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Grote Europese meerval in de Maas gevangen 
(Tekst: Harriët Bakker (Rijkswaterstaat Limburg), foto: AquaTerra Water en Bodem B.V.) 
 
Op 23 mei is in de Maas bij Linne een Europese meerval van 2 meter lengte gevangen.  De vis woog maar liefst 
65 kilo, en moet ruim 20 jaar oud zijn. De vis werd gevangen in het inlaatkanaal van de waterkrachtcentrale bij 
Linne tijdens een  onderzoek met fuiken. Tijdens dit onderzoek zijn ook nog 6 andere meervallen gevangen, maar 
die zijn wat kleiner ( 60-170 cm). 
 
De Europese meerval is de grootste vis van het 
Nederlandse zoete water. Hij kan zo'n 3 meter 
lang worden en 300 kilo zwaar. In buitenlandse 
rivieren kunnen ze zelfs 5 meter lang worden en 
330 kilo zwaar, bijvoorbeeld in Spanje, waar ze 
sneller groeien door het warmere water. 
De grotere meervallen kunnen tientallen jaar oud 
zijn, en de maximale leeftijd die genoemd wordt 
is 80 jaar.  
 
Volgens hardnekkige volksverhalen zouden 
grote meervallen zwemmende honden en 
kinderen kunnen verslinden. Maar het grootste 
wat een meerval eet zijn kikkers, vogels, kleine 
zoogdieren en vissen. Hij slokt alles in een keer 
naar binnen zonder te kauwen, en dat doet hij 
voornamelijk 's nachts. En hij eet ook nog dode 
dieren (aas). 
 
Sinds de jaren 90 gaat het weer beter met deze 
beschermde soort in de grote rivieren, en wordt 
hij regelmatig in fuiken van beroepsvissers 
gevangen. Ook zijn er meldingen van een 
toename van het aantal meervalvangsten onder 
de stuwen in de Belgische Maas.   
 

De meerval van Linne is gevangen in het kader 
van een onderzoek van Rijkswaterstaat, 
Sportvisserij Nederland, het ministerie van LNV 
en Essent. Dit onderzoek heeft tot doel om de 
optimale plek van de inzwemopening te bepalen 
van het visgeleidingssysteem dat hopelijk 
volgend jaar wordt beproefd bij de 
waterkrachtcentrale van Linne. Visgeleidings-
systemen zorgen ervoor dat de vis niet in de 
turbines van de waterkrachtcentrale terecht 
komen maar dat ze erom heen worden geleid, 
zodat ze niet vermalen worden.  
 
Als de proef slaagt dan moeten de waterkracht-
centrales in de Maas bij Linne en Lith worden 
uitgerust met een goed werkend visgeleidings-
systeem. Dit is goed nieuws voor diadrome 
trekvissen als aal, zalm en zeeforel en rivier-
trekvissen als barbeel, kopvoorn en sneep.  
 
De meervalkampioen is na de vangst natuurlijk 
weer levend en wel teruggezet. 
Misschien hebben we hiermee wel de grootste 
levende zoetwatervis van Nederland in handen 
gehad! 
 

De bewuste Europese meerval met een lengte van 2 meter en een gewicht van 65 kilo 


