
Wouter ter Haar 09-01-21, 06:19 Laatste update: 10:57 Bron: BD

LEES MEER

Login 

NET BINNEN
15:30   Gijs (34) verloor zijn ouders en
schreef een boek over rouwen: Geef verdriet…
vooral geen ‘plekje’
15:00   ‘Ik ontken niet dat
tabaksverslaving bestaat, maar het…
probleem wordt erg overdreven’
14:33  Confrontatie tussen politie en illegale
demonstranten: Museumplein wordt…
leeggeveegd
14:26  Collega schoot militair op kamp
Afghanistan in zijn arm

12:44  Man bedreigt ouders en kinderen met
‘pistool’ bij sneeuwballengevecht in…
Oisterwijk

BEKIJK ALLE ARTIKELEN

check nu jouw salarischeck nu jouw salaris
met de salariswijzermet de salariswijzer

van nationalevan nationale
vacaturebankvacaturebank

Leeftijd

Jaren
werkervaring

Hoogst voltooide opleiding

mbo hbo wo

bereken nu jouw salaris

Functie niveau

MEEST GELEZEN

AD WEBWINKEL

BEKIJK ONZE AANBIEDINGEN

MEEST GEDEELD

PREMIUM

De waterkrachtcentrale bij Lith. De centrale veroorzaakt de dood van tal van vissen. © Hollandse Hoogte

Vattenfall mag in de Maas doorgaan
met massaal vermalen van vissen
Het massaal vermalen van vissen in de waterkrachtcentrale van Vattenfall tussen
Lith en Alphen zal voorlopig door blijven gaan na een uitspraak van de Raad van
State. En daar zijn visliefhebbers laaiend over. 
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‘Volstrekt onacceptabel’, ‘schandalig’ en ‘uiterst kwalijk’. Zo betitelen Bjorn van Beurden
van Hengelsport Vereniging Ons Genoegen uit Oss en Ruben Bil, jurist bij Sportvisserij
Nederland, de massale vissendood die al jaren plaatsvindt bij de waterkrachtcentrale in
de Maas, tussen Lith en Alphen. De visliefhebbers zijn laaiend over de huidige werkwijze
van de energiegigant Vattenfall, waar in de schoepen van de Lithse watercentrale
dagelijks vissen een brute dood vinden.
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Juridische strijd
Vattenfall en RWE, eigenaren van de waterkrachtcentrales bij Lith en Linne (bij
Roermond) in de Maas, zijn al jarenlang in een juridische strijd verwikkeld met
Rijkswaterstaat en het ministerie. Een strijd waar de vissen in de Maas het slachtoffer
van worden, aldus Van Beurden en Bil. Begin vorige maand diende bij de Raad van State
namelijk de zaak waarin ze protesteerden tegen de eisen die het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat stelt aan hun waterkrachtcentrales.

De energiereuzen hebben een vergunning om het water van de Maas te gebruiken voor
het opwekken van energie. Belangrijk onderdeel van die vergunning is de eis dat de
centrales niet meer dan tien procent van de passerende vissen mogen doden. Vattenfall
en RWE gingen tegen deze eis in beroep en kregen vorige maand deels gelijk van het
hoogste rechtsorgaan. 

Volgens de Raad van State was ‘de beleidsregel niet voldoende in de wet verankerd’.
,,En als gevolg daarvan worden er dagelijks vissen vermalen”, aldus Bil van Sportvisserij
Nederland.

Vooral de paling vindt massaal de dood in de turbines van de waterkrachtcentrale in Lith. © Shutterstock

Slechts 0,8 procent van palingen bereikt de zee
Volgens Bil worden er vooral in de centrale bij Lith véél meer dan tien procent van de
passerende vissen - paling, zeeforel en zalm - vermalen door de vier dodelijk turbines
van de waterkrachtcentrale. Volgens hem wijzen metingen uit dat een groot deel van de
vissen wordt gedood. ,,Het verschilt een beetje per soort. Bij paling ligt de sterfte
bijvoorbeeld tussen de 25 en 40 procent. Uit onderzoek met zenders bleek dat slechts
0,8 procent van de palingen die de Lith passeerde de zee wist te bereiken.” 

Bij paling ligt de sterfte bijvoorbeeld tussen de
25 en 40 procent
- Ruben Bil, Jurist Sportvisserij Nederland

De waterkrachtcentrale is een van de grootste centrales van het land. Bil benadrukt
echter dat de totale energieopbrengst vrij laag is. Hij wijst op cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek dat alle zeven grote en kleine waterkrachtcentrales in
Nederland een maximaal vermogen hebben van 37 megawatt, goed voor het
energiegebruik van zo’n 35.000 gezinnen. ,,Vijf windmolens op zee leveren meer op.”

Een flinke zeeforel. © sportvisserij Nederland

Doorn in het oog
De ecologische schade die de Lithse waterkrachtcentrale aanricht, is ook een doorn in
het oog van Van Beurden van Ons Genoegen, met 2900 leden de grootse visclub in de
regio. De club organiseert regelmatig wedstrijden op de Maas. ,,Het is verschrikkelijk wat
er gebeurt in Lith. De vissen worden er versnipperd, vermalen of verhakseld. Dat doet je
pijn als visliefhebber.” 

En hij neemt de gelegenheid te baat voor het pleidooi om vissers sowieso meer bij de
besluitvorming te trekken. ,,Ook de meanderende Maas - op zich goed voor de visstand -
maakt het voor vissers moeilijk een goede stek te vinden. Maar ons wordt niks
gevraagd.”

De vissen worden er versnipperd, vermalen of
verhakseld. Dat doet je pijn als visliefheb ber
- Bjorn van Beurden, Ons Genoegen uit Oss

Zowel van Beurden als Bil van Sportvisserij Nederland hopen dat de
energiemaatschappijen tot inkeer komen en maatregelen nemen om de vissterfte te
voorkomen. ,,Er zijn al turbines die dat kunnen, maar dat kost geld”, aldus Bil. Vattenfall
zegt dat het al van alles doet om de sterfte van vissen te beperken. Zo zijn er
verschillende vistrappen of worden palingen gevangen en voorbij de centrale weer
losgelaten. 

Ook Rijkswaterstaat zit met de vissterfte en de uitspraak van de Raad van State in de
maag. Het zint op manieren om de vissensterfte op andere manieren te voorkomen.
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Ministerie: Nuon vermaalt te veel
vissen in water krachtcentra le bij
Lith

 DEN BOSCH/LITH - Het ministerie van Infrastructuur
en Milieu wil dat Nuon de vissterfte bij de waterkrachtcentrale bij Lith…
stevig terugdringt. Het energiebedrijf stapt naar de rechter om de
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