
Tamelijk helder, matig begroeid water
De wateren van het snoek-blankvoornviswatertype zijn voor 

20 tot 60 % begroeid met waterplanten in de vorm van boven-

waterplanten (riet, lisdodde), drijfbladplanten (waterlelie, gele 

plomp) en in mindere mate onderwaterplanten (hoornblad, 

sterrenkroos). De zichtdiepte in het snoek-blankvoornviswa-

tertype bedraagt 40 tot 70 centimeter. Deze zichtdiepte is vol-

doende om een behoorlijke plantengroei mogelijk te maken. 

Met name in de wat diepere gedeelten is in dit viswatertype 

meer “open water” aanwezig. Het zonlicht is daar niet meer in 

staat om de bodem te bereiken, waardoor plantengroei er niet 

mogelijk is.

Doordat de beschikbare plantenvoedingsstoffen niet volledig 

worden benut door de hogere waterplanten, komen deze 

ten dele beschikbaar voor de groei van plantaardig plankton 

(algen). Dit leidt tot een hogere productie van zoöplankton 

(visvoedsel).

Als de zichtdiepte afneemt (bijvoorbeeld door eutrofiëring 

of gewijzigd beheer), verdwijnen de hogere waterplanten als 

eerste uit de diepere gedeelten van het water. In een volgend 

stadium verdwijnen ook de ondergedoken waterplanten uit 

grote gedeelten of uit het gehele water.

Kenmerkend voor sloten, weteringen, stadsvijvers 
en polderplassen
Het snoek-blankvoornviswatertype komt vooral voor in sloten 

en polderweteringen. Ook polderplassen en stadsvijvers zijn 

geschikte wateren voor het snoek-blankvoornviswatertype.

In polderwateren is het snoek-blankvoornviswatertype het 
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optimale compromis tussen ecologische waarden enerzijds 

(geschikt leefgebied voor kwetsbare, plantenminnende vis-

soorten) en een goede waterhuishouding anderzijds (voldoen-

de bergings- en afvoercapaciteit van de watergangen).

De snoek-blankvoorn visgemeenschap
Door de afwisseling van plantenrijke zones en open water is 

er in dit viswatertype een zeer gevarieerde leefomgeving voor 

vissen aanwezig. Hierdoor is dit viswatertype het meest soor-

tenrijke van alle ondiepe, stilstaande wateren.

In de ondiepe, begroeide oeverzones treffen we de planten-

minnende vissoorten uit het ruisvoorn-snoekviswatertype aan, 

terwijl de open delen van het water worden bevolkt door bra-

sem en pos. De overgang tussen sterk begroeid en onbegroeid 

water neemt een aanzienlijk deel van het oppervlak in dit vis-

watertype in. Hier treffen we de voor dit viswatertype kenmer-

kende vissoorten snoek, blankvoorn, baars en kolblei aan.

Als onderwaterplanten permanent ontbreken, is de jonge 

snoek op bovenwater- en drijfbladplanten aangewezen. Als 

schuilplaats voldoet deze begroeiing niet helemaal, waardoor 

al aan het begin van het groeiseizoen de aantallen eerstejaars-

snoekjes door kannibalisme afnemen. Minder snoekjes bete-

kent ook minder wegvraat van het broed van blankvoorn en 

andere karperachtigen. Tegelijkertijd zal de aanwas van jonge 

witvis door de sterke toename van planktondiertjes hoger zijn.

Een beperkte begroeiing met (onder)waterplanten leidt zo tot 

meer jonge witvis. Deze jonge witvis vreet vooral vanaf eind 

juni veel grof zoöplankton weg. Dit vertaalt zich in een sterke 

groenkleuring van het water in de periode juni-oktober (groen-

algenbloei) .

Blankvoorn en kolblei zijn beide goed in staat om individuele 

prooien, zoals watervlooien, slakken en insectenlarven, op 

zicht te vangen. Bovendien kunnen ze allebei met hun grove 

kieuwzeef zeer doelmatig muggenlarven en ander voedsel uit 

het bodemmateriaal in en nabij de plantenrijke oeverzone 

zeven. De bodem bestaat hier uit vrij grove deeltjes, zoals plan-

tenresten.

Of de visetende baars (dus baars die groter wordt dan 15 centi-

meter) toeneemt in dit water, is afhankelijk van de concurren-

tie om bovengenoemd voedsel tussen de nog jonge baars en 

vooral blankvoorn. De baarsstand kan in dit water een omvang 

bereiken van maximaal 30 kilogram per hectare. Dit hangt 

mede af van de grootte en samenstelling van de witvis- en de 

snoekstand.

Als begeleidende vissoorten komen in de begroeide 

(oever)gedeelten plantenminnende soorten voor die kenmer-

kend zijn voor het ruisvoorn-snoekviswatertype: de ruisvoorn, 

de zeelt, de kroeskarper, de kleine modderkruiper, de bitter-

voorn, de driedoornige – en de tiendoornige stekelbaars. 

De open delen van het water worden bevolkt door soorten die 

niet of minder van waterplanten afhankelijk zijn: de brasem, 

de pos, het vetje, de karper en de aal.

De draagkracht van het snoek-blankvoornviswatertype 

bedraagt (afhankelijk van de samenstelling van de waterbo-

dem) 300 - 500 kilogram per hectare. De bezetting van snoek 

bedraagt maximaal 50 tot 100 kilogram per hectare. De snoek-

stand bestaat voor een belangrijk deel uit exemplaren groter 

dan 40 centimeter.
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