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De ontwikkeling van een fishflowform vereist een lange adem!

In onze eerste nieuwsbrief van November 2015 spraken wij de 
verwachting uit dat in 2016 het beoogde onderzoeksprogramma 
grotendeels zou worden uitgevoerd. Helaas waren wij genoodzaakt 
om onze planning op dit punt bij te stellen. Met deze korte 
nieuwsbrief verschaffen wij informatie over de achtergrond daarvan.
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Vispassage locatie Molenheide
De vispassage Molenheide maakt deel uit van een groter programma van het waterschap de 
Dommel voor vismigratiebevorderende maatregelen. In het kader van een interne herpriotering van 
het Project Herinrichting Beekdal Buulder Aa is door het Waterschap besloten de vispassage 
Molenheide -waarin een cascade van 10 fishflowforms zal worden opgenomen- als laatste 
kunstwerk in de reeks aan te leggen. Daardoor, en door de noodzaak van extra kredietverlening 
-waarover inmiddels in positieve zin door het Waterschap is besloten- zal de oplevering uiteindelijk 
pas in de tweede helft van 2016 plaatsvinden.
Aangezien op dat moment het vistrekseizoen al voorbij zal zijn, is het effectonderzoek aan de 
vispassage naar 2017 verschoven.
In 2016 zal de ingebruikstelling en afregeling van de tien te installeren fishflowform-elementen 
plaatsvinden. Tevens hopen wij in 2016 een groot gedeelte van het hydrodynamische onderzoek uit 
te kunnen voeren.

Verkenning tweede onderzoekslocatie
Zoals wij al berichtten in onze eerste nieuwsbrief heeft de beheerder van het in Twente gelegen 
landgoed het Lankheet de wens uitgesproken om gezamenlijk te onderzoeken of op het landgoed 
een tweede fishflowform experiment kan worden uitgevoerd. Deze optie zou in meerdere opzichten 
een waardevolle aanvulling zijn op het onderzoek in Noord Brabant, onder meer omdat het hier om 
aanzienlijke grotere beekafvoeren gaat in een belangrijke (landsgrensoverschrijdende) vistrekroute. 
In de 2e helft van 2016 zal de haalbaarheid van dit mogelijke 2e fishflowform veldonderzoek 
worden onderzocht.

Tenslotte
Als initiatiefnemers van het fishflowformproject hebben wij onverminderd en vastberaden de 
intentie om -samen met alle betrokkenen- het project tot een succesvol einde te brengen.
Middels onze website www.fishflowform.nl blijven wij de recente informatie over relevante 
ontwikkelingen binnen het project verschaffen. Mocht deze nieuwsbrief aanleiding zijn voor het 
stellen van vragen en/of het doen van suggesties dan kunnen deze worden gericht aan 
info@fishflowform.nl of 06 – 1032 6422. 
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