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Herstel van riviertrekvissen in 

de Rijn een realiteit? 7. D e Elft

S. J. de Groot
In het kader van he t  nationale onderzoeksprogram m a ‘Ecologisch H er
stel R ijn ’ (EHR) werd een literatuurverkenning, aangevuld  m et 
archiefonderzoek, u itgevoerd om  een beeld te verkrijgen van de her- 
stelkansen van riviertrekvissen en echte riviervissen. D it  artikel gaat 
over een anadrom e vissoort, de  Elft (Alosa alosa).

De E lft (fig . 1) behoort tot de fam ilie  
van de Clupeidae, de haring fam ilie , die 
weer behoort to t de C lupeiform es. Veel 
eigenschappen komen sterk overeen met 
die van de zalmachtigen. U ite r lijk  ver
schillen zij daarvan door het ontbreken 
van de vetvin en de bouw van de ovaria. 
Overeenkomsten z ijn  er in  de bouw van 
de m ond, de bouw van de kieuwspleten, 
de om randing van het oog waardoor de 
kanalen van het zijlijnsysteem lopen, de 
bouw van de kieuwdeksel en schouder- 
gordel, de bouw en plaatsing van de v in 
nen, de vorm van de inwendige organen 
zoals de grote b lindzak met veel pylori- 
sche aanhangsels en de grote langgerekte 
zwemblaas met een korte luchtgang. 
Het geslacht Alosa kom t met een viertal 
soorten in  Europa voor, waarvan er twee 
voorkomen (voorkwamen) in de Neder
landse wateren, t.w . de E lft en de F int 
(Alosa fallax).

De R ijn -popula tie  van de E lft is 
uitgestorven. Redeke (1938): ‘ . . . gaan
deweg is h ij ten gevolge van overbevis- 
sing schaarser geworden en thans nage
noeg geheel verdwenen’ ; Borchard et al. 
(1986): ‘D ie  A rt g ilt als ausgestorben’ . 
De enkele waarnemingen, vaak tw ijfe l- 
achtig door verwarring met de F in t, be
rusten op in onze wateren b innenge
zwommen exemplaren van onbekende
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Elft (A losa  alosa ),'A llis  shad
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(Foto: M in.V .L.. N .&V.)

herkomst. De laatste, geverifieerde 
waarneming is van 18 september 1984.

Voedsel
Het voedsel van de E lft bestaat u it 
p lankton. De zeer fijne  zeel, gevormd 
door de kieuwboogaanhangsels, geeft 
d it d u id e lijk  aan (fig . 1). In de zoetwa- 
terfase bestaat het voedsel u it kleine 
kreeftachtigen, m .n. copepoden, schizo- 
poden, harpacticiden, ostracoden en an
dere zoals Corophium. Temorella en 
Mysis. Maar ook insektenlarven, m .n. 
muggelarven, worden gegeten. De vol
wassen E lft voedt zich alleen nog op de 
benedenrivieren, meer stroomopwaarts 
w ordt met meer gegeten. De grote vissen 
voeden zich in zee met kleine kreeftach
tigen, copepoden {Calanus), decapoden 
(Pandalus), euphausiden (Meganycti
phanes) en vislarven.

Trekgedrag
De E lft is, net ais de verwante F in t, een 
soort die vanuit zee het zoete water op
zoekt om er te paaien. Zoals b ij de zalm 
achtigen bestaan er echter populaties die 
hun hele leven in  zoetwater doorbren
gen. aangezien barrières verhinderen dat 
ze naar zee zwemmen. Eiras (1080) be
schreef een tweetal voorbeelden van zu l
ke 'landlocked' e lften in Portugal. Deze

dieren paaien in  het 3e jaar en het w ijfje  
sterft daarna; d it in tegenstelling tot de 
trekkende elften, die zes jaar kunnen 
worden. De maximale lengte die de 
‘ landlocked’ e lften bereiken is 50 cm en 
die van de trekkende vorm  i’ O cm.

De E lft heeft nooit in  de Neder
landse wateren gepaaid. H et is m oe ilijk  
vast te stellen waar wel, maar zeker is dat 
het paaien vroeger (e ind 1800) plaats
vond ter hoogte van Koblenz op de R ijn, 
op de Moezel bij T rier en op de Neckar, 
m .n . tussen Neckarsteinach en Hirsch
horn. Er bestond een voorkeur van de 
E lft om de meest sterk stromende z ijr i
vieren van de R ijn binnen te zwemmen 
(Moezel, Neckar). De optrek vanu it zee 
geschiedde in kleine schooltjes, alleen 
ais het water boven de 11-12°C is, een 
verschijnsel dat ook bekend is van de 
glasaal (Anguilla anguilla).

Ais het water kouder werd dan de
ze drempelwaarde, keerde de E lft om en 
trok de riv ier weer af. Ook was er een 
m axim um tem peratuur waarbij de vis 
nog trok, deze lag tussen de 17 en 20°C. 
Hogere temperaturen werden wel ver
dragen en waren be langrijk  voor het 
paaigedrag en broedsucces, maar de 
trekdrang w'as dan verdwenen. De man
netjes trokken de R ijn enkele weken eer
der op dan de w ijfjes. D it  verschijnsel 
was niet in alle jaren even d u ide lijk . In 
de Rhône trok de E lft op to t ongeveer 
220 m hoogte (F int to t 200 m ). De ge
m iddelde treksnelheid was 20 km  per 
dag. D it  werd met behulp van zender
tjes ( ‘ radio-tagging’ ) vastgesteld.

Paaigedrag en ontwikkeling
De paa itijd  van de R ijnpopu la tie  van de 
E lft duurde van mei to t h a lf ju n i. In  kor
tere rivieren (in bv. Engeland, Schot
land) paaien elften reeds in  april (to t in 
jun i): vandaar de namen Meivis, Mai- 
fisch (D uits land), M ajsild (Denemarken) 
en Maifisk (Noorwegen).

H et paaien geschiedt boven grin t- 
beddingen in de bovenste waterlagen: 
het gaat met veel gedruis gepaard ais de 
dieren in kleine schooltjes langs het wa
teroppervlak scheren en ronddraaien. 
D it gedrag geschiedt volgens de meeste 
waarnemingen ’s nachts. De A m eri
kaanse e lft {A. sapidissima) schijnt ook 
overdag te paaien (Massmann. 1052).
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H et gedruis van de paaiende elften in  de 
Moezel werd reeds door de laat- 
Romeinse dichter Ausonius in  z ijn  ge
d icht ‘ Mosella’ beschreven.

De meest gedetailleerde beschrij
ving van het paaigedrag is die van V in 
cent (1894), u itvoerig geciteerd door 
Hoek (1900) en M ohr (1941). E lften zoe
ken voor het paaien kalm  water op, o.a. 
in  bochten en zijarm en van de rivier, 
tussen kribben, bezijden de hoo fd 
stroom. Op deze plaatsen, waar het wa
ter langzaam stroom t, v ind t meestal 
’s nachts de bevruchting plaats. De paai- 
rijpe  mannetjes verschijnen aan het be
gin van de nacht aan het oppervlak en 
zwemmen snel bochten makend in  k le i
ne schooltjes. Tegen m iddernacht gaan 
de w ijfjesdieren hetzelfde gedrag verto
nen. B ij het u itstoten van de eieren 
draait het w ijfje  in  bochten langs het wa
teroppervlak, te rw ijl de rugvin en delen 
van de rug u it het water steken. De eie
ren worden bevrucht voordat zij naar de 
bodem zmken door het ronddrijvende 
hom vocht. De eieren zwellen sterk in  
het water op. De Amerikaanse e lft paait 
ook m idstroom ; de eieren b lijven  dan 
langer zweven en verplaatsen zich meer 
(Massmann, 1952). Na te z ijn  bevrucht 
zinken de eieren en geraken tussen de 
sleuven op de rivierbodem. A l naar ge
lang de watertemperatuur (22-24°C) ko
men de eieren 8 o f 4 dagen later u it. H o 
gere watertemperaturen z ijn  schadelijk 
voor de on tw ikke ling  van de eieren. H et 
w ijfje  produceert ongeveer 50.000 eieren 
per k ilo  lichaamsgewicht (een w ijfje  van 
60 cm weegt ca 3 kg). De Amerikaanse 
e lft paait b ij temperaturen van gem id
deld 16-17°C, d .w .z. b ij lagere tem pe
raturen dan de Europese e lft, maar de 
intrekdrempelwaarde van 12°C is de
zelfde.

De larven groeien snel; na het u it 
het ei komen z ijn  zij 8-12 m m  lang. Na 
twee maanden z ijn  ze 35-50 mm en na 
zes maanden 9-13,6 cm. Sommige van 
de jonge vissen verblijven een jaar in  de 
riv ier, andere twee jaar. De oudere die
ren verlaten direct na het paaien de rivier.

Visserij
De in trek van de E lft, van maart to t ju 
n i, was voor de riviervissers een belang
rijke  visserij (De G root, 1989, 1990). 
Geschat werd, dat de E lft voor 20% b ij
droeg aan de inkomsten (zalmachtigen 
80% ). De aanvoerstatistieken geven een 
goed beeld van de omvang. A l naar ge
lang de bron verschillen de cijfers enigs
zins.

De visafslag van het Kralingseveer 
h ie ld  de elftaanvoeren b ij vanaf 1869. 
Hoek (1894) geeft een compleet over
zicht van de jaren 1869-1894 (fig . 2). 
Een compleet overzicht is de aanvoersta- 
tistiek waarvan een copie zich in het 
R IVO -arch ie f bevindt. H et betreft de ja 
ren 1880-1934 (fig . 3). E lften werden 
weliswaar voornam elijk gevangen op de 
R ijn  en haar takken (de benedenrivie
ren), maar ook op de Maas (fig . 4) en IJs- 
sel. Aanvoerstatistieken van deze riv ie
ren ontbreken echter.

Verhey (1961) geeft een overzicht 
van de visserij op E lft op de benedenri
vieren, de ‘ N oordw al’ (1900-1923). 
H ie ru it is ai te leiden dat de E lft gevan
gen werd van de I le  tot de 23e vang- 
week (3e week maart - 2e week jun i). In 
sommige jaren vertoonde de vangst een 
tweekoppige curve, in andere jaren was 
dat veel m inder uitgesproken. Een ver
schijnsel dat verklaard kan worden door 
een gescheiden intrek van mannetjes en 
vrouwtjes: een verschil van ongeveer 
twee weken.

Fig. 1. E lft (A losa alosa). L inksboven de 
k ieuw filam en ten .
A llis  shad. A bove  to  the le ft the  gili f ila 
m ents (N ijssen & De G roo t, 1987).

De vangsten over de jaren geven 
schommelingen te zien dic z ijn  terug te 
voeren op jaarklassterkten. Een overvloe
dige jaarklasse van ind iv iduen behoudt 
d it  aantal gedurende het gehele leven (6 
jaar) en geeft een nieuwe overvloedige 
jaarklasse te zien en omgekeerd.

Achteruitgang
U it  alle statistische gegevens is du ide lijk  
te zien, dat het na 1900 snel slecht ging 
met de elftvisserij en de elftstand. In ta
bel 1 illustreert Redeke (1938) de snelle 
achteruitgang van de E lft in  de R ijn.

P e r io d e A a n ta l

1881 - 1890 207.423
1891 - 1900 54.685
1901 - 1910 39.701
1911 - 1920 1.249
1921 - 1930 681
1931 - 1936 13

Tabel 1. Periode en aantal gevangen 
E lften.
Period and num ber o f A llis  shad catches 
(Redeke, 1938).

In het begin van de dalende aan
voer ving de prijsstijg ing ten dele de 
vangstdaling op. De visser ging scherper 
vissen en hoopte hiermee het tij te ke
ren. Lang was er geen vangstverbod spe
ciaal voor de elftvisserij; men beschouw
de het gesloten seizoen voor de zalmvis
serij voldoende (1 augustus - 15 okto
ber). Ook aanvullingen hierop, die 
noodzakelijk geacht werden voor de 
Zalm  (Salmo salar), t.w . een zondagvis
verbod o f gedurende zes uur per dag. le
ken voldoende. Hoek (1911) zag in dat 
d it niet de oplossing was en stelde voor 
speciaal voor de E lft een gesloten tijd  in 
te voeren in de periode dat de volwassen 
dieren de R ijn opzwommen; tevens zou 
de jonge vis tijdens de rivierfase beter 
beschermd dienen te worden. Hoek & 
Bottemanne hadden er in 1888 reeds op 
gewezen, dat de ankcrkuilvisserij (fig . 5) 
op de benedenrivieren. Hollandsch D iep 
en H aringvlie t, grote schade toebracht 
aan jonge vis en dat de schade door deze 
visserij in geen verhouding stond tot de 
opbrengsten. Voorts zou een m in im um - 
maat voor de E lft moeten worden vastge
steld. Het was Hoek tevens du ide lijk , 
dat meer kennis over de biologie van de 
E lft noodzakelijk was.
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Fig. 2. E lftaanvoer K ra lingse Veer (1869- 
1894).
A llis  shad land ings a t th e  Kralingse Veer 
(R o tte rd a m ) (1869-1894) (a fte r Hoek, 
1894).

Behalve deze in  wezen passieve 
wegen om de elftvisserij te behouden, 
werd gedacht aan actievere methoden. 
In  navolging van de kweeksuccessen met 
de Amerikaanse e lft, die men m inder 
geschikt achtte voor u itze tting  in  de 
R ijn , zou door het scheppen van zeer 
gunstige omstandigheden getracht moe
ten worden de E lft te helpen b ij het 
paaien. H et u itze tten  van broed van de 
E lft vanu it kwekerijen leek met name 
Hoek een onm ogelijke zaak, ais gelet 
werd op de kosten door de zeer grote 
aantallen die men moest u itzetten om 
enige verbetering te kunnen waarne
men.

In  het begin van de negentiger ja 
ren van de vorige eeuw kwam de gedach
te naar voren om tussen de kribben van 
de riv ie r, daar waar van nature gepaaid 
werd, kom m en te construeren, waar u it 
slu itend E lft kon paaien. Deze kommen 
(Bühnen) werden eerst van alle vis o n t
daan. ‘ Met dynam iet werden de daarin 
misschien aanwezige roofvissen gedood, 
door peper te strooien andere verjaagd’ 
(Verslagen van den Staat 1892-1897). In 
de Bühnen werden rijpe o f nagenoeg r i j 
pe e lften uitgezet. O p verschillende 
plaatsen werden deze experimenten u i t 
gevoerd bij N euendorf (tegenover Eh- 
renbreitstein), b ij Niederhausen (b ij K o 

blenz) en b ij R heijdt. Er werd met succes 
gepaaid. Later dood aangetroffen wijfjes 
bleken uitgepaaid te z ijn  en er werden 
jonge e lften gezien. Door hoge water
standen zwommen de vissen allemaal 
weg. Na enkele van d it soort experimen
ten met gelijke afloop werden ze ge
staakt. In  1923 heeft men getracht om 
elften te kweken in  een kweekinrichting 
die bevestigd was aan een oude schok
ker, die geankerd lag in  de Boven-Maas 
b ij Evsden. De bevruchte eieren waren 
afkom stig van oude dieren, die a fkom 
stig waren u it de Loire. O ok d it experi
ment leverde weinig op en was fe ite lijk  
m inder succesvol dan het ‘Bühnen’ ex
perim ent.

Oorzaak van de achteruitgang en 
ondergang van de Elft in de Rijn
D e terugloop van de vangsten werd in 
de rtijd  voornam elijk geweten aan de vis
serij zelf: te veel vangen van de paairijpe 
dieren tijdens de optrekperiode en op 
grote schaal vernietigen van jonge vis. 
Internationaal kon men geen eenslui
dende oplossing vinden. H et fe it dat de 
visserij op Zalm  fe ite lijk  het hele jaar 
door m oge lijk  was (weliswaar niet toege
staan), bem oeilijkte de optim ale oplos
sing voor het E lft-probleem . Men koos 
voor de Zalm  en n ie t voor de E lft. Om  
deze reden werden er geen maatregelen

Fig. 3. E lftvangs t op de g ro te  rivieren 1880- 
1934.
A llis  shad catches in the  D u tch  m ajor rivers 
(R hine, M euse) 1880-1934 (RIVO archives).
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genomen. D at het ook mis ging met de 
zalmvisserij staat h ier buiten.

A l is in  het voorbeeld van de Rijn 
de visserij ze lf de hoofdoorzaak van het 
verdw ijnen, ook andere factoren speel
den een rol. In  de Maas ontstonden 
reeds m oe ilijkheden b ij de optrek van de 
E lft in  1887 door de aanleg van de stuw 
b ij Visé. H et werd de E lft h ierdoor on
m oge lijk  gemaakt verder te trekken. 
Ook de ‘ riv ierwerken’ moeten gezien 
worden ais een factor van betekenis. De 
normaliseringswerken, waardoor de oor
spronkelijke loop van de rivier, alsook de 
structuur en vorm  van het rivierbed wer
den gew ijzigd, hebben een ongunstige 
invloed gehad. Paaiplaatsen, ook rust
plaatsen, bezijden de riv ier werden aan
getast o f  vern ietigd. H et z ijn  ju is t deze 
plaatsen bezijden de hoofdstroom  dic zo 
be langijk z ijn  voor de E lft. Deze paait 
m et in  kleine waterlopen en beken ais 
Za lm  en Forel (Salmo trutta).

Een aspect dat pas later in de R ijn 
is gaan spelen, toen de E lft fe ite lijk  al 
verdwenen was, is de waterverontrein i
g ing. Deze invloed is m oe ilijk  in  te 
schatten. B ij andere rivieren o f riv ier
systemen kan de verhouding tussen de 
verschillende negatieve factoren anders 
liggen dan b ij de R ijn . In  de N oorddu it- 
se rivieren, die in  noordelijke richting 
stromen, zoals Ems, Weser en Elbe, waar 
de E lft toch al w ein ig  voorkwam, heeft 
vooral de w aterverontreiniging de soort 
aangetast en n ie t de visserij. Na de 
Tweede W ereldoorlog verscheen de E lft 
weer op de vismarkten te B erlijn .

In  de Rhône, waar de E lft nu zeld
zaam is, w ordt de teruggang voorname
lijk  geweten aan de kunstwerken in de 
rivier, stuwen, dammen en sluizen, die 
de optrek van de E lft onm ogelijk  maak
ten (Rameye et a l., 1976). In  de Britse r i
vieren die in  de Noordzee u itm onden, 
komen geen paaipopulaties van de E lft 
meer voor. H ie r z ijn  stuw ing en vervui
ling  de voornaamste factoren. Ook het 
aantal incidentele waarnemingen vóór 
I960 is gering. G unstiger is de situatie in 
de Ierse Zee, het Kanaal van Bristol en in 
Ierland. Nergens is de soort zo algemeen 
ais in  bepaalde Ierse rivieren. Situaties 
ais vroeger op de R ijn  komen echter ner
gens meer voor.

Een waarneming en conclusie van 
Hoek (1899) over een vermeende k ru i
sing van E lft en F in t, die h ij beschreef ais 
'Clupea alosa-finta', werd door Redeke 
onderbouwd. Redeke (1938), zoekend 
naar een verklaring voor het verdwijnen

van de E lft en het toen nog veelvuldig 
voorkomen van de F in t in  de R ijn , kwam 
met de verklaring dat de E lft was ver
mengd met de F in t en dat het kruisings- 
p rodukt meer op een F in t dan op een 
E lft leek. Deze theorie was voornam elijk 
gebaseerd op het aantal kieuwboogfila- 
menten. D at aantal is volgens de h u id i
ge opvattingen b ij E lft 80 - 130 en bij 
F int 40 - 60, volgens Redeke (1938) ech
ter 110 - 130 resp. 38 - 43- Redeke on
derzocht 479 A /cw -ach tigen , die vol
gens z ijn  aantallen kieuwboogfilam en- 
ten opsplitsbaar waren in  één E lft, 196 
echte F inten en 282 tussenvormen. N e
men w ij de kieuwfilam entenspreid ing 
volgens de hu id ige inzichten dan blijven 
er 30 tussenvormen over. Redeke conclu
deerde nu dat de E lft ‘wegbastadiert’ 
was en dat d it een m ogelijke oorzaak van 
het verdw ijnen van de E lft was. Ais de 
conclusie al ju is t is dat het om een hybri
de gaat, dan l i jk t  deze toch wat ver ge
zocht. H et is zeker n ie t de oorzaak van 
het verdwijnen van de E lft; ais één van 
de m ogelijke factoren is het echter ook 
met geheel u it te sluiten.

Toekomst
In  geheel Europa is de E lft in  z ijn  oor
spronkelijke verspreidingsgebied zeld
zaam geworden en in  grote delen ervan 
zelfs verdwenen. De eertijdse be langrijk
ste populatie, die van de R ijn , bestaat 
niet meer. De E lft kom t vrijw e l niet 
meer in de aan de Noordzee grenzende 
landen voor. H et voorkomen van een en
kele E lft op onze benedenrivieren kan 
niet worden uitgelegd ais een herstel. 
Bovendien is vaak de waarneming on

ju is t. H et is onwaarschijnlijk dat zich 
weer een R ijnpopula tie  van de E lft gaat 
ontw ikkelen, zelfs ais de waterkwalite it 
in  orde zou z ijn . De hindernissen in  de 
m ondingen van veel van onze grote r i
vieren, de Deltawerken, z ijn  een toege
voegde factor. D oor de dammen in  de 
delta is de getijw erking in  de beneden
loop van de rivieren verdwenen, en daar
mee het mechanisme waardoor jonge 
E lft (en F in t) zich daar kon ophouden. 
Er z ijn  recente plannen om een slibop- 
slagplaats in  het Hollandsch D iep aan te 
leggen, hetgeen weer een nieuwe h in 
dernis voor de anadrome vissoorten kan 
vormen.

Het heeft geen realiteitswaarde te 
streven naar een herstel van de e lftpopu- 
latie in  de R ijn. In  de nabije wateren z ijn  
geen grote hoeveelheden jonge in d iv i
duen te betrekken die voor u itze tting  in  
aanmerking komen. De kennis om de

Fig. 4. V angstgegevens van de E lft van een 
visser op de M aas (A m er) 1886-1917. 
Catch data o f one fishe rm an  on the  rive r 
M euse (A m er) 1886-1917 (N engerm an et 
a l., 1918).

Elft te kweken zal geheel moeten w or
den opgebouwd en al kan verder ge
bouwd worden op de ervaring die in 
N oord-Am erika met de Amerikaanse 
e lft is opgedaan: de ene soort is de ande
re niet. De dammen in H aringvlie t en 
Hollandsch D iep zullen n ie t worden af
gebroken. 'Landlocked’ -vormen van de 
E lft komen niet in de landen rond de- 
Noordzee voor.
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Summary
Is recovery o f  anadromous fish species in  the 
river Rhine a reality? 7. The A llis  shad (Alosa 
alosa).
The present paper is part o f  an overview o f  a 
lite rature  study dealing w ith  the past, p re 
sent and fu tu re  o f  the anadromous fish spe
cies o f  the river Rhine, and deals w ith  the A l 
lis shad (C lupeidae, C lupe iform es). The A llis  
shad was once a com m on anadromous species 
o f  the Rhine. N o land-locked populations are 
know n. The m ain cause o f  its disappearance 
from  the riversystem is caused by overfishing. 
However, river im provem ents carried o u t in 
the spawning areas o f  the river, e.g. near K o 
blenz and the tribu ta ries Mosel and Neckar, 
d id  a lo t o f  damage to the stocks. The A llis  
shad o f  the river Meuse were v ir tu a lly  cut o f f  
from  the ir spawning area by the construction 
o f  the wear near Visé in  1887. River p o llu tio n  
may have fin ished the last remains o f  the spe
cies m the upstream region o f  the River R h i
ne. A t present the large so-called 'D e lta - 
works’ in the estuary o f  Rhine and Meuse ha
ve made it  impossible fo r juven ile  A llis  and 
Twaite shad to use it  as a nursery area by the 
disappearance o f  the freshw ater and brackish 
water tid a l regime.
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Fig. 5. A nkerku ilv isse rij.
D u tch  w a y  o f fish ing . (H oek & B o ttem an 
ne, 1888).


