
DDe blankvoorn; wie kent hem niet? Het 
is een zeer algemeen voorkomende vis-
soort, die in vrijwel alle Nederlandse 
wateren voorkomt. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de eerste vis die je als 
jeugdige hengelaar vangt meestal een 
blankvoorn is. Daarmee is het een erg 
belangrijke vissoort voor de sportvisserij. 
Als je in dit magazine de naam ‘voorn’ 
tegenkomt, gaat het in nagenoeg alle 
gevallen dan ook om die blankvoorn. 
Niettemin staat de blankvoornpopula-
tie in Nederland onder druk. Dit komt 
met name door de beroepsvisserij op de 
vissoort (vooral in het IJsselmeer en de 
grote rivieren) en de aanwezigheid van 
talloze aalscholvers. 
De blankvoorn oftewel Rutilus rutilus 
zoals de wetenschappelijke naam luidt, 
komt voor in grote delen van Europa en 
Rusland (diverse landen rond de Kaspi-
sche zee), een klein deel van Turkije en 
een deel van Mongolië. Ook in het Aral-
meer komt hij voor. Van nature komt de 
blankvoorn niét voor in west-Noorwe-
gen, Schotland, Ierland, Spanje, Portu-
gal, Italië en Griekenland, ook al is hij in 
Spanje, Portugal, Schotland en Ierland 
door de mens uitgezet en daar zodoende 
toch aanwezig. Een logische verklaring 
voor het feit dat de blankvoorn in Euro-
pa zo wijd verspreid voorkomt, is dat de 
vis niet kritisch is ten aanzien van het 
leefmilieu.

Leefmilieu
De blankvoorn kan zich zowel in 
troebel als in helder, stilstaand en 
stromend, matig brak en zelfs ver-
vuild water prima handhaven. Kleine 
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willen weten? Dan is er goed 
nieuws: sinds kort is het 
kennisdocument Blankvoorn uit 
de reeks kennisdocumenten over de 
Nederlandse vissoorten beschikbaar. 
In dit artikel bespreken Robert 
de Wit en Gerard de Laak van 
Sportvisserij Nederland speciaal voor 
de lezers van Witvis Totaal alvast 
wat highlights.
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blankvoorn (tot twee jaar) houdt zich 
overdag het liefst op in de ondiepe 
oeverzones met beschutting, zoals 
waterplanten, hout of ingroeiende 
oevervegetatie. Ook oudere blank-
voorns blijven vaak in groepen rond-
zwerven, maar dan meer op het ‘open 
water’. In de winter zijn in havens 
langs de grote rivieren, de Randme-
ren en het IJsselmeer vaak grote scho-
len overwinterende blankvoorns van 
één- of meerdere jaarklassen te vin-

den. Tegen de paaiperiode trekken 
de rivierblankvoorns graag de zijwa-
teren in, zoals nevengeulen. In België 
werd vastgesteld dat blankvoorns in 
een sterk verstuwde rivier slechts 800 
meter zwommen naar een paaiplaats. 
Indien er vrije migratie mogelijk was, 
werden er echter al afstanden van 
acht tot twaalf kilometer afgelegd 
naar de paaiplaatsen. De migratie 
wordt dus sterk beperkt door stuwen 
en andere barrières in rivieren.

 
Kenmerken
De blankvoorn behoort tot de cyprini-
den (karperachtigen) en heeft een zij-
delings afgeplat lichaam. De vis heeft 
nabij de rugvin de grootste hoogte. De 
bek is eindstandig en in de vrij kleine 
kop bevindt zich een naar verhouding 
groot oog. De iris van het oog is licht-
geel en bovenin de iris is een oranje 
vlek te zien. Bij felgekleurde exempla-
ren kan de iris nagenoeg helemaal 
oranje zijn. De kleur van de vis kan 
sterk variëren. De rugzijde is over het 
algemeen donkerder dan de flanken 
en de buik en varieert van blauwgroen 
tot blauwbruin. De buik is meestal zil-
verwit. Ook de kleur van de vinnen is 

variabel en kan variëren van oranje 
tot bijna rood of bruin. Ondanks de 
bekendheid van de blankvoorn onder 
sportvissers, blijkt uit hengelvangst-
registratie (HVR) gegevens dat de vis 
nogal eens verward wordt met de win-
de, kopvoorn, ruisvoorn, serpeling of 
jonge roofblei. 
 
Paai
In Nederland zet een vrouwtje van 
circa 14 cm tijdens de paai ongeveer 
9.600 eitjes af. Een vrouwtjesblank-

voorn van 20 cm produceert echter al 
ruim 50.000 eieren! De eieren van de 
blankvoorn zijn plakkerig, lichtgeel 
tot geel en de diameter is 1 tot 1½ 
mm. Blankvoorn wordt vaak op een 
leeftijd van twee jaar (mannetjes) en 
drie jaar (vrouwtjes) geslachtsrijp. 
Tegen de paaiperiode -bij een water-
temperatuur van rond de 12-14˚C- 
verzamelen de mannetjes zich in de 
oeverzone, waar ze wachten op de 
vrouwtjes. In Nederland is de paaipe-
riode meestal eind april of begin mei. 
Naast de watertemperatuur is ook de 
toenemende daglengte van belang 
voor het moment van aanvang van 
de paaiperiode.
Na 10 tot 14 dagen komen de eieren 
uit. Zodra het jonge blankvoorn-
broed een lengte van goed 2 cm heeft 
bereikt,  beginnen de schubben zich 
te ontwikkelen. Deze ontstaan het 
eerst bij de rugvin. Bij een lengte 
van 3 cm heeft de larve alle vinnen 
goed ontwikkeld. De blankvoorn kan 
maximaal zo’n 45 centimeter lang 
worden en een dergelijke ‘baksteen’ 
heeft dan een gewicht van rond 
de 1.500 gram. De maximum leef-
tijd van een blankvoorn wordt door 
diverse bronnen op 13 tot 15 jaar 
gesteld. 

Dieet
In de eerste levensfase eet de blank-
voorn voornamelijk diatomeeën (één-
cellige algen). Oudere blankvoorn is 
qua voedsel typisch een omnivore 
soort. Dit betekent dat de blankvoorn 
een grote range aan soorten voedsel 
nuttigt. Door de aanwezigheid van 
goed ontwikkelde keeltanden kunnen 
ook slakken en mossels worden veror-
berd. Het dieet van de blankvoorn ver-
schilt per seizoen. Door de sportvisser 
kan blankvoorn aan een keur aan aas 
worden gevangen, zoals brood, deeg, 
maden, casters, wormen, meelwor-
men en maïs. Incidenteel worden ook 
inwaaiende insecten gegeten, dus ook 
aan kunstvliegen kunnen ze gevangen 
worden. Vliegvissers zullen beamen 
dat de goudkopnimpf met een rode 
body dan een aanrader is.

Concullega’s
De blankvoorn en de eveneens veel 
voorkomende baars zijn regelrech-
te voedselconcurrenten van elkaar. 
Blankvoorn heeft een voorkeur voor 
kleinere prooien, die niet zo snel 
bewegen. Dit heeft vaak tot gevolg dat 
het gemiddelde formaat van water-
vlooien (zoöplankton) klein blijft en 
er dus niet of nauwelijks voldoende 

Een prachtige sportvis.

Soms leggen ze meer dan 8 km af om te paaien.

Een alleseter…
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groot voedsel voor de baars overblijft. 
Een baars is meer een jager en pakt 
grote individuele prooien, die soms 
snel zwemmen. In ondiepe, voedsel-
rijke meren moet de blankvoorn bij 
gebrek aan watervlooien soms deels 
overschakelen op algen of waterplan-
ten. Dit soort voedsel heeft een lagere 
energetische waarde, waardoor de 
groei van de vis slechter wordt. Hier-

door ontstaat een in de groei gerem-
de (‘gestunte’) blankvoornpopulatie. 
Kleine verschillen in de paaiperiode 
en de groeisnelheid tussen de blank-
voorn en baars kunnen in het nadeel 
van de blankvoorn zijn. Zo kan baars 
al vanaf een lengte van ongeveer één 
centimeter blankvoornlarven eten. 
In voedselrijke systemen met veel 
watervlooien is de blankvoorn weer 
in het voordeel en groeit sneller. Bra-
sem is overigens nog efficiënter in 
het verzamelen van zoöplankton dan 
blankvoorn. Dit komt vooral door het 
speciale kieuwfilter van de brasem, 

waardoor het water gefilterd wordt. 
Daarom is de brasem competitief 
gezien de meest efficiënte plankto-
neter. 
Terwijl de blankvoorn graag water-
vlooien eet, staat de vis zelf óók op 
het menu, en wel op dat van vis-
sen als de snoek, snoekbaars, baars, 
paling, kopvoorn, fint, kwabaal, forel 
en meerval. Visbroed, larven en juve-
nielen worden bovendien ook gepakt 
door kreeften, larven van bepaalde 
waterinsecten (libellen, glazenwas-
sers) en waterkevers. Daarnaast wordt 
de blankvoorn gegeten door alle vis-
etende vogels, zoals de aalscholver, 
reiger, fuut, zaagbekken, meeuwen, 
visdiefjes, sterns en de visarend. De 
Europese nerts en otters eten ook 
blankvoorn. 

Bedreigingen
Hoewel de waterkwaliteit in de opper-
vlaktewateren de afgelopen tientallen 
jaren sterk is verbeterd, valt er nog 
geen duidelijke verbetering van blank-
voornbestanden te zien. Daar zijn 
diverse redenen voor aan te wijzen. 
Ten eerste de beroepsmatige visserij, 
waarbij winterconcentraties blank-
voorn weggevangen worden voor de 
export naar Rusland of de uitzet in 
visputten in het zuiden van Neder-
land en in België. Ook de aalscholver 
heeft een grote impact op de visstand. 
Waterkrachtcentrales -in de ogen van 
Sportvisserij Nederland rode (!) en 
zeker geen groene energie- en gemalen 

Aalscholvers, beroepsvissers en waterkrachtcentrales vormen nog steeds een bedreiging voor deze vissoort.









 

 



























Vispassages worden steeds vaker verplicht 

gesteld.



11

Blankvoorn van eitje tot Baksteen

zijds vanwege witvisbestellingen van 
visvijvers. Sportvisserij Nederland is 
daar geen voorstander van, omdat bij 
uitzettingen van elders door beroeps-
visserij weggevangen blankvoorn 
(en vaak ook brasem) in een afgeslo-
ten visvijver vaak massale vissterfte 
optreedt. Door stress tijdens het trans-
port, infecties en een sterk veranderd 
leefmilieu is de blankvoorn vaak 
niet bestand tegen zo’n verhuizing. 
Meestal is wegvraat door aalscholvers 
dan het onderliggende probleem van 
een slechte visstand en door enkel 
en alleen vis uit te zetten om dit te 
compenseren, wordt dus niet de oor-
zaak maar het symptoom aangepakt. 

Beter is het om als vereniging eerst je 
viswater zo in te richten, dat er meer 
schuilgelegenheid  voor vis ontstaat 
en pas vervolgens vis uit te zetten. 
Zodra besloten wordt tóch vis uit te 
zetten in visvijvers, adviseert Sportvis-
serij Nederland dat liever te doen met 
de zogenaamde ‘kruiskarpers’. Dit is 
een kruising tussen een giebel en een 
schubkarper, die door zijn maximaal 
te behalen formaat zeer interessant is 
voor de witvisserij en bovendien vanaf 
zo’n 30 cm lengte ‘aalscholver proof’ 
is. Bovendien gaat het bij kruiskarper 
om een kweekvis, en die is veel beter 
geschikt om in een vijver uit te zetten 
dan de door een beroepsvisser gelever-
de partij (rivier)witvis. 

Robert de Wilt en Gerard de Laak 
Sportvisserij Nederland

Gratis download
Wilt u het volledige kennisdo-
cument Blankvoorn bekijken en 
lezen? Ga dan naar www.sportvis-
serijnederland.nl en klik links op 
de homepage ‘vissoorten’ aan. 
vervolgens scroll je door de vis-
soorten naar de blankvoorn en klik 
je deze aan. er verschijnt dan een 
informatieve webpagina over de 
blankvoorn, waarbij je onderaan 
de pdf-versie van het kennisdocu-
ment blankvoorn kunt openen.

zorgen eveneens nog altijd voor tien-
duizenden slachtoffers per jaar. Voor 
een enkele waterkrachtcentrale (WKC) 
in de Maas is al eens berekend dat één 
WKC per jaar 400 hectare opgroei-
gebied voor blankvoorn vernietigt. 
Dankzij diverse onderzoeken wordt 
het besef  bij de waterbeheerders dat 
gemalen visonvriendelijk zijn steeds 
groter en worden op steeds meer plaat-
sen vispassages verplicht gesteld.

Oplossingen
Zoals gezegd vindt er op dit moment 
op diverse plekken in Nederland 
beroepsmatige visserij op blankvoorn 
plaats. Enerzijds voor export, ander-


