
Zeer troebel water
In wateren van het brasem-snoekbaarsviswatertype ontbreken 

waterplanten geheel of nemen slechts maximaal 10 % van het 

wateroppervlak in. Het zijn wateren met een hoge voedselrijk-

dom, die geheel ter beschikking komt voor de productie van 

plantaardig en dierlijk plankton. Vissoorten die deze beide 

voedselbronnen kunnen benutten en daarnaast niet gebonden 

zijn aan een plantenrijke oeverzone, zijn hierdoor in het voor-

deel. Er treedt hier jaarlijks, seizoensgebonden of permanent 

groen- en blauwalgenbloei op. De gemiddelde zichtdiepte van 

mei tot en met september is uiterst gering: in gunstige geval-

len kun je slechts 40 centimeter diep het water in kijken, maar 

vaak zelfs niet meer dan 10 centimeter. Dit betekent dat het 

zonlicht nauwelijks in het water kan doordringen waardoor 

onderwaterplanten en drijfbladplanten niet kunnen aanslaan. 

Alleen in de oeverzone is meestal nog een smalle rietkraag 

aanwezig. Doordat er voortdurend een regen van afgestorven 

plankton op de bodem neerslaat, vormt zich op de bodem een 

dikke laag slib.

Bodemwoelende vis
Het water is in de periode dat de vis actief is (van medio april 

tot medio november) vertroebeld door van de bodem opge-

werkt slib en door zwevende algen. Uit het door vissen opge-

wervelde bodemslib komen veel plantenvoedingsstoffen vrij. 

De bodem vormt dan niet langer een opslagdepot meer, maar 

wordt een leverend reservoir van plantenvoedingsstoffen (fos-

faten, nitraten). De extra plantenvoedingsstoffen komen in de 

periode april-november ten goede aan algen.

Kenmerkend voor kanalen, overstortvijvers, meren 
en plassen
Het brasem-snoekbaarsviswatertype komt vooral voor in wate-

ren, waarin waterplanten zich niet goed kunnen ontwikkelen. 

Dit zijn bijvoorbeeld scheepvaartkanalen, waarin waterplan-

ten niet aan kunnen slaan door een te smalle oeverzone en 

opwerveling van slib door scheepvaart. Ook overstortvijvers 

zijn vaak te troebel voor waterplantenontwikkeling door de 

regelmatige toevoer van meststoffen uit het riool. Verder zijn 
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veel meren en plassen, wateren met een relatief geringe oever-

lengte en oeverzone, matig begroeid. Hier beperkt vaak ook 

windwerking de waterplantengroei (oorzaken: opwerveling 

slib, beschadiging door afslag van oevers of golfwerking op 

vegetatie).

De brasem-snoekbaars visgemeenschap
De brasem-snoekbaars visgemeenschap is het minst soor-

tenrijk van alle genoemde viswatertypen. Plantenminnende 

soorten komen niet of slechts sporadisch voor. Kenmerkende 

vissoorten zijn de brasem en de snoekbaars.

De brasem beschikt niet alleen over een uitstulpbare bek, 

waarmee hij diep in de bodem kan wroeten, maar ook over 

een fijne kieuwzeef, waarmee hij relatief kleine voedseldeeltjes 

uit bodemmateriaal kan filteren. Daardoor kan hij zeer kleine 

ongewervelde waterdiertjes bemachtigen. Een voorwaarde 

hierbij is dat het bodemsubstraat voldoende fijn is en dus 

bestaat uit klei of slib. Bij bodems met grover materiaal 
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(detritus, veen) raakt de fijne kieuwzeef eerder “verstopt”. 

Met behulp van diezelfde fijne kieuwzeef kan de brasem ook 

relatief zeer fijn dierlijk plankton uit het water filteren.

Met deze twee eigenschappen is de brasem onder troebele, 

plantenarme en voedselrijke omstandigheden optimaal uitge-

rust om de concurrentie met andere witvissoorten aan te gaan. 

Voor het filteren van plankton is voldoende doorzicht niet 

nodig. In troebel water is de brasem dan ook duidelijk in het 

voordeel ten opzichte van zichtjagers, die hun prooi moeten 

kunnen zien.

De snoekbaars is niet afhankelijk van waterplanten en uitste-

kend uitgerust om onder lichtarme omstandigheden op prooi-

vis te jagen (door zijn aan zwak licht aangepaste ogen). Kenmer-

kend voor deze soort zijn reeksen van zwakke jaarklassen, jaren 

waarin er weinig jonge snoekbaars opgroeit. De snoekbaars 

heeft een voorkeur voor betrekkelijk kleine, slanke prooien. In 

het brasem-snoekbaarsviswatertype wordt de blankvoorn dan 

ook relatief zwaar bejaagd door de snoekbaars. Dit levert nog 

eens een extra ”voordeel” op voor de brasem.

Daarnaast kunnen in deze visgemeenschap begeleidende vis-

soorten als de blankvoorn, de pos, de kolblei, het vetje en de 

aal voorkomen. De hoeveelheid witvis bestaat vaak voor 90% 

of meer uit brasem.

De draagkracht van het brasem-snoekbaarsviswatertype 

bedraagt (afhankelijk van de samenstelling van de waterbo-

dem) 450 - 800 kilogram per hectare.

In troebel water...




