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Stichting   

Fishflowform 

 

 

Jaarverslag 2016 

Inleiding 

De Stichting Fishflowform is opgericht op 29 augustus 2014. In artikel 2 van de statuten is de 

doelstelling omschreven als: 

1.  Het ontwikkelen van een vispassage die is gebaseerd op het kenmerkende stromingspatroon 

 van een flowform. De volgende subdoelen (functiekenmerken van een fishflowform) zijn

 onderscheiden:  

a. herstel van de ecologische continuïteit (vispassage) tussen watersystemen; 

b. verbetering van het aquatische ecosysteem; 

c. creatie van een landschappelijk element met hoge belevingswaarde. 

2.  Het verspreiden van de resultaten van het ontwikkelingstraject. 

De Stichting wil met haar werk bevorderen dat de levendragende krachten van water in aanmerking 

worden genomen in de praktijk van het waterbeheer. Van haar werkzaamheden wordt jaarlijks 

verantwoording afgelegd in een verslag, waarin tevens zijn opgenomen de jaarrekening met 

toelichting, balans en begroting. Het voorliggende verslag betreft het gehele kalenderjaar 2016. 

Vaststelling 

Dit jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 februari 2017. Het is voor derden 

verkrijgbaar en zal o.a. worden gepubliceerd op de website van de Stichting. 
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Organisatie 

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 6135 9564. Zij is 

een niet-winstbeogende instelling (SBI-code 94933). Het RSIN luidt 8543.10.915. 

Het postadres is: Franklinstraat 88, 3817 VH, Amersfoort. 

De bestuurssamenstelling was gedurende 2016 (evenals 2014 en 2015) als volgt: 

 Bart Wesseling te Warnsveld - voorzitter - waterbouwkundige, oud-medewerker RWS;  

 Hans van Sluis te Amersfoort – secretaris - watertechnoloog, oud-medewerker DHV; 

 Peter Schukking te Zeist - penningmeester - stromingsdeskundige, oud-medewerker WL 

Het bestuur vergadert overeenkomstig de statuten minimaal tweemaal per jaar en voorts naar 

behoefte. In 2016 kwam het bestuur 11 maal bijeen. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding 

voor hun werkzaamheden. 

Op naam van de Stichting worden bij de Triodos Bank twee rekeningen aangehouden: een Internet 

Zaken Rekening onder nummer (IBAN) NL94 TRIO 0197 9695 26 en een Internet Zaken Rendement 

Rekening onder nummer (IBAN) NL12 TRIO 2000 2483 65. 

De Stichting houdt de rechten op de domeinnaam fishflowform.nl. De website www.fishflowform.nl 

is actief. Het emailadres is info@fishflowform.nl. 

 

Activiteiten 

Organisatorisch 

Een kleine stichting als de Stichting Fishflowform is voor de realisatie van haar doelstellingen in grote 

mate afhankelijk van een goede samenwerking met en ondersteuning door overheden, fondsen, 

instituten en vrijwilligers. Dit had als consequentie dat in 2016 een groot deel van de inspanning van 

de bestuursleden was gericht op relatie-ontwikkeling, voorbereiding van en afstemming over uit te 

voeren onderzoek en tenslotte op informatie-verstrekking aan de betrokken personen en instanties. 

Een tweede consequentie was dat de voortgang van de activiteiten mede afhankelijk was van 

besluitvorming en procedures bij sommige van deze partners, hetgeen bijstelling van de planning 

met zich meebracht.  

Netwerk 

Contacten werden onderhouden met het Waterschap De Dommel en de Stichting Landgoed Het 

Lankheet. Beide partijen zijn gericht op het realiseren van een fishflowform op hun terrein voor het 

doen van onderzoek. De samenwerking met Paul van Dijk, beeldhouwer en vormgever van 

flowforms, werd voortgezet. Tevens werden contacten onderhouden met de Flowform Trust en de 

Foundation for Water te Forest Row (GB), behoedsters van de nalatenschap van John Wilkes, en de 

Vakgroep Vloeistofdynamica van de Technische Universiteit Delft. 

http://www.fishflowform.nl/
mailto:info@fishflowform.nl
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In juli en november 2016 is aan alle betrokken personen en instanties en potentieel geïnteresseerden 

(in totaal ca. 250) respectievelijk de 2e en 3e digitale nieuwsbrief verstuurd.  

Fondsenwerving 

In 2016 heeft geen actieve fondsenwerving plaatsgevonden. Wel zijn nog enkele giften ontvangen in 

het kader van de lopende crowdfunding actie (zie het financieel overzicht). 

 

Deelprojecten 

1. MOLENHEIDE  

Voorbereidingen in situ beproeving fishflowform 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- als laatste kunstwerk van het project aan te leggen. 

Daardoor, en door de noodzaak van extra kredietverlening, heeft de oplevering uiteindelijk pas in de 

september 2016 plaatsgevonden. 

Aangezien op dat moment het vistrekseizoen van 2016 al voorbij was, is het effectonderzoek aan de 

vispassage naar 2017 verschoven. 

In het najaar van 2016 is wel een begin gemaakt met het hydrodynamische onderzoek. 

 

Onderzoek door het Institut für Strömungswissenschaften 

Het Institut für Strömungswissenschaften te Herrischried (zuidelijk Schwarzwald, D) heeft in 

november 2016 een 2e onderzoek verricht aan watermonsters, genomen boven- en benedenstrooms 

van de stuw Molenheide. Het betrof een onderzoek volgens de ‘wirkungssensorische’ methode. Van 

dit onderzoek is een schriftelijke rapportage gemaakt. 

 

2. LANKHEET 

Uitzicht op 2e fishflowform experiment op landgoed het Lankheet 

 In 2016 hebben geen concrete activiteiten in het kader van dit mogelijk 2e fishflowform experiment 

plaatsgevonden. 
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Financiën 

In het onderstaande financieel overzicht zijn de inkomsten en uitgaven in 2016 
weergegeven.  
 
 
 
 

 

Stichting Fishflowform 
 
FINANCIEEL OVERZICHT 2016 
 
 
banktegoeden per 1-1-2016 
  betaalrekening Triodos       354,53 
  spaarrekening Triodos 17.000,-- 
     17.354,53 
 
inkomsten 2016     uitgaven 2016 
  particuliere gift (2e termijn)       400,--    onderzoek 
  overige giften        175,--      waterkwaliteit     45,-- 
  rente              6,76      beleving   118,05 
totaal inkomsten        581,76     hydrodynamica  122,16 
       ========     wirkungssensorik    62,15 

    algemeen     94,99 
              442,35 

  reis/verg.kosten  1.156,53 
           bankkosten      121,30
         domeinnaam        42,83
         publiciteit        22,-- 
       totaal uitgaven  1.785,01 
           ======= 
       saldo per 1-1-2017                16.151,28 
 
                17.936,29               17.936,29 
 
       banktegoeden per 1-1-2017 
         betaalrekening Triodos    144,52 
         spaarrekening Triodos        16.006,76 
                     16.151,28 
 
 

        
 


