
Troebel water
Het blankvoorn-brasemviswatertype wordt gekenmerkt door 

de matige groei van waterplanten in de ondiepe gedeelten van 

het water, meestal de oeverzone. Bovenwaterplanten (riet) en 

drijfbladplanten (waterlelie, gele plomp) beslaan 10 tot 20% 

van het wateroppervlak.

De gemiddelde zichtdiepte in de periode april tot oktober vari-

eert van 40 tot 60 centimeter. In de periode juni-oktober kan er 

een massale ontwikkeling (bloei) van groenalgen en inciden-

teel een bloei van blauwalgen optreden.

Met name in klei- of slibrijke bodems treedt in dit viswatertype 

als gevolg van een hoge bezetting met bodembewerkende vis-

soorten als de brasem en de karper opwerveling van slibdeel-

tjes en nalevering van in de bodem vastgelegde meststoffen 

(of nutriënten) op. Deze wateren zijn door het aasgedrag van 

de brasem doorgaans vanaf medio april vertroebeld door zwe-

vende stof. Daar waar de bodems relatief zanderig zijn, kan het 

water tot juni relatief helder blijven.

Kenmerkend voor stadsvijvers, meren en plassen,
Het blankvoorn-brasemviswatertype komt vooral voor in 

wateren, waar een dichte begroeiing met waterplanten niet 

goed tot stand kan komen. Dit is vaak het geval in stadsvijvers, 

meren en plassen: wateren met een kleine verhouding tussen 

oeverlengte en wateroppervlak. Daardoor is er relatief te wei-

nig oeverzone van waaruit de vegetatie zich kan ontwikkelen. 

Bovendien zijn stadsvijvers vaak troebel door eutrofiëring. 

Ook windwerking en golfslag, waardoor slib opwervelt, oevers 

afslaan en de vegetatie wordt beschadigd, vormen in meren en 

plassen een belemmering voor de waterplantengroei.

De blankvoorn-brasem visgemeenschap
De blankvoorn-brasem visgemeenschap komt grotendeels over-

een met de hierna beschreven brasem-snoekbaars visgemeen-

schap. Vissoorten die onder plantenarme, voedselrijke omstan-

digheden het beste kunnen overleven, domineren de visstand. 

Dit zijn de brasem, de blankvoorn en de snoekbaars. Omdat 

slechts 10 tot 20 % van het wateroppervlak met bovenwater- en 

drijfbladplanten is begroeid, komen er maar weinig begeleiden-

de soorten voor die waterplanten nodig hebben (maar nog altijd 

meer dan in het brasem-snoekbaarsviswatertype).

De draagkracht van het blankvoorn-brasemviswatertype 

bedraagt (afhankelijk van de samenstelling van de waterbo-

dem) 350 tot 600 kilogram per hectare.
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