in sluiskolk op waterpeil Maas benedenstrooms. EQA zal test 

uitvoeren met ca 1,00 m1 waterpeil in de sluiskolk aanwezig, wat binnen deze huidige waterpeilen 

valt. 

8) Waterniveau in de sluiskolk t.b.v. de tests zal in overleg met de locatiebeheerder worden bereikt. 

Het voorstel is om na het plaatsen van de droogzetschotten, benedenstrooms het water af te laten 

(door het open zetten van de afsluiters), om zo het peil in de sluis te laten dalen.  

Wanneer juiste watervolume aanwezig is voor de test zullen alle mogelijk aanwezige vissen 

worden afgevangen en verplaatst naar peil vak Maas aansluitend op het aanwezige waterpeil in de 

sluiskolk. 

9) Plaatsen van visnetten gebeurt conform ingediende visveiligheids NEN-Norm 8775 onderzoek 

voorstel DEC (zowel het keernet voor de sluis, als de fuik achter de EQA-River).  

10) Er zullen voor de fuikplaatsing geen verspanende bevestigingsmiddelen worden gebruikt voor 

montage en demontage.  

 

3.3 EINDE TIJDELIJK GEBRUIK TESTOMGEVING 

Na afloop van de testperiode zal EQA Energy de EQA River verwijderen van de testlocatie in 

Borgharen. Dit zal gebeuren op de wijze waarop de EQA River in de sluis is gekomen: via de 

benedenstroomse kant van de sluis, via het water. 

Overige zaken die ondersteunend zijn aan de uit te voeren testen, zullen op dat moment ook 

verwijderd worden van het terrein van Rijkswaterstaat. EQA Energy voorziet dat de locatie in gelijke 

staat wordt opgeleverd, zoals aan het begin van de testen, mits de tijdelijke wijzigingen zijn 

aangebracht door EQA Energy of een partij die door EQA Energy is betrokken bij de locatie. Mogelijke 

schade die ontstaan is tijdens de testperiode, zal door EQA Energy hersteld worden. 

3.4 ALGEMEEN WERKPLAN 

Voor de plaatsing van de EQA River en het gebruik van de EQA River in de testlocatie in Borgharen, is 

een separaat werkplan opgesteld, waar onder ander het Veiligheids- en Gezondheidsplan in staan 

vermeld. In dit plan staat beschreven welke eisen gesteld en maatregelen getroffen worden tijdens de 

installatie, test en verwijdering van de EQA River.  

Volledige uitwerking hiervan zal plaatsvinden, uiterlijk 4 weken voor aanvang van de test. 
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4 BELEIDSKADER 

Hier gaan wij in op aspecten die in een eerder stadium zijn genoemd of die ter sprake zijn gekomen. 

We proberen zo volledig mogelijk de aspecten langs te lopen. 

 

4.1 TESTCENTRUM 

Medio 2019 werd EQA Energy door Rijkswaterstaat benaderd in verband met het plan voor het 

openen van een rivierentestcentrum in de ongebruikte sluiskolk van Borgharen. Het idee van het 

centrum is dat Rijkswaterstaat de locatie faciliteert en dat de ondernemer die zijn product wil testen, 

de testkosten op zich neemt. Gezien de voordelen van de locatie, zoals controleerbaarheid van de 

testomgeving, goede toegankelijkheid en de voorzieningen in het Testcentrum, heeft EQA Energy 

besloten deze uitnodiging te aanvaarden.  

Op basis van een plan van aanpak voor de test verzocht RWS om de EQA River voor de opening van 

het testcentrum in de sluiskolk te plaatsen. 

Na aanleiding van de constatering van Rijkswaterstaat dat in het rivierentestcentrum een vergunning 

voor de EQA River noodzakelijk is, heeft EQA Energy in overleg met RWS Zuid Nederland, een 

conceptaanvraag waterwet voor de drijvende WKC opgesteld. Tijdens het gesprek  van 11-2-2020, is 

EQA Energy verzocht om deze aanvraag uit te breiden met aanvullende informatie en om 

misverstanden die zijn ontstaan te verklaren. In deze aanvraag is daaraan gehoor gegeven. 

Het lijkt ons beter om status en doel van het eventuele testcentrum voor de vergunningsaanvraag 

buiten beschouwing te laten. Wij zien deze los van de gevraagde activiteit van de vistest. Wij gaan uit 

van de huidige situatie. Deze aanvraag richt zich op gebruik van de oude sluis als waterstaatsobject.  
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4.2 WATERBESLUIT EN WATERREGELING 

Conform het Waterbesluit en Waterregeling bevindt de sluis zich op kaartblad 003. Daar gelden t.a.v. 

beheer waterkwantiteit, beheer waterkwaliteit, en waterstaatkundig beheer dezelfde functionele 

voorwaarden als bij kaartblad 137 Zaltbommel waar de Minister eerder vergunning heeft verleend (zie 

hiervoor). 

De oude sluiskolk (testlocatie) valt buiten het natura 2000 gebied. Een mogelijke externe werking op 

het Natura 2000 gebied zou de veranderde afvoersituatie in het sluiscomplex kunnen zijn. Deze 

verandering kan een negatief effect op de vindbaarheid van de passage hebben, waardoor het 

optreksucces van zalm en rivierprik verminderd wordt. Wat de stroomafwaartse migratie betreft 

zou de veranderde afvoersituatie voor een vertraging tijdens de migratie kunnen zorgen. Deze 

aspecten zijn gedetailleerd in het volgende hoofdstuk (toetsingskader waterkrachtcentrales) 

beschouwd. De conclusie uit deze beschouwing is dat het onderhavige project geen negatieve 

effecten op het Natura 2000 gebied zal hebben.  

. 
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4.3 HET TOETSINGSKADER WATERKRACHTCENTRALES 

Algemeen 

Het onderhavige initiatief betreft het uitvoeren van een visoverlevingstest voor een drijvende 

waterkrachtinstallatie. Deze test wordt uitgevoerd in de oude sluiskolk van het stuwcomplex 

Borgharen. Voor het testen van nieuwe technieken bij bestaande WKC’s voorziet de “Beleidsregel 

waterkrachtcentrales in rijkswateren” uitzonderingen in de vergunningsprocedure. In het stuwcomplex 

Borgharen is op het moment geen bestaande WKC gelegen waardoor de visoverlevingstest van de 

EQA-River wordt beoordeeld als een nieuwe WKC. Sinds 2014 dient voor de realisatie van een nieuwe 

WKC in rijkswateren naast een BPRW-toets ook het toetsingskader WKC’s te worden doorlopen. De 

beleidsregel waterkrachtcentrales in rijkswateren en dit bijbehorende toetsingskader WKC’s regelt 

dat in de Maas cumulatief niet meer dan 10% sterfte voor de prioritaire soorten aal en zalm(smolts) 

mag optreden. Deze sterftenorm is door de andere WKC’s in de Maas reeds overschreden, waardoor 

alle nieuwe initiatieven alleen in zeer beperkte mate (≤0,1%) sterfte mogen veroorzaken. Om te kunnen 

beoordelen in hoeverre het nieuwe initiatief invloed heeft op het aquatisch milieu wordt in deel 1 de 

technische invulling van de activiteit beschouwd (BBT-beoordeling). In deel 2 worden de effecten van 

de waterkrachtcentrale op het aquatisch milieu beoordeeld. In het toetsingskader zijn stroomschema’s 

met te beantwoorden vragen opgenomen. De relevante stroomschema’s zijn hieronder doorlopen.  

 

Deel 1: toetsing aan BBT  

Voor de Maas geldt dat in verband met de stroomafwaarts gerichte visveiligheid de beste beschikbare 

techniek (BBT) toegepast moet worden om aan de norm van maximaal 0,1% vissterfte voor zalmsmolts 

en schieraal te voldoen. Voor de drijvende waterkrachtinstallatie EQA-River is de visveiligheid nog niet 

onderzocht, daarom zullen stroomafwaarts migrerende vissen met behulp van keernetten worden 

gehinderd om de oude sluiskolk in te zwemmen. In dit document wordt toegelicht hoe door de 

getroffen maatregelen aan de door RWS gestelde normen kan worden voldaan. Voor andere 

prioritaire vissoorten geldt een maximaal tolereerbare vissterfte van < 10%. Wat betreft de 

stroomopwaarts gerichte migratie dienen mogelijke negatieve effecten gecompenseerd te worden. In 

het toetsingskader WKC’s worden de volgende aspecten voor de BBT-beoordeling benoemd:  

1. Stroomafwaartse vismigratie: 

 

 

 

 

 

Is op de WKC voldaan aan de maximale mogelijkheden van visbescherming? Beoordeel de 

mogelijkheden voor stroomafwaartse migratie en bescherming van vis volgens § 6.1. 

Antwoord: Ja. De onder § 6.1 benoemde aspecten voor de stroomafwaartse vismigratie worden 

hieronder toegelicht. 
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Indien turbines worden gebruikt met een bewezen visveiligheid (vissterfte nihil (≤0,1%) of installaties 

die vanwege hun aard geen visschade veroorzaken: BBT. 

Voor andere initiatieven spelen de volgende aspecten een rol bij de BBT-beoordeling: 

Antwoord: Voor de geplande visoverlevingstest van de WKC-Borgharen wordt een drijvende 

waterkrachtinstallatie gebruikt. Stroomafwaarts zwemmende vis wordt door een keernet beschermd. 

De aspecten voor de BBT-beoordeling worden hierop volgend toegelicht. 

 

1. Het type turbine dat wordt gebruikt en de mate van visschade die deze veroorzaakt. 

Antwoord: Onderhavig project betreft een drijvende waterkrachtinstallatie. De basis 

vormen 2 drijvers met daartussen een schoepenrad. De mate van visschade die door deze 

nieuwe techniek veroorzaakt wordt is op het moment onbekend. Vissen worden met behulp 

van een keernet gehinderd om de sluiskolk in te zwemmen, waardoor visschade niet of 

alleen in zeer beperkte mate kan optreden (vissterfte nihil (≤0,1%).  

2. Het debiet dat wordt benut voor energieopwekking in verhouding tot het debiet dat 

ongestoord kan passeren. 

Antwoord: De test zal binnen de periode van 15 maart tot en met uiterlijk 15 april 2021 

plaatsvinden. Voor de analyse van de afvoerverdeling tussen stuw, WKC en vispassage is de 

daggemiddelde afvoer per (halve) maand van de laatste 20 jaar beschouwd. Voor de 

periode van 15 t/m 31 maart is de gemiddelde afvoer 373 m³/s. Voor de periode van 1 t/m 

15 april is dit 245 m³/s. Door de oude sluiskolk zal tijdens alle testfases maximaal 6.4 m³/s 

stromen. De verhouding tussen het debiet wat ongestoord kan passeren en het debiet dat 

via de WKC passeert, is voor de gemiddelde afvoer in de 2e helft van maart 6,4 ten opzichte 

van 373 m³ en voor de 1e helft van april 6,4 m³/s ten opzichte van 245 m³/s. De duur van de 

testen en hiermee de duur waarbij water onttrokken wordt zal maximaal 6 uur zijn. Omdat 

het zwaartepunt van de zalmsmoltmigratie in de maanden april en mei ligt is voor de verder 

berekeningen van de stroomafwaartse migratie in deze aanvraag alleen het gemiddelde 

debiet voor de eerste helft van april beschouwd (245 m³/s) 

3. De visbeschermende maatregelen en hun effectiviteit. Op basis van deze aspecten moet een 

berekening worden gemaakt van de verwachte visschade.  

Antwoord: De visbeschermende maatregelen bestaan met name uit het plaatsen van een 

50 meter lang keernet voor de waterinlaat. Het keernet is zodanig groot gedimensioneerd 

dat de aanstroomsnelheid op het net bij alle testomstandigheden < 0,2 m/s zal zijn (zie voor 

de volledige berekening bijlage 8.4). Voor aal en zalmsmolts geldt als maximale 

aanstroomsnelheid op roosters en netten een bovengrens van 0,5 m/s. Boven deze 

stroomsnelheid zijn deze soorten niet meer in staat om op eigen kracht van het rooster of 

net los te komen. De aanstroomsnelheid van < 0,2m/s op het keernet ligt dus ruim onder 
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deze bovengrens. Om de visveiligheid verder te verhogen worden de netten om het halfuur 

gecontroleerd. Hierdoor wordt ook voorkomen dat de aanstroomsnelheid plaatselijk hoger 

ligt als gevolg van vervuilingen. Om te voorkomen dat zalmsmolts het keernet kunnen 

passeren is een geknopt net met een kleine maaswijdte van maximaal 15 mm gekozen. 

Verder wordt het keernet met gewichten op de bodem en langs de randen van waterloop 

gefixeerd en steekt het net minimaal 20 cm boven het wateroppervlak uit om te voorkomen 

dat vissen via deze weg de sluiskolk en de turbine bereiken. 

Om in beeld te brengen hoe groot de absolute vissterfte als gevolg van de WKC mag zijn, is 

de debietverhouding tussen de WKC en de Maas beschouwd. Absoluut gezien mag de 

vissterfte in de WKC groter zijn dan 0,1% omdat niet elke stroomafwaarts migrerende vis deze 

migratieroute kiest.  

De gemiddelde afvoer over de laatste 20 jaar voor de eerste helft van april ter plaatse van de 

stuw Borgharen bedroeg ca. 245 m³/s. Het debiet van de Maas wordt in het stuwcomplex als 

volgt verdeeld: 

• De afvoer door de vispassage (4 m³); 

• De afvoer via de oude sluiskolk/ WKC (maximaal 6,4 m³); 

• De afvoer over de stuw (234,6 m³/s). 

Uit telemetrieonderzoek in de Maas blijkt dat stroomafwaarts trekkende zalmsmolts niet via 

de vispassage migreren. Hierdoor worden in de berekening van de populatieverdeling 

alleen de stuw en waterkrachtcentrale als mogelijke migratieroute beschouwd (afvoer is 

evenredig aan vis). Ervan uitgaande dat de zalmsmolts in gelijke verhouding van het debiet 

stroomafwaarts trekken, passeren ca. 95,8% via de stuw en komen ca. 4,2% bij het keernet 

voor de WKC uit. Ervan uitgaande dat het enige punt, waar sterfte van zalmsmolts in het 

stuwcomplex kan voorkomen de WKC/ het keernet is, mag de absolute sterfte gemiddeld 

2,38% bedragen. 

In de praktijk zal het totale percentage smolts dat via de stuw migreert nog hoger liggen, 

omdat stroomafwaarts trekkende smolts zich aan de hoofdstroom oriënteren.  

Maand 

Daggemiddelde 

afvoer in de 

Maas [m³/s] 

Beschikbaar 

voor WKC en 

stuw [m³/s] 

Beschikbaar 

voor WKC 

[m³/s] 

Percentage 

van 

beschikbaar 

debiet via 

stuw [%] 

Percentage 

van 

beschikbaar 

debiet via 

WKC [%] 

Max. 

absolute 

sterfte 

[%] 

April 1e 

helft 
245 241 6,4 95,8 4,2 2,38 

 

Door de genomen maatregelen en de gunstige afvoerverhouding tussen stuw en WKC is 
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ervan uit te gaan dat minder dan 2,38% respectievelijk 0,1% van de zalmsmolts ter plaatse 

van de WKC/keernet overlijden. Door de getroffen maatregelen en de omschreven 

omstandigheden kan worden gesteld dat visschade voor aal, zalmsmolts en de overige 

prioritaire soorten niet of alleen in zeer beperkte mate kan optreden (vissterfte nihil (≤0,1%). 

 

Situatietekening met de ligging van het keernet en droogzetschot. 

 

 

2. Stroomopwaartse vismigratie:  

 

 

1. Ligt een nieuw initiatief vrij in de waterloop en vormt deze geen additionele hindernis voor 

stroomopwaartse vismigratie (ruimschoots voldoende ruimte om in stroomopwaartse 

richting te passeren) dan zijn geen extra maatregelen voor vismigratie noodzakelijk.  

Antwoord: Dit is voor onderhavig project niet van toepassing. 

2. Vormt een nieuw initiatief wel een mogelijke hindernis voor stroomopwaartse migratie dan 

moeten maatregelen worden genomen om dit te compenseren: aanpassen bestaande 

vispassage dan wel bouw nieuwe vispassage. Op de mogelijkheden om nieuwe technieken 

te testen wordt ingegaan in § 5.6. 

Antwoord: De drijvende waterkrachtcentrale in de oude sluiskolk zal onderdeel uitmaken 

van het stuwcomplex Borgharen en vormt hiermee geen nieuwe hindernis in de Maas. Wel is 

in beeld gebracht in hoeverre de veranderde afvoersituatie invloed op de effectiviteit van de 

Wordt de beperking in stroomopwaartse vismigratie zoveel mogelijk gemitigeerd of 

gecompenseerd? Beoordeel de mogelijkheden voor stroomopwaartse migratie van vis volgens §6.1.  

Antwoord: Er is geen effect op de stroomopwaartse migratie te verwachten, dus deze hoeft niet 

gecompenseerd/gemitigeerd te worden. De onder § 6.1 benoemde aspecten voor de 

stroomopwaartse vismigratie worden hieronder toegelicht. 
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bestaande vispassage zou kunnen hebben. Hiervoor is de afvoersituatie (afzonderlijk voor 

de tweede helft van maart en de eerste helft van april beschouwd). Verder is de duur van de 

ingreep en de ligging van de lokstromen nader bekeken.   

Tweede helft van maart 

De gemiddelde afvoer over de laatste 20 jaar voor de periode van 15 t/m 31 maart ter 

plaatse van de stuw Borgharen bedroeg gemiddeld ca. 373 m³/s. In deze situatie stromen 

ca. 366 m³/s via de hoofdstroom, waarvan 362 m³/s via de stuw en ca. 4 m³/s via de 

vispassage. De overige 6.4 m³/s stromen via de oude sluiskolk. Dit is ca. 1,7 % ten opzichte 

van de hoofdstroom. 

Eerste helft van april 

De gemiddelde afvoer over de laatste 20 jaar voor de periode van 1 t/m 15 april ter plaatse 

van de stuw Borgharen bedroeg gemiddeld ca. 245 m³/s. In deze situatie stromen ca. 238 

m³/s via de hoofdstroom, waarvan 234 m³/s via de stuw en ca. 4 m³/s via de vispassage. De 

overige 6.4 m³/s stromen via de oude sluiskolk. Dit is ca. 2,7 % ten opzichte van de 

hoofdstroom. 

Stroomopwaarts trekkende vissen oriënteren zich aan de hoofdstroom, die gevormd wordt 

door de stuw. De ingang richting de oude sluiskolk ligt afgezet door een scheidingswand ca. 

200 meter stroomafwaarts van de stuw (zie volgende afbeelding). De optrekkende vis zal op 

dit splitsingspunt zeer waarschijnlijk richting de stuw trekken en niet voor de sluis kiezen (te 

weinig lokkende werking t.o.v. de hoofdstroom). De vistrap ligt aan de linkeroever, vlak 

onder de stuw. De duur waarbij water door de sluiskolk stroomt zal ongeveer 6 uur 

bedragen. Door de afvoerverhouding tussen de hoofdstroom en de sluiskolk, de 

stroomafwaartse ligging van de lokstroom van de sluis en de korte duur van de testen kan 

worden gesteld dat de negatieve effecten op de vindbaarheid van de bestaande vispassage 

in de maanden maart en april nihil zullen zijn.  
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Afvoerverdeling tussen de hoofdstroom en de sluiskolk.  
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Deel 2: Beoordeling van consequenties voor het aquatisch milieu 

In deel 2 van het toetsingskader worden de effecten van de ingreep op het aquatisch milieu 

beschouwd, toegesneden op schieraal en zalm(smolts). De vragen uit het stroomschema’s zijn 

hieronder beantwoord. 

1. Heeft het nieuwe initiatief een negatief effect op de omvang van een geplande of al reeds 

uitgevoerde KRW-maatregel? 

Antwoord: Nee. Een al uitgevoerde KRW-maatregel is de vispassage aan de linkeroever van 

het stuwcomplex. Door de afvoerverhouding tussen de hoofdstroom en de sluiskolk, de 

ligging van de lokstroom en de korte duur van de testen kan worden gesteld dat de 

negatieve effecten op de vindbaarheid van de bestaande vispassage verwaarloosbaar zullen 

zijn.   

  

2. Beslaat de ingreep meer dan 1% van het ecologisch relevante areaal of heeft de ingreep 

effect op meer dan 1% van het ecologisch relevante areaal? 

1. Antwoord: Nee. Het ecologisch relevante areaal is in dit geval de waterloop. De sluis val 

hier niet onder.   

2. Antwoord: Ja. De ingreep heeft mogelijk een effect op ≥1% van het ecologische 

relevante areaal. Een oorzaak die tot een effect op meer dan 1% van het ecologisch 

relevante areaal zou kunnen leiden is de veranderde afvoersituatie en daarmee het effect op 

de bestaande vispassage. Een negatief effect op de bestaande vispassage zou in wezen een 

effect op het hele waterlichaam betekenen.  

  

3. Is er sprake van achteruitgang in de huidige toestandsklasse? Bereken de sterfte aan smolts 

en vertaal dit naar een effect op de maatlat (zie § 6.2.). Is dit effect dusdanig groot dat een 

lagere toestandsklasse wordt bereikt? 

Antwoord: Nee. De ingreep zou een effect op de score van de ecologische toestand op de 

maatlat voor vissen kunnen hebben en is daarom nader bekeken. De drijvende WKC te 

Borgharen ligt op de grens tussen het waterlichaam Grensmaas en Bovenmaas. Om die 

reden wordt de ecologische toestand van beide waterlopen beschouwd.  

Grensmaas: De ondergrens voor het behalen van de goede ecologische toestand (GEP) voor 

vissen in de Grensmaas ligt op een score van 0,60. Uit de laatste meting in 2019 scoort de 

Grensmaas een EKR-waarde van 0,309 op de ecologische maatlat voor vissen en valt 

hiermee binnen de toestandsklasse ontoereikend (0,2 tot 0,4). De lager liggende klasse is de 

slechte ecologische toestand (EKR-waarde van 0,0 tot 0,2).  

 GEP Toestand 2017  Toestand 2018 Toestand 2019 
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Vis (EKR) ≥ 0,60 0.161 0.316 0.309 

Toestand  Slecht Ontoereikend Ontoereikend 

EKR-waarde in de Grensmaas van de laatste 3 meetjaren. 

Bovenmaas: Vissen worden niet bemonsterd in de Bovenmaas en krijgen de EKR-waarde 

geprojecteerd van de Grensmaas. De ondergrens voor het behalen van de goede 

ecologische toestand (GEP) voor vissen in de Bovenmaas ligt op een score van 0,35. Uit de 

laatste meting in 2019 scoort de Bovenmaas een EKR-waarde van 0,309 op de ecologische 

maatlat voor vissen en valt hiermee binnen de toestandsklasse matig (0,23 tot 0,35). De 

lager liggende klasse is de ontoereikende ecologische toestand (EKR-waarde van 0,12 tot 

0,23). 

 GEP Toestand 2017  Toestand 2018 Toestand 2019 

Vis (EKR) ≥ 0,35 0.161 0.316 0.309 

Toestand  Ontoereikend Matig Matig 

EKR-waarde in de Bovenmaas van de laatste 3 meetjaren. 

 

Voor de Grens- en Bovenmaas geldt dat het bereiken van een lagere toestandsklasse als 

gevolg van de geplande activiteiten niet zal plaatsvinden, omdat de effecten op de 

stuurvariabelen (vis) nihil zijn en de EKR-scores van beide waterlichamen ruimte tot het 

bereiken van een lagere toestandsklasse hebben.   

Met betrekking tot waterkrachtcentrales hebben met name 2 factoren invloed op de 

ecologische toestand; vissterfte in de turbines bij stroomafwaarts gerichte migratie en een 

belemmering van de stroomopwaarts gerichte migratie als gevolg van veranderde 

stromingscondities. Door de afvoerverhouding (in de testperiode 2e helft maart t/m 1e helft 

april) tussen de hoofdstroom en de sluiskolk, de ligging van de lokstroom en de korte duur 

van de testen zal het negatieve effect op de stroomopwaarts gerichte migratie nihil zijn. 

 Wat betreft de stroomafwaartse migratie verandert de situatie in zo verre dat vissen 

gedurende de testperiode van 6 uur naast de migratieroutes via het Julianakanaal, de 

vispassage en de stuw ook richting de oude sluiskolk zouden kunnen zwemmen. Door het 

plaatsen van een keernet met een lage aanstroomsnelheid (< 0,2m/s) worden vissen 

gehinderd de sluiskolk in te zwemmen en in contact met de waterkrachtcentrale te komen. 

Hierdoor is de sterfte voor de prioritaire soorten zalmsmolts en schieraal nihil (≤ 0,1%).  

Door deze maatregel wordt de kans op visschade tot een minimum gereduceerd. Verder 

valt te benoemen dat de korte testperiode buiten de migratie van schieraal valt. Gezien de 

minimale effecten op de visfauna is een achteruitgang naar een andere toestandsklasse niet 

te verwachten. 
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Aanvullende hierop is ook een berekening gemaakt hoe veel zalmsmolts van de totale 

populatie theoretisch (zonder beschouwing van het keernet) in de WKC terecht zouden 

kunnen komen: 

Hoewel een keernet tijdens de testen wordt gebruikt, is er een berekening uitgevoerd om 

een schatting te maken van het mogelijke sterftepercentage door de WKC, zonder gebruik 

van een viswerend keernet. De proef zal in de periode van 15 maart-15 april worden 

uitgevoerd. Omdat het zwaartepunt van de zalmsmoltmigratie in de maanden april en mei 

ligt, is voor de berekeningen alleen het gemiddelde debiet voor de eerste helft van april 

beschouwd (245 m³/s, waarvan 241 voor de stroomafwaartse vismigratie ter beschikking 

staan). Als de berekening zonder keernet wordt uitgevoerd dan zal volgens de 

debietverdeling sluis/Maas 4,2% van de smolts richting sluis gaan. Ervan uitgaande dat de 

hele zalmsmoltpopulatie binnen 30 dagen in april migreert en de WKC maximaal 0,5 dagen 

draait, zou dit betekenen dat 1,7% (0,5/30 dagen) van de gehele populatie het stuwcomplex 

Borgharen passeert op het moment dat de WKC in werking is. Gebaseerd op de 

afvoerverdeling (4,2% via WKC) betekent dit dat uiteindelijk 4,2% van de 1,7 % van de 

Maassmolts bij de WKC uitkomt. In totaal komt dit neer op 4,2%x1,70%=0,07% van de 

totale smoltpopulatie. Als men nu van een worstcasescenario uitgaat waarbij 10% van de 

salmsmolts in de WKC overlijden is de totale vissterfte van de hele populatie dus 0,007%. 

Omdat zalmsmolts vaak in pieken migreren dient men echter nog rekening te houden met 

een scenario waarbij tijdens de testperiode meer vissen langskomen dan gemiddeld in de 

maand. Ervan uitgaande dat tijdens een piekmoment 10 keer zo veel zalmsmolts langs het 

stuwcomplex Borgharen komen zal de gehele sterfte 0,07% zijn. Dit is dus kleiner dan de 

door het toetsingskader gehanteerde norm van een maximale sterfte van 0,1% voor 

zalmsmolts. Ermee rekening houdend dat ook een keernet voor de oude sluiskolk geplaatst 

gaat worden (wat aan de eisen m.b.t. de maximale aanstroomsnelheid, maaswijdte etc. 

voldoet) wordt de sterfte van zalmsmolts nog verder verlaagd. 

4. Leidt het te beoordelen nieuwe initiatief tot een cumulatieve sterfte (huidige + nieuwe 

WKC) <10% voor het relevante gebied? 

Antwoord: Nee, het nieuwe initiatief leidt niet tot een cumulatieve sterfte <10% voor het 

relevante gebied. 

  

5. Leidt het te beoordelen nieuwe initiatief, rekening houdend met onherroepelijke besluiten 

genomen in de planperiode en bestaande activiteiten, tot een cumulatieve sterfte ≤ 10%? 

Antwoord: Nee. 
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6. Heeft het nieuwe initiatief een verwaarloosbare invloed (≤ 0,1%) op de cumulatieve sterfte? 

Naar analogie met de KRW-maatlat wordt een beïnvloeding van 1% van de cumulatieve 

norm van 10%, zijnde 0,1%, als het non-significante niveau aangehouden. 

Antwoord: Ja, door het plaatsen van een keernet en de gunstige afvoerverhouding tussen 

WKC en stuw zal het nieuwe initiatief een verwaarloosbare invloed op de cumulatieve 

vissterfte hebben (vissterfte nihil ≤0,1%). 

 

EU-Aalverordening 

Naast de KRW-doelstellingen moet ook aan de EU-Aalverordening worden voldaan. Met betrekking 

tot nieuwe waterkrachtcentrales regelt deze verordening dat in ecologisch belangrijke waterlopen, 

zoals de Maas de migratiemogelijkheden niet mogen verslechteren. Hiervoor dient een nieuwe WKC 

visvriendelijk te zijn of te worden voorzien van een goed functionerend visgeleidingssysteem. Zoals 

voorafgaande toegelicht betreft onderhavig initiatief een visveiligheidstest die uitgevoerd wordt in de 

periode van 15 maart t/m 15 april 2021 en valt buiten de migratieperide van aal (1 augustus tot 1 

februari). Verder is een keernet voor de inlaat van de testlocatie geplaatst die voldoet aan de eisen om 

aal te weren. Het keernet is zodanig gedimensioneerd dat de maximale aanstroomsnelheid (0,5 m/s) 

ruim onderschreden wordt. Hierdoor is de verwachte aalsterfte tijdens stroomafwaartse migratie in de 

geplande WKC gelijk aan nul. De stroomopwaartse migratie wordt door de testen van de drijvende 

WKC niet belemmerd. Derhalve kan worden gesteld dat de geplande visoverlevingstesten van de 

drijvende WKC geen verslechtering van de aalpopulatie of de migratiemogelijkheden creëren en aan 

de doelstelling van de EU-Aalverordening voldoen.  

 

4.4 BEOORDELING VAN DE CONSEQUENTIES VOOR HET AQUATISCHE MILIEU – 

TOETSINGSKADER WATERKWALITEIT UIT HET BPRW 

Voor ingrepen in rijkswateren heeft Rijkswaterstaat het toetsingskader waterkwaliteit vastgesteld en dit 

is opgenomen in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (en wordt daarom ook wel 

genoemd BPRW-toets). Daarmee wordt naast het toetsingskader waterkrachtcentrales getoetst of een 

ingreep mogelijk effect heeft op de ecologische of chemische toestand van een rijkswater. De 

ecologische en chemische toestand zijn vastgelegd voor alle oppervlaktewaterlichamen in Nederland, 

overeenkomstig de vereisten uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Vragen die met het 

doorlopen van het toetsingskader onder meer worden beantwoord zijn: 

• Heeft de activiteit negatieve invloed op reeds uitgevoerde of geplande KRW-maatregelen?  

• Heeft de activiteit negatieve effecten op de chemische toestand of op de toestand van één of 

meerdere van de biologische kwaliteitselementen die de ecologische toestand mede bepalen?  

• Welke aanvullende maatregelen moeten zo nodig worden getroffen om negatieve effecten te 

vereffenen?  
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De geplande activiteit ter plaatse van het stuwcomplex te Borgharen ligt binnen het waterlichaam van 

de Grensmaas. Hiervoor moet een watervergunning worden aangevraagd waarbij de uitvoering van 

een BPRW-toets verplicht is. In beginsel moet gebruik worden gemaakt van bijlage 5 Toetsingskader 

waterkwaliteit en KRW-factsheets, behorend bij het vigerende Beheer- en ontwikkelplan voor de 

rijkswateren 2016-2021 (Rijkswaterstaat, 2015). Halverwege de periode van het BPRW 2016-2021 is het 

toetsingskader waterkwaliteit aangepast en van kracht geworden. Voor nieuwe initiatieven zoals het 

onderhavige project dient de nieuwe BPRW-toets te worden doorlopen.  De vergunningsaanvraag 

waar deze BPRW-toets deel van uitmaakt betreft de Waterwet-vergunningsaanvraag voor het 

uitvoeren van een visoverlevingstest aan een drijvende waterkrachtcentrale in de oude sluiskolk van 

het stuwcomplex te Borgharen.  

 

Toetsing aan de hand van het Toetsingskader 

In het toetsingskader zijn stroomschema’s met te beantwoorden vragen opgenomen. De relevante 

stroomschema’s zijn hieronder doorlopen.  
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Stroomschema deel 1: Algemeen 

 

1A) Vindt de ingreep plaats binnen de begrenzing van het waterlichaam of zijn er potentiële 

negatieve effecten tot in het waterlichaam? 

Ja, de ingreep vindt plaats op de grens van twee KRW-oppervlaktewaterlichamen. Benedenstrooms 

binnen het waterlichaam van de Grens Maas (watertype R16, snelstromende rivier/nevengeul op 

zandbodem of grind). Bovenstrooms is het waterlichaam van de Bovenmaas (watertype R7, langzaam 

stromende rivier/ nevengeul op zand/klei) gelegen. De mogelijke effecten op vismigratie gelden 

voor beide waterlichamen. 
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Overzichtstekening KRW-oppervlaktewaterlichaam Grensmaas 

 

Overzichtstekening KRW-oppervlaktewaterlichaam Bovenmaas 
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1B) Heeft de activiteit een negatief effect op een concreet geplande of al uitgevoerde KRW-

maatregel? 

Nee. Een al uitgevoerde KRW-maatregel ter plaatse van het stuwcomplex Borgharen is de vispassage 

aan de linkeroever van het stuwcomplex. Door de afvoerverhouding tussen de hoofdstroom en de 

sluiskolk, de ligging van de lokstroom en de korte duur van de testen wordt de vindbaarheid van de 

vispassage niet negatief beïnvloed. Op andere reeds uitgevoerde of geplande KRW-maatregelen 

binnen het waterlichaam van de Grensmaas, zoals de aanleg van nevengeulen, natuurvriendelijke 

oevers of vispasseerbare beekmondingen heeft het geplande initiatief geen negatieve effecten. Ook 

op het waterlichaam van de Bovenmaas zijn geen negatieve effecten op een concreet geplande of al 

uitgevoerde KRW-maatregel te verwachten.  

 

1C) Vraag 1: Staat de ingreep op de lijst met activiteiten ingrepen die in principe altijd zijn 

toegestaan? 

Ja. In kader 2 zijn de activiteiten die in principe altijd zijn toegestaan nader toegelicht. In deze lijst is de 

activiteit K van toepassing: “Onderzoeken die niet langer duren dan zes maanden”. Het gaat bij de 

drijvende WKC om een visoverlevingstest met een testperiode voor de duur van 7 tot maximaal 14 

testdagen binnen de periode van 15 maart t/m 15 april 2021. Deze periode omvat ook de op- en 

afbouw van de installaties.   

1C) Vraag 2: Vindt de activiteit plaats in een ecologisch niet kwetsbaar gebied?  

Ja. De activiteit vindt in de oude sluiskolk van het stuwcomplex Borgharen plaats. Deze betonnen 

sluiskolk heeft weinig tot geen ecologische waarde voor de flora en fauna. Uit de KRW Viewer blijkt 

verder dat de oude sluiskolk onder KRW niet-relevant gebied valt (zie volgende afbeelding). 

 

KRW Viewer ter plaatse van het stuwcomplex Borgharen. 
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5 HIJSPLAN 

5.1 KRAAN 

 

Op de locatie zal gewerkt worden met een mobiele kraan. Ten behoeve van de hijswerkzaamheden 

wordt een hijsplan opgesteld. 

 

 

 

5.2 BOUWPLAATSINRICHTING 

Op basis van de locatie van de kraan en de sluiskolk zijn de benodigdheden voor het uitvoeren van de 

test, ingetekend op de plattegrond. 
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Op de bouwplaats zullen aanwezig zijn: 

Omschrijving Aantal 

EQA River 1 

Opslagtanks voor de vissen 6-12 
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6 VEILIGHEID EN CALAMITEITEN 

Ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden zijn de volgende zaken beoordeeld: 

1: veiligheid kunstwerk 

 2: veiligheid tijdens de werkzaamheden 

 3: Calamiteitenplan hoogwater 

6.1  VEILIGHEID KUNSTWERK 

Door Caljé Infra Advies BV is een inspectie (veiligheidsrapport) uitgevoerd op het kunstwerk om te 

beoordelen of de proefopstelling nadelige gevolgen heeft voor het kunstwerk en daarmee de 

waterbeheerstaak. Uit de inspectie blijkt dat, met enkele aanbevelingen, er geen bezwaren zijn om de 

proefopstelling in de sluiskolk te plaatsen en in gebruik te nemen. De inspectie is als separate bijlage 

gevoegd bij de aanvraag. 

  

6.2 CALAMITEITENPLAN HOOGWATER 

In geval van dreigend hoogwater treedt het calamiteitenplan hoogwater in werking. Dreigend 

hoogwater treedt op wanneer op basis van de 2-daagse voorspelling waterstand St. Pieter, dagelijks 

16.00u, een overschrijding stuwpeil 44.50m+NAP wordt verwacht.  

Op dat moment treedt het noodverwijderingsplan in werking waarmee het de sluiskolk binnen 24 uur 

wordt vrijgemaakt. Hiervoor worden de volgende werkstappen doorlopen: 

1. Beslissing projectleider tot (spoed) verwijdering 

2. Sluiten 4 sluisdeuren 

3. Wegnemen van keernet, achtervangnet, meetapparatuur 

4. Beschikbaar staan van kraan/kranen fa. Herpertz, binnen 12 uur opgesteld. 

5. Uithijsen van EQA-River en vlot, plaatsen op gras bij bedieningsgebouw  

6. Wegnemen van alle eventuele losse elementen zoals loopbruggen, trapsteiger 

7. Uithijsen houten balken en doseerschot benedenstrooms, plaatsen op gras bij 

bedieningsgebouw 

8. Uithijsen houten balken en doseerschot bovenstrooms, plaatsen op terrein bij 

bedieningsgebouw 

9. Controle op standvastheid van resterende elementen 

Het noodverwijderingplan is opgenomen in het veiligheidsplan. 

  

6.3 VEILIGHEIDSPLAN WERKZAAMHEDEN 
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Ten behoeve van de werkzaamheden op de sluiskolk is een werkplan met veiligheidsplan opgesteld. 

Dit plan is als separate bijlage bijgevoegd. 
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7 PLANNING  

7.1 PLANNING 

De planning is gebaseerd op de migratieseizoenen van de aal en de zalm, plant EQA de testperiode 

buiten het migratieseizoen. De gehele testperiode zal 3,5 week in beslag nemen, waarvan 7 tot 14 

testdagen aangemerkt zullen worden.  

De testomgeving blijft afgesloten van de directe omgeving en het waterlichaam, behalve gedurende 

de testuren, dan zal er water door de sluis gelaten worden (6 uur in totaal). 

Uitgaande van een vroege test maar uiterlijk voor de 15 april. 

 

7.2 MEDIA 

Bij de start van de testen zullen de media worden uitgenodigd, zoals televisie, radio en de kranten. Het 

is juist de bedoeling aandacht voor de ontwikkeling van het moderne waterrad te genereren. Naast de 

partijen die al positief staan tegenover deze producten, willen wij ook de maatschappelijke en groepen 

uitnodigen, zoals visserij- en scheepvaart gerelateerde belangengroepen. 

Indien er bezoeken gepland worden, zal dit in overleg gebeuren met de objectbeheerder en zullen 

veiligheidseisen gelden die ook in reguliere omstandigheden voor een sluis gelden. Altijd zal er 

begeleiding zijn. 
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8 BIJLAGEN: 

 

8.1 IMPRESSIES 
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8.2 TECHNISCHE TEKENING EQA RIVER 
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8.3 TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN DE TEST OMSTANDIGHEDEN 

Uitgangspunt: 
Gewenste snelheid water voor de EQA River  2 m/s 

   

Hoogte water 0.8 m 

Afstand schoepen rad - bodem 0.2 m 

Breedte opening van de EQA River 4 m 

   

Dus debiet door de EQA River 6.4 m3/s 

   

   

Toerental bij deze snelheid 8 omw/min 

Diameter rad 3 m 

Maximale tipsnelheid van het rad 1.257 m/s 

 

8.4 BEREKENING AANSTROOMSNELHEID DOORLAATSCHUIF EN KEERNET 

Uitgaande van het gewenste debiet van 6.4 m3/s en een opstelling zoals in de onderstaande tekening, 

kunnen de snelheden ter hoogte van de doorlaatschuif en het keernet bepaald worden. 

 

Schets van het  nieuw te  maken droogzetschot.  
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8.4.1  AANSTROOMSNELHEID DOORLAATSCHUIF 

 

Definities Omschrijving Waarde Eenheid 

hs opening schuif 1 m 

bs breedte van 1 schuif 1 m 

    

h2 
waterhoogte na de schuiven: aanname 0.5 x de opening van 
de schuif 0.5 m 

b2 
breedte waterkolom, na de schuiven: aanname 2.0 x breedte 
van 1 schuif 2 m 

V2 
snelheid water, na de schuiven. Op basis van gewenste 
debiet (6.4 m3/s) 6.4 m/s 

    
V1 snelheid rivier voor de schuiven ?  
h1 waterhoogte voor de schuiven 3.2 m 

b1 breedte waterkolom voor de schuiven. Aanname b1 = b2 2 m 

    

 Er geldt de wet van behoud van massa:   

 m = ρ*V1*h1*b1 =  ρ*V2*h2*b2   

 Dus:   

 V1*h1 = V2*h2   

 Dan is V1 1 m/s 
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8.4.2  AANSTROOMSNELHEID KEERNET 

Voor het bepalen van de stroomsnelheid bij het net, moeten er eigenschappen gekozen worden van 

het net. 

Hierbij dient rekening te worden gehouden met: 

• Er voorkomen moet worden dat kleine vis het net passeert 

• Er voorkomen moet worden dat het net te veel weerstand in de stroom heeft zodat het wordt 

meegevoerd.   

Een compromis is een maaswijdte van 15 mm van geknoopt net lijkt ons een goed compromis. 

Uitgaande dat dit een vrije doorstroom van het netoppervlakte geeft van 80%, kan de snelheid door 

het net berekend worden. 

 

Definities Omschrijving Waarde Eenheid 

Bnet Breedte net 50 m 

Hnet Hoogte net 3 m 

    

Anet Oppervlak net 150 m2 

 Doorstroom percentage 80%  

Anet-ds Doorstroom oppervlakte 120 m2 

    

 Het debiet is bepaald op: 6.4 m3/s 

 Dan is de snelheid gelijk aan het debiet / doorstroom oppervlakte 0.053 m/s 

    

 

Deze snelheid blijft ruim onder de gestelde grenswaarde van 0.2 
m/s   
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8.5 AFVOERGEGEVENS TER PLAATSE VAN HET STUWCOMPLEX BORGHAREN 
OVER DE AFGELOPEN 20 JAAR 

 

Afvoer Borgharen     

245 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april over 20 

jaar 

  

655 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2001 

231 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2002 

108 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2003 

159 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2004 

136 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2005 

497 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2006 

205 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2007 

487 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2008 

210 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2009 

342 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2010 

71 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2011 

101 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2012 

195 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2013 

76 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2014 

363 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2015 

332 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2016 
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88 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2017 

299 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2018 

193 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2019 

161 m3/s Gemiddeld 1 t/m 15 april in 2020 

  

Afvoer Borgharen     

373 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart over 

20 jaar 

  

1050 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2001 

667 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2002 

154 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2003 

228 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2004 

259 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2005 

391 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2006 

344 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2007 

921 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2008 

326 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2009 

258 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2010 

97 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2011 

127 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2012 

349 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2013 
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132 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2014 

215 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2015 

264 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2016 

238 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2017 

331 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2018 

642 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2019 

469 m3/s Gemiddeld 15 t/m 31 maart in 2020 

 

 


