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BLANKVOORN (Rutilus rutilus) 
 
 
 
 
Leefomgeving 
 
De blankvoorn is een vis van zowel 
stilstaand als stromend water, die in vele 
watertypen algemeen voorkomt. Zelfs in 
snelstromende wateren kan deze soort 
worden aangetroffen. Wel houdt de 
blankvoorn zich daar bij voorkeur in de 
stromingsluwe gedeelten op.  
 
De blankvoorn zoekt zijn voedsel in 
scholen in de buurt van begroeiing, maar 
ook wel in het diepere, open water. De 
blankvoorn is redelijk bestand tegen 
eutrofiering en vervuiling en lijkt bij 
uitstek te kunnen profiteren van veran-
derende omstandigheden. Zo kon in vele 
beken, waar deze soort van nature niet of 
slechts in geringe mate voorkwam, de 
blankvoornstand enorm toenemen, terwijl 
karakteristieke beekvissoorten daar sterk 
in aantal achteruit zijn gegaan of geheel 
zijn verdwenen. 
 
Voortplanting 
 
In de paaitijd, die doorgaans in april en 
mei valt, maar die tot in de zomer kan 
doorlopen, gaat de blankvoorn op zoek 
naar geschikte paaiplaatsen. Deze liggen 
veelal dicht onder de oever in zwak 
stromend, ondiep water met beschutting 
tegen golfslag.  
 
De eieren worden afgezet op onder-
gedoken waterplanten, maar ook oever-

planten, boomwortels, stenen en andere 
obstakels worden als afzetsubstraat 
gebruikt. Zowel larven als juvenielen 
blijven geruime tijd in de oeverbegroeiing. 
Hierdoor is de blankvoorn sterker dan 
brasem gebonden aan wateren met 
begroeiing. 
 
Voedsel 
 
Het voedsel van jonge blankvoorn beslaat 
uit zoöplankton, in het bijzonder 
watervlooien. Oudere blankvoorn heeft 
een aanzienlijk uitgebreider voedsel-
pakket. Zowel dierlijk voedsel, zoals 
slakjes, driehoeksmosselen, insecten-
larven, wormen en kreeftachtigen, als 
plantaardig materiaal, zoals algen en 
detritus, worden door deze vis gegeten. 
 
Groei en leeftijd 
 
De blankvoorn bereikt in het eerste jaar 
een lengte van 5 tot 7 cm. Onder 
gemiddelde omstandigheden is de 
blankvoorn geslachtsrijp op een leeftijd 
van 3 tot 5 jaar, de mannetjes eerder dan 
de vrouwtjes. De lengte is dan rond 15 
cm. De maximale lengte is 45 cm en de 
maximale leeftijd ca. 10 jaar. 
 


