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Bot in Rijn en Maas
Over een zeevis die stroomopwaarts gaat

Frank Spikmans

De bot staat bekend als zeevis en als een soort van brakke estuaria. De verbazing is dan ook vaak 
groot wanneer je deze platvis ver stroomopwaarts in de rivier tegenkomt. Er zijn anekdotes dat 
de soort tot in Zwitserland de Rijn op kan zwemmen. Wat heeft een zeevis daar te zoeken? Om te 
weten of bot echt zover stroomopwaarts het zoete water op gaat, zijn databestanden uit het 
gehele stroomgebied van Rijn en Maas verzameld.

Bot (Platichthys flesus) komt voor langs de oostelijke Atlantische kust, 
van Noord-Scandinavië tot West-Afrika en de kusten van Middellandse 
en Zwarte zee. Het talrijkst is hij in de brakke Baltische zee. In de 
Noordzee zwemt hij vooral dicht bij de kust in ondiep water (0-5 
meter). De populatie in de Noordzee is sinds 1977 stabiel (Heessen et 
al., 2015). De soort trekt vele Europese rivieren op, waaronder de Elbe, 
de Loire en de Rhône. In het noorden van zijn areaal gaat hij daarbij 
verder stroomopwaarts dan in het zuiden. 

Het leven van een bot
Bot is een van de weinige vissoorten in ons land met een katadrome 
levenswijze, net als de aal (Anguilla anguilla). Het is de enige platvis die 
ook in zoetwater voorkomt. Volwassen bot leeft in zee, meestal niet 
meer dan 50 meter uit de kust. Ze graven zich in en jagen overdag op 
ongewervelden en kleine vissen. In de late herfst trekken ze de zee op 
om daar vanaf half januari tot in juli te paaien, op dieptes van 20-50 
meter, 50 tot 100 km uit de kust. De bevruchtte eitjes zweven door het 
water en komen na een week uit. De jonge larven zwemmen daarna 
enkele weken vrij door het water. Als ze een centimeter groot zijn 
metamorfoseren ze en schakelen geleidelijk over op een bodemleven. 
Hierbij verhuist een oog meestal naar de rechterkant van het lichaam 
en ontstaat het kenmerkende platvis-uiterlijk. 

Jonge botjes verplaatsen zich met getijdestroming richting kust en 
vestigen zich in de estuaria en rivieren. Ze verblijven hier 3 tot 4 jaar, 
zijn dan geslachtsrijp en keren weer terug naar zee. Na de eerste paai 
blijven ze in de zee en het estuarium. Vrouwtjes worden maximaal elf 
jaar oud, mannetjes zeven jaar (Heessen et al., 2015). 

Gebruikte databestanden
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de bot in Rijn en 
Maas zijn de volgende databestanden gebruikt: 
• Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands van 

Rijkswaterstaat (bestaande uit de actieve en passieve monitoring)
• Piscaria, de databank van Sportvisserij Nederland en STOWA
• de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna; Nederland)
• databank van Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

Nordrhein-Westfalen
• databank Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz
• databank Fisheries Research Station Baden-Württemberg
• het Vis Informatie Systeem van Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek (INBO). 

In de NDFF zijn ook gegevens opgenomen van de kust, de 
Westerschelde, binnenwateren in het noorden van Nederland en rond 

de Waddenzee en Eems. Deze worden in dit artikel 
wel op kaart weergegeven, maar niet behandeld. 
Verspreidingsatlassen uit alle delen van de beide 
stroomgebieden zijn geraadpleegd, waaronder de 
online visatlas van Duitsland en Oostenrijk 
(Brunken & Vatterrott, 2020), diverse Duitse 
deelstaten, Luxemburg en Frankrijk, om de 
volledigheid van de gebruikte databestanden te 
controleren. Tot slot is aanvullend gezocht op 
internet naar meldingen van (hengel)vangsten in 
de stroomgebieden van Maas en Rijn. Alle gegevens 
tezamen beslaan de periode 1990-2020. 

Talrijk in de delta
Het zwaartepunt van de verspreiding van bot ligt 
in de delta van de Rijn en Maas, waaronder de 
Zeeuwse en Zuid-Hollandse zeearmen: Haringvliet, 
Grevelingen en Oosterschelde (figuur 2). Bot is ook 
algemeen aanwezig in de vele takken van de delta, 
zoals het Volkerak-Zoommeer, Hollands Diep, 
Oude en Nieuwe Maas, Merwede, Lek, Hollandse 

Figuur 1. Levenscyclus van de bot. 
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IJssel, Noordzeekanaal, IJsselmeer, Randmeren en de benedenloop van 
de IJssel. Verder stroomopwaarts in de Rijndelta, in de Waal nabij de 
Gelderse Poort en in de IJssel wordt de bot schaarser. Langjarige 
meetreeksen laten uiteenlopende trends zien voor de bot in 
Nederland, zo is er in het IJsselmeer in de jaren ’90 sprake van een 
toename, waarschijnlijk als gevolg van een veranderd spuiregime (de 
Graaf et al., 2014; de Nie, 1996). Meer recent, sinds 2000, is er in de 
Waal juist sprake van een afname, maar op de meeste meetpunten is 
deze trend onzeker (Tien et al., 2019). 

Zeldzaam vanaf Bonn
In de Niederrhein in Noordrijn-Westfalen was de bot uitgestorven. Na 
verbetering van de waterkwaliteit kwam hij in 1986 weer terug 
(Steinberg, 1992). Tegenwoordig wordt bot hier weer regelmatig 
gevangen, tot aan Bonn (figuur 2). Erg algemeen is hij in de 
Niederrhein niet. Een enkele keer duikt bot op in de Moezel, zoals bij 
Trier, in 1997. In de 19de eeuw trok bot nog de Lippe op (Hoffmann, 
2010). Van deze zijrivier zijn geen recente meldingen.
Voorbij Bonn, tot aan Bingen snijdt de Mittelrhein zich door het 
Siebengebirge en stroomt er met hoge snelheid door een smal 
doorbraakdal over een stenige, rotsige bedding. Voorbij Bingen tot aan 
Basel stroomt de Rijn door een laagvlakte, genaamd de Oberrhein. Uit 
de Mittel- en Oberrheinrijn zijn slechts een tiental recente meldingen 
van de bot. Vangsten van de bot zijn hier zo bijzonder dat ze de krant 
halen. De meest stroomopwaartse vangst die achterhaald kon worden 
betreft een bot van 15 cm, gevangen met de hengel in 2009 in het 
Grand Canal d’Alsace. De vindplaats is een lateraalkanaal langs de Rijn 
in Frankrijk, op meer dan 800 kilometer afstand van de Noordzee, 
slechts 15 km verwijderd van de Zwitserse grens. De Badische Zeitung 
spreekt hierbij van ‘eine kleine Sensation’. Uit een verder verleden zijn 
vangsten bekend uit de Neckar en Main uit de 19e eeuw, twee 
zijrivieren van de Oberrhein waar de soort tegenwoordig niet meer 
gezien wordt (Dußling & Berg, 2001). In de Hochrhein, 
stroomopwaarts vanaf de Zwitserse grens en in de Alpen is de bot niet 
aanwezig. 

Verspreiding in de Maas
In de Maas wordt de bot ook nu nog regelmatig gevangen tot aan Lith. 
Daar stuit hij op de eerste stuw in de Maas (figuur 2). Verder 
stroomopwaarts is bot tegenwoordig een zeldzaamheid. In het 

COMMENTAAR

Er is wijziging doorgevoerd bij literatuur waardoor de tekst nu 
net niet meer past. Dit graag weer passend maken.

Figuur 2. Verspreiding van bot in de Rijn en Maas (1990-2020).

De Oosterschelde heeft een kraamkamerfunctie voor bot. 
(Foto: Rens Jacobs, beeldbank RWS)

De Waal bij Nijmegen, waar regelmatig bot wordt gevangen. 
(Foto: Frank Spikmans)

De Middenrijn bij de beroemde bocht om de Lorelei, vanaf waar bot 
zeldzaam is. (Foto: Claudia Döhring)
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stuwpand Belfeld – Roermond worden nog af en toe botten gevangen, 
blijkbaar zijn de stuwen van Lith, Grave, Sambeek en Belfeld, allen 
uitgerust met een vistrap, toch enigszins passeerbaar. Een opvallende 
vangst werd in 1993 gedaan in het Albertkanaal, vlak bij de Maas in 
Luik (België). Mogelijk is deze vis de Maas helemaal opgetrokken. 
Aannemelijker is het dat hij afkomstig is uit de Schelde. Het 
Albertkanaal verbindt de Schelde bij Antwerpen met de Maas in Luik 
en over de hele lengte worden soms botten gezien. 
In het verleden kwam de bot voor in Zuid-Limburg en nog verder tot 
aan Luik (Crombaghs et al., 2000; Vrielynck et al., 2003). Ze werden te 
koop aangeboden op de markt in Maastricht, vers gevangen uit de 
Maas (Redeke, 1941). In de eerste helft van de 20e eeuw werd er nog 
beroepsmatig op bot gevist in de Maas, zo blijkt uit een interview met 
een beroepsvisser in de Limburger Koerier (20-3-1975). In Noord-
Frankrijk kwam de soort ook in het verleden niet voor (Keith & Allardi, 
2001). De bot wist in het verleden de Maas dus maximaal zo’n 300 
kilometer op te trekken vanaf de Noordzee. 

Jeugdige trekkers
Figuur 3 laat zien dat jonge bot (kleiner dan 10 cm) uitsluitend in de 
Rijndelta aanwezig is. Oudere bot, van 11 tot 40 cm groot gaat het 
verste de rivier op tot aan Bonn, met enkele uitschieters ver de 
Oberrhein op. Volwassen bot, groter dan 40 cm, verplaatst zich weer 
naar de kust voor de voortplanting op zee. Na de voortplanting 
verblijft volwassen bot in zee en in het estuarium (Rijndelta). 

Invloed waterkwaliteit & klimaatverandering
Door zijn leven op de bodem en voorkeur voor zand- en slibbodems 
loopt bot een verhoogd risico langdurig blootgesteld te worden aan 
gifstoffen. Diverse studies laten zien dat vervuiling een negatieve 
invloed heeft op de groei, conditie en energievoorraad van bot. Dit 
heeft voor een grote populatieafname gezorgd in de tweede helft van 
de 20e eeuw. De huidige wijde verspreiding en de comeback die bot 
maakte nadat in de rivieren de waterkwaliteit is verbeterd, laten de 
veerkracht van de soort zien. Toch worden er nog steeds te veel 
gifstoffen gevonden in bot, met name PCB’s, kwik en PFAS-
verbindingen, waardoor het eten van bot zelfs voor de mens gevaarlijk 
is (Sneekes & Kotterman, 2019). 
Klimaatverandering zorgt voor een hogere gemiddelde 

watertemperatuur en daling van de saliniteit, die in combinatie met 
eutrofiëring van negatieve invloed is op bot (Jokinen et al., 2015). 
Voorspellingen over het effect van klimaatverandering op de soort 
wijzen erop dat de soort in delen van zijn areaal (Middellandse, Zwarte 
en Baltische Zee) kan verdwijnen, terwijl de kust van IJsland meer 
geschikt zal worden (Lassalle & Rochard, 2009).

Migratiebarrières 
Dammen, sluizen, stuwen en waterkrachtcentrales beperken de 
migratiemogelijkheden voor bot ernstig. Natuurlijke zout-
zoetovergangen en getijdewerking zijn belangrijk voor jonge bot om 
vanuit zee de estuaria te bereiken. Getijdebeweging van het water 
wordt ook benut tijdens het foerageren en geleidelijke overgangen 
maken bot minder gevoelig voor ziekten. 
Het openstellen van de Haringvlietsluizen (het Kierbesluit) en de 
geplande vismigratierivier in de Afsluitdijk zullen naar verwachting 
tot een verbeterde kraamkamerfunctie leiden voor bot. RAVON 
monitoort met hulp van vrijwilligers het effect op de visstand in het 
project “Een Zegen in de Delta” (Ploegaert et al., 2019). De hoofdstroom 
van de Rijn is tot voorbij Straatsburg optrekbaar voor vissen. Stuwen 
en gemalen die zijwateren afsluiten van de hoofdstroom zijn echter 
wel van invloed op de soort. 
In de Maas wordt de bot duidelijk gehinderd door stuwen. De daar 
aanwezige vistrappen zijn voor de bot waarschijnlijk slecht 
passeerbaar. Over de passeerbaarheid van vistrappen voor platvissen is 
opmerkelijk weinig bekend. De vereisten van bot worden meestal niet 
meegenomen in het ontwerp van vistrappen, die vooral ingericht 
worden op sterke, pelagische zwemmers als zalm en winde. In het 
masterplan van de Internationale Commissie ter Bescherming van de 
Rijn, wordt de bot nergens genoemd (ICBR, 2018). Bij 
vismigratievoorzieningen direct aan de kust is de bot als doelsoort wel 
beter in beeld. 

Invloed exoten
Exotische vissen maken een sterke opmars, ook in ons land. Daaronder 
zijn ook enkele zouttolerante benthische grondels, zoals de 
zwartbekgrondel, waarvan de niches waarschijnlijk overlappen met 
die van de bot. Zo zag men in de Baltische zee de zwartbekgrondel in 
korte tijd de dominante positie van bot overnemen, wat toe te schrijven 

Figuur 3. 
Verspreiding van 
bot in Rijn en 
Maas (1989-2016) 
per lengteklasse. 
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is aan sterke competitie voor voedsel en leefgebied (Ustups et al., 2016). 
Dit effect is in Nederlandse estuaria nog niet onderzocht, maar zal ook 
hier zeker een rol spelen.

Conclusie
De delta en de benedenloop van de Rijn vormen een zwaartepunt in de 
verspreiding van bot, hier liggen de belangrijkste kraamkamers. De 
soort komt wijd verspreid in de Rijn voor, tot wel meer dan 800 km 
stroomopwaarts vanaf de zee. Voorbij Bonn is het een zeldzame 
verschijning. In de Maas zwom bot in het verleden nog 300 km 
stroomopwaarts, tegenwoordig is dit beperkt tot aan de stuw bij Lith. De 
combinatie van verspreidingsgegevens uit alle delen van de Rijn en 
Maas geven een goed beeld van het voorkomen van de bot in deze 
stroomgebieden. Botpopulaties staan onder druk door onder meer 
vervuiling, migratiebarrières, klimaatverandering en oprukkende 
exoten. 
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Summary
European flounder in Rhine and Meuse, about a seafish going upstream
European flounder (Platichthys flesus) is a catadromous fish. In the River 
Rhine flounder is abundant in the lower reaches, the estuaria serve as 
nursery grounds. Upstream in the German Rhine its abundance 
decreases upstream of Bonn. Occasional reports prove it does reach the 
upper part of the Rhine, close to the Swiss border, a 800 km trip from 
the sea. In the Meuse flounder historically swam up to Liège (Belgium), 
300 km from the North sea. Nowadays multiple weirs block its passage 
in this river. Combining datasets from throughout the entire Rhine 
catchment improves insight in the species distribution in freshwater. 
Flounder populations are under stress, not only caused by migration 
barriers, but also through pollution, climate change and invasive 
species.
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