
Helder, sterk begroeid water 
De wateren die tot het ruisvoorn-snoekviswatertype behoren, 

zijn (matig) voedselrijk en sterk begroeid. Ze hebben het gehe-

le jaar door helder water met een zichtdiepte van meer dan 70 

centimeter (meestal zicht tot op de bodem). De mest- of voe-

dingsstoffen in het water worden reeds in het vroege voorjaar 

door de opkomende waterplanten verbruikt. De productie van 

plantaardig plankton komt hierdoor nauwelijks op gang, met 

als gevolg dat het water helder blijft. Tezamen met de boven-

waterplanten (riet, lisdodde) en drijfbladplanten (waterlelie, 

gele plomp) beslaan de onderwaterplanten (fonteinkruiden, 

waterpest, hoornblad) doorgaans meer dan de helft van het 

wateroppervlak.

De bodem van dit viswatertype is meestal zacht, doordat afge-

storven plantendelen in de loop der tijd een modder- en detri-

tuslaag hebben gevormd.

Zuurstofschommelingen 
In het zomerseizoen zorgt de dichte begroeiing met water-

planten er overdag voor dat het water vrijwel verzadigd is met 

zuurstof. Daardoor zijn op zonnige dagen overal op het water-

oppervlak ontsnappende zuurstofbelletjes te zien. ‘s Nachts 

produceren de waterplanten geen zuurstof meer, maar nemen 

wel nog steeds zuurstof uit het water op voor hun ademhaling. 

Hierdoor daalt het zuurstofgehalte gedurende de nacht steeds 

verder, om uiteindelijk in de vroege ochtend een dieptepunt te 
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bereiken. Zeker in wateren waar ook nog een zuurstofverbrui-

kende modderlaag aanwezig is, treden extreem lage zuurstof-

gehalten op.

Kenmerkend voor sloten en veenplassen
Het ruisvoorn-snoekviswatertype kwam tot halverwege de 

twintigste eeuw vooral voor in de veenplassen en talloze sloten 

en weteringen die ons land kent. Vooral de wateren in polders 

in de veenweidegebieden van Zuid-Holland en Utrecht, maar 

ook die in polders in Noord-Holland en Friesland bezitten - van 

oudsher - de kenmerken van het ruisvoorn-snoekviswatertype.

Door eutrofiëring, verstoring van het zure veenmilieu door 

inlaat van gebiedsvreemd water, afslag van legakkers, een toe-

name van de recreatievaart en verminderd onderhoud van slo-

ten zijn veel van deze wateren in de loop der jaren veranderd 

in troebele, plantenarme wateren.

Ondiepe, niet verontreinigde sloten in het stedelijk gebied zijn 

vaak helder en plantenrijk en kunnen tot het ruisvoorn-snoek-

viswatertype worden gerekend.

Aan het eind van de twintigste eeuw is de eutrofiëring een halt 

toegeroepen en is de vermesting van het water sterk terug-

gedrongen. Het water reageert hier ten dele op door geleidelijk 

aan weer helderder te worden. In veel wateren wordt deze ont-

wikkeling vooralsnog echter geremd door de nog aanwezige, 

voedselrijke baggerlaag.

De ruisvoorn-snoek visgemeenschap
De ruisvoorn-snoek visgemeenschap bestaat uit vissen, die 

optimaal zijn aangepast aan ondiepe, dichtbegroeide wateren. 

Met name de aanpassing aan sterk wisselende en periodiek 

zeer lage zuurstofgehalten is een belangrijke eigenschap van 

de kenmerkende vissen van de ruisvoorn-snoek visgemeen-

schap.

De ruisvoorn, (jonge) snoek, de zeelt, de kroeskarper en de 

grote modderkruiper zijn kenmerkende vissoorten uit deze 

visgemeenschap. Zij zijn optimaal aangepast aan het planten-

rijke, periodiek zuurstofarme milieu.

In de structuurrijke omgeving van het ruisvoorn-snoekviswa-

tertype kunnen we verschillende vissoorten met verschillende 

voedselspecialismen onderscheiden. De ruisvoorn is in staat 

om drijvende poppen en insecten van het wateroppervlak te 

eten, de zeelt en de grote modderkruiper zoeken hun voedsel 

in de detritusrijke bodem, de kroeskarper eet voedsel dat op 

en tussen de waterplanten zit, terwijl de jonge snoek vanuit de 

waterplanten op prooivissen jaagt.

Andere, begeleidende vissoorten die deel uitmaken van deze 

visgemeenschap zijn de kleine modderkruiper, de bittervoorn, 

de driedoornige- en de tiendoornige stekelbaars, de rivier-

grondel, het vetje, (jonge) karper en de aal.

Omdat de waterplanten een groot deel van de voedingsstoffen 

opnemen, die anders door algen als voeding zouden worden 

gebruikt, is de productie van visvoedsel in de vorm van (algen-

etend) zoöplankton beperkt. Het visvoedsel is in het ruis-

voorn-snoekviswatertype weliswaar zeer gevarieerd, maar in 

hoeveelheid beperkt. Vooral de beschikbaarheid van (soorten) 

voedsel bepaalt de omvang en samenstelling van de visstand 

in dit viswatertype.

Het beperkte aanbod aan fijn zoöplankton en de wegvraat van 

jonge witvis (=karperachtigen) door de grote aantallen jonge 

snoekjes, zorgt er voor dat de aanwas van het witvisbroed 

gering is.

De draagkracht voor vis van het ruisvoorn-snoekviswatertype 

bedraagt (afhankelijk van de samenstelling van de waterbodem) 

100 tot 350 kilogram per hectare. De snoek komt doorgaans voor 

in hoeveelheden van maximaal 50 kilogram per hectare. Deze 

snoeken hebben afmetingen van 15 tot 80 centimeter.
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