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Tekst en foto’s: Janny Bosman

SNOEKBAARS ROND
AMSTERDAM
Amsterdam, onze hoofdstad, geroemd over de hele wereld. Zou het
daar in de omgeving onder water net zo druk zijn met snoekbaarzen
als met de toeristen boven water? Onderwaterfotografe Janny Bosman
gaat op onderzoek; van de Spiegelpolderplas tot de Toolenburgse Plas.
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Het mannetje verdedigt zijn nest
fel tegen vreemde indringers.
Dat zijn wij natuurlijk in zijn
ogen, dus nemen we afstand.

De uitgezette
rugvin van de
snoekbaars
(links).
Afhankelijk
van de
watertemperatuur
komen de eieren
snel uit (midden).
Het mannetje
bewaakt
het nest met eitjes
wat is afgedekt
met hom (rechts).
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O

ns lijstje is best lang.
Vinkeveense Plassen,
Spiegelpolderplas,
Haarlemmermeerse Bos,
Toolenburgse Plas en de
Gaasperplas. Dat zijn de plekken waar
we snoekbaars (Sander lucioperca) willen
spotten. We kiezen uiteraard de paaiperiode
omdat deze prachtige roofvis zich dan het
beste laat benaderen. We spreken dan over
een temperatuur van circa 13 tot 14 graden
Celsius waarin het dan zou moeten gebeuren.
En waar voelt de snoekbaars zich prettig?
In troebel water met slecht zicht. Juist de
omstandigheden waar wij als duikers het
meeste over mopperen. We beginnen onze
zoektocht in de Toolenburgse Plas, waar
we twee mooie snoekbaarzen vinden. Het
valt ons op dat deze vissen rondhangen op
ongeveer 5 meter diepte. Ze kunnen wel tot
120 cm groot worden, deze zijn iets kleiner
maar nog flink fors met hun 80 centimeter!
De harde ondergrond van de plas is licht
begroeid met waterplanten en wanneer
we daar een kijkje nemen, zien we een
snoekbaars mannetje dat tussen een van die
planten een lelijk kuiltje begint te maken.
Hij legt de wortels bloot en nu begint het
wachten voor hem op de komst van het
vrouwtje, wat soms heel lang kan duren.
Het vrouwtje zal haar eitjes afzetten in het
kuiltje dat hij dan vervolgens bewaakt. Door
vinbewegingen voorziet hij de eieren van
vers zuurstofrijk water. Het komt wel eens
voor dat het mannetje zo lang moet wachten
op een vrouwtje dat hij uiteindelijk vertrekt
omdat de watertemperatuur te hoog wordt.
Ons mannetje blijft rustig rondhangen bij
zijn kuiltje, maar veel gebeurt er niet. Bij
de daarop volgende duiken begroeten we
onze snoekbaars maar zien we helaas nog
geen verandering in het gedrag. Hij blijft
rondzwemmen en cirkelen in de buurt van
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zijn paaikuiltje. Door de tijd te nemen raakt
hij aan ons gewend en kunnen wij hem steeds
een beetje dichterbij benaderen. We kunnen
zelfs detailopnames maken van zijn prachtige
uitstaande rugvin.

SUCCES VERZEKERD
We gaan verder met onze zoektocht in het
Haarlemmermeerse Bos. Eindelijk hebben
we geluk en vinden wij een mannetje met
nest! Maar bij nader onderzoek blijkt dat
de meeste eitjes al zijn uitgekomen. Bij het
naslaan van informatie blijkt dat de larven
bij een watertemperatuur van 20 graden
Celsius na ongeveer 66 uur uitkomen,
bij 15 graden Celsius na 82 uur en bij
10 graden Celsius na ongeveer 264 uur.
Helaas voor ons dat we dit niet hebben
waargenomen, maar wel fijn om te
weten dat de jonge snoekbaarsjes nu vrij
rondzwemmen. Wij nemen afstand want
hij verdedigt zijn nest fel tegen vreemde
indringers en in zijn ogen zijn wij dat
natuurlijk. Toch krijgen we een goede indruk
hoe hij de kleine eitjes heeft afgedekt met
hom. Deze snoekbaars zal na het uitkomen
van de resterende eitjes weer naar dieper
donker water trekken. Onze zoektocht in de
Spiegelpolderplas en de Gaasperplas heeft
helaas geen ontmoeting opgeleverd. Het zijn
geen dierentuinen, dus ogen open houden
want wie weet… Maar, altijd succes verzekerd
bij de Vinkeveense Plassen! De hele zomer
liggen enkele snoekbaarzen op de ondiepe
bodem of zwemmen samen met een school
baarzen rond bij het touw. Zij genieten
gezamenlijk van het zonnetje. Dit logenstraft
eigenlijk alle informatie dat ze op diepte leven
in de zomermaanden. Zodoende bevestigen
uitzonderingen altijd de regels en dit is dan
tevens de meest bekeken toeristische plek
voor de snoekbaars rondom Amsterdam
onder water.

DUIKEN VINKEVEEN

H

et duikwater in Vinkeveen
kenmerkt zich door de bronzen
kleur waar de veenbodem
verantwoordelijk voor is. Zeker
net zo kenmerkend zijn de vele objecten
onder water: van platforms, tonnen,
fietsenrek, droogrek tot een bus. Op de
site van Project Baseline kun je precies
zien waar je wat kunt aantreffen (www.
zeep-vinkeveen.org). Voor duikers is dit
een visrijke plas met doorgaans goed zicht.
Er zijn uitstekende voorzieningen zoals
grasveld met steiger, duiktrappen, sanitair

en parkeergelegenheid. Veel duikbrevetten
zijn hier vergaard waardoor het je niet zal
verbazen dat het regelmatig erg druk is.

DUIKPENNING

Wil je duiken in de duikzone van Eiland 4
in de Vinkeveense Plassen, dan heb je een
duikvergunning nodig. De vergunning met
penning (€ 17,50) is alleen te verkrijgen bij
Airdiving op Eiland 4, Baambrugse Zuwe
143. De penning wordt door Airdiving
aan het duikjacket gezegeld. Duikers zijn
verplicht deze te dragen.
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