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VOORWOORD 
Het eiland Terschelling was de bestemming van de zomervakanties gedurende 9 
jaar in mijn jeugd. Een hoogtepunt waren de avontuurlijke vistochten die mijn 
ouders met me ondernamen naar de Boschplaat, waar we in de slenken bot 
vingen. Ik herinner me het gevoel van platvis die onder mijn blote voeten 
spartelde op de bodem van de modderige kreek. Met een vangst van meer dan 
50 stuks bot keerden we terug naar de tenten. 

Een andere herinnering, ergens uit de jaren '70, wordt gevormd door een 
toevallig bezoek aan Nieuwe Statenzijl, gelegen aan de grens van de Dollard, 
waar de Weste rwo ld sehe Aa zoet water in dit brakke getijdegebied loost. 
Destijds was de Westerwoldsche Aa zwaar vervuild met organische afvalstoffen 
die afkomstig waren van de aardappelmeel- en strokartonindustrie. Wat ik me 
ervan herinner is een stinkend, inktzwart, dood water. Tegenwoordig is de 
waterkwaliteit gelukkig drastisch verbeterd. 

Nadat ik aan de Landbouw Universiteit Wageningen afstudeerde in de 
Biologie kreeg ik in dienst van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN, thans 
IBN-DLO) de kans om de betekenis van de Banc d'Arguin (Mauretanië) voor 
jonge vis te onderzoeken. Ik was erg onder de indruk van de relatief ongerepte 
schoonheid en natuurlijke rijkdom van dit gebied dat grenst aan de leegte en 
woestenij van de Sahara. 

Een volgende aanstelling bij het RIN bracht me in Den Oever, waar ik de 
effecten van zoutgehalteschommelingen door zoetwaterlozingen op de ziekte-
ontwikkeling bij bot onderzocht. Door dit werk kwam ik in contact met het 
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ, toen nog Dienst Getijdewateren), dat dit 
project financierde, en dat naderhand mijn werkgever werd. 

Al deze elementen lijken nu samengekomen te zijn in het onderwerp van de 
huidige studie: het functioneren van de Eems-Dollard als kinderkamer voor de 
bot. Het RIKZ (Rijkswaterstaat) gaf opdracht tot het uitvoeren van dit 
onderzoek. De faciliteiten die tot mijn beschikking stonden, o.a. schepen van de 
Meetdienst Noord-Nederland van Rijkswaterstaat, maakten de bijzonder 
intensieve meetcampagnes uitvoerbaar. Franciscus Colijn, toenmalig hoofd van 
de afdeling Onderzoek Biologie, gaf de aanzet tot dit proefschrift, waarvoor ik 
hem dankbaar ben. 

Niels Daan, in de hoedanigheid van hoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam, was zondermeer bereid om op te treden als promotor. Onze 
discussies in IJmuiden heb ik zeer gewaardeerd, evenals zijn vele bruikbare 
taalkundige suggesties. Ik herinner me ook de Dollard-excursie van Niels met 
ons, aan boord van de Capella op 3 mei 1994, toen er van alles mis ging terwijl 
ik juist een goede indruk wilde maken. 

Adriaan Rijnsdorp (RIVO-DLO) becommentarieerde als begeleider vele 
conceptstukken en bemoedigde me door zijn stimulerende opmerkingen en 
opbouwende kritiek. 
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De Rijkswaterstaat-schepen Capella, Regulus, Prof. Dr. Joh. van Veen, 
Amasus, en af en toe Antares, Siege en nog andere, namen deel aan de 
metingen. Ik heb bewondering gekregen voor de vaardigheden van de 
schippers, Henk Klompien, Jannes Smit, Jurrie Noot en Bram Blaak, die er altijd 
weer in slaagden het vaartuig op de meter nauwkeurig op de meetlocatie voor 
anker te leggen. De bemanning was steeds bereid om een handje te helpen en 
in geval van onvoorziene problemen te improviseren, en dat op de meest 
onmogelijke ti jden en onder alle weersomstandigheden. Een dankwoord ook 
voor de koks die ons van energie voorzagen in de vorm van prima maalti jden, 
die we helaas niet altijd met het verdiende respect konden consumeren in de 
schaarse minuten tussen twee metingen. Harm Hoekstra, Jan Briek en Harry de 
Boer (Meetdienst Noord-Nederland) coördineerden de meetcampagnes, samen 
met Timen Top (RIKZ). De hydrografische data werden met veel volharding 
verzameld door Abel Spanninga, Machiel Hansen, Robert Hensen, Eppie 
Hommes, Hans Smit, Wim Visser, Marcel Weessies en andere collega's van de 
Meetdienst Noord-Nederland van wie de namen mij niet bekend zijn. 

Niet in het minst ben ik dank verschuldigd aan mijn naaste collega's Jetty 
Eppinga, Joop Jungman, Hans Kleef en Peter Tydeman voor hun assistentie bij 
de voorbereidingen en uitvoering van de metingen. Daarnaast verleende Wim 
Visser assistentie bij enkele metingen. 

Studenten van het Van Hall Instituut, Jack Perdon, Katrin Bettels, Tabe de 
Jager, Chris Breider, Iwan Hoving en Egbertha Schuiling leverden waardevolle 
bijdragen aan de bemonsteringen en/of het uitwerken van het verzamelde 
materiaal. Zo ook Erik Rietsema. De studenten Barry Bies, Daniel Fernandez en 
Liz Kendall analyseerden lengten en ontwikkelingsstadia van botlarven. 

Wessel Bartelds, Richard Duin, Karel Essink, Hans Kleef, Krystyna 
Robaczewska, Frank Steyaert en andere collega's van het RIKZ waren altijd 
bereid tot het verstrekken van gegevens of advies, en ik heb veel van hun 
kennis en ervaring geleerd - ook buiten het werkveld van de ecologie. Ook Eric 
Jagtman en Gerard Janssen ben ik erkentelijk voor hun medewerking. 

Vele boeiende en leerzame discussies met Herman Mulder hebben uiteindelijk 
geresulteerd in een interdisciplinair hoofdstuk met veel formules. Joop Bakker 
heeft me tijdens de laatste loodjes van het schrijven geholpen door de 
eindstreep in beeld te brengen door middel van een overzichtelijk schema: 
inderdaad, "Joop geeft hoop". Rob Jungcurt wil ik bedanken voor het realiseren 
van mijn ideeën ten aanzien van de omslag. 

Henk van der Veer nodigde me uit op het Nederlands Instituut voor 
Onderzoek der Zee (NIOZ) toen ik in de zomer van 1996 een plek op Texel zocht 
om rustig en ongestoord te kunnen schrijven. De gemoedelijke sfeer bij de 
'vissengroep' werkte stimulerend. 

De in 1990, 1993 en 1996 op Texel georganiseerde 'platvissymposia' 
{International Symposium on Flatfish Ecology) boden, naast de kans om 
enthousiaste platvisbiologen te ontmoeten, een breder perspectief op platvis-
ecologie en vormden voor mij een belangrijke bron van inspiratie. 




