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HHoe nemen we een kleur waar of waar-
om heeft iets een bepaalde kleur? Wij 
mensen nemen licht waar, wanneer 
elektromagnetische straling met een 
golflengte tussen 750 en 400 nanome-
ter (10-9 m) het oog bereikt. Om een 
indicatie te geven hoe groot 100 nano-
meter (nm) is: een tienduizendste deel 
van een 10/100 mm lijn! Lichtgol-
ven zijn eigenlijk energiegolven. Een 
voorwerp zal energie opnemen van de 
lichtgolven die het treft en hierdoor 
bijvoorbeeld warmer worden. Denk 
maar aan een zwart voorwerp in de 
zon. Dit weerkaatst vrijwel geen licht 
en neemt dus veel energie op, waar-
door het warm wordt, terwijl een wit 
voorwerp veel licht weerkaatst en koe-
ler blijft. De kleur van een oppervlak 

wordt bepaald door het deel van het 
licht dat door dat oppervlak wordt 
weerkaatst. Wanneer een voorwerp 
een bepaalde kleur heeft, komt dit 
doordat het voorwerp licht van die 
kleur weerkaatst, en de andere kleuren 
juist niet. Een rood voorwerp waarop 
wit licht (dus eigenlijk alle kleuren!) 
valt zal dus de rode golven terugkaat-
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Kunnen vissen geen 
kleuren zien?
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Eindeloze discussies zijn er al over gevoerd: kunnen vissen kleur zien of niet? Zijn ze bijvoorbeeld in staat om gekleurde 
maden, gekleurd lokvoer of de kleur van kunstaas, lijnen of haken te onderscheiden, of houden we onszelf voor de gek? 
Tijd voor de Myth Buster om zijn licht over dit onderwerp te laten schijnen en de fabels en feiten van elkaar te scheiden. 

Wat is kleur?

Op Wikipedia vind je de volgen-

de definitie:

Kleur is een eigenschap van licht 

die wordt bepaald door de ver-

schillende golflengtes waaruit dat 

licht is samengesteld. 

sen en de andere golven niet. Onze 
ogen zien in dat geval dan ook de 
kleur rood. Het voor de mens zichtba-
re licht, ook wel ‘spectrum’ genoemd, 
wordt ruwweg onderverdeeld in golf-
lengte-intervallen:

Violet� 350-450�nm

Blauw� 450-490�nm

Groen� 490-550�nm

Geel� 550-590�nm

Oranje� 590-650�nm

Rood� 650-750�nm

Bijschrift bij dit oog volgt nog in correctiefase.
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Elke golflengte heeft een uniek kleur. 
Naast het zichtbare licht is er ook nog 
infrarood straling (>750 nm) en ultra-
violette (uv) straling (<350 nm).
Kleuren zien, is het kunnen onder-
scheiden in de golflengte van het licht. 
In het menselijk oog komen vier soor-
ten lichtgevoelige cellen voor: naast 
staafjes ook nog drie typen kegeltjes 
(rood groen en blauw). De kegeltjes 
zijn essentieel voor kleurwaarneming 
en details. De staafjes zorgen ervoor 
dat we in het donker kunnen zien. 
Kegeltjes zijn veel minder gevoelig 
voor licht dan de staafjes. 
Onderstaande figuur geeft een sche-
matische weergave van gevoeligheid 
van de drie soorten kegeltjes bij de 
mens.
Zo zal iemand die rood-groen kleuren-
blind is, slechts blauwtinten zien. De 
andere kleuren ziet hij als een grijs-
tint. Verder in detail zal ik niet gaan.
In het dierenrijk zijn de eerder 
genoemde kegels en staven ‘willekeu-
rig’ verdeeld. De meeste zoogdieren 
hebben maar twee soorten kegeltjes: 
één in het blauwe gebied en één in 
het geelgroene gebied. Vogels hebben 
voor zover bekend minstens vier soor-
ten kegeltjes, met vooral meer zicht in 
het ultraviolet-deel van het spectrum. 
Ook veel insecten kunnen ultraviolet 
zien, maar minder goed rood. Som-
mige vissen en ook slangen zijn juist 
weer gevoeliger voor infrarood of 
ultraviolet. Al met al dus een redelijke 

De nevenstaande grafiek (r) geeft indi-
catie van het licht wat doordringt in 
(helder) water onder ideale omstan-
digheden.

Feit: rood is onder 
water een goede 
camouflagekleur

Het ronde vissenoog is eigenlijk in 
verhouding vrij groot. Het heeft een 
glanzende iris en een ronde lens 
die niet van vorm kan veranderen. 
Door de bolle vorm van het vissen-
oog en doordat de lens als het ware 
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behulp van spierbewegingen. Op het 
visnetvlies zitten de vier(!) soorten 
kegeltjes, die zoals eerder aangehaald, 
nodig zijn voor kleurdetectie. Het 
vierde type kegel zorgt voor ultravio-
let detectie. 

Feit: op het 
visnetvlies zitten 
de vier soorten 

kegeltjes

De kegels in het vissenoog zijn meer 
verspreid in vergelijking met het 
menselijk oog, waardoor er een bete-
re detectie voor beweging is, maar 
minder voor detail. Ons onderwa-
terzicht (zonder duikbril) is niet 
scherp, omdat ons hoornvlies een 
ander brekingsindex heeft dan water. 
Het vishoornvlies heeft dezelfde bre-
kingsindex als water en hier treedt dus 
vrijwel geen vervorming op. Diverse 
studies bij zalm, forel en goudvis-
sen hebben aangetoond dat vissen 
kleur kunnen onderscheiden. Boven-
dien zijn ze in het bezit van de eerder 
genoemde kegeltjes. Het blijft natuur-
lijk altijd moeilijk na te gaan wat 
vissen echt zien. Allerhande studies 
van de ogen en netvliezen van de vis 
tonen echter aan dat de meerderheid 
duidelijk gericht beeld krijgt, bewegin-

doordringdiepte van het licht (m)
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warboel van eigenschappen en aange-
zien vissen ook niet kunnen vertellen 
wat ze zien, moeten we dus proberen 
te interpreteren hoe en wat zij kunnen 
waarnemen.

Water en vissen
Watermoleculen absorberen lichtstra-
len, maar wel heel zwak. Daarom zijn 

kleine hoeveelheden water, zoals drup-
pels en plassen op tafel, kleurloos. Ook 
wordt een gedeelte van het licht gere-
flecteerd door het water. Water moet 
je dan ook zien als een filter.
Als de weg die een lichtstraal door 
het water moet afleggen groter wordt, 
wordt steeds meer rood en deels ook 
groen licht gefilterd; met een mooi 
woord ‘geabsorbeerd’. Blauw wordt 
gereflecteerd. Doorzichtig (helder) 
water krijgt dus een blauwe kleur. 
Hoe dieper het water, hoe ‘dieper’ het 
blauw. De open zee is blauwer dan de 
ondiepere kustwateren. Je mag dan 
ook concluderen: de langste golfleng-
ten gaan dus makkelijker door het 
water: dat zijn dus rood, gevolgd door 
oranje, geel, groen, blauw en violet.
Met het toenemen van de diepte ver-
vagen de kleuren; op negen meter 
diepte blijft er bijvoorbeeld van het 
rode licht niets meer over. 

buiten de pupil ligt, kan een vis een 
gezichtsveld van nagenoeg 180 gra-
den benutten. Het focusseren gebeurt, 
niet zoals bij ons, door de lens bol of 
vlak te maken, maar door de ooglens 
naar voor of achter te bewegen met 
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gen kunnen waarnemen en een goede 
contrastdetectie hebben. 
Er zijn zelfs studies die aantonen dat 
sommige vissen ook gepolariseerd 
kunnen zien. Net als bij een zonnebril 
worden de reflecties dan verminderd. 
Ik zal deze studies niet gaan behande-
len maar de feiten zijn er. 

Feit: bij 25.000 
soorten vissen(ogen) 

zijn voor rood 
gevoelige kegels 

aangetoond

De kleur groen is goed zichtbaar voor 
de vis en ook oranje en geel zijn 
redelijk kleurvast onder water. Maar 
onder water is er vaak niet voldoende 
licht (troebel water) en de (bijziende) 
vis kan simpelweg zijn zicht nooit 
gebruiken als primair zintuig; in 
tegenstelling tot geur of smaak en het 
waarnemen van trillingen via de zij-
lijn en de blaas. De geurwaarneming 
van een vis schijnt tot één miljoen 
keer beter te zijn dan bij de mens. Wel 
is de vis in staat om in close-up fijne 
details waar te nemen. 
Bovenstaande foto’s laten zien wat een 
vis waarschijnlijk ziet in helder water 

op 10 cm diepte; 3 meter diepte en 10 
meter diepte. Eerst zullen de rood tin-
ten verdwijnen, gevold door oranje en 
geel.
Indien het water helder en spiegelglad 
is, kan de vis ook zaken onderschei-
den buiten het water, maar bij een 
wateroppervlak in beweging zal de vis 
waarschijnlijk niet veel zien. Ook is de 
kijkhoek beperkt en indien de hoek te 
groot wordt, is het wateroppervlak een 
spiegel voor het vissenoog. In de duis-
ternis zouden vissen ook uitstekend 
kunnen zien, maar kleuren onder-
scheiden lukt minder in het donker, 
omdat er simpel weg te weinig licht 
is. Zicht is juist dan gebaseerd op con-
trastverschillen.

Conclusie
Als vissen kleuren niet konden waar-
nemen, zou de kleurenpracht, vooral 
in het paaiseizoen, in de onderwater-
wereld nutteloos zijn. Vissen zijn er 
tenslotte al 450 miljoen jaar en heb-
ben dus de tijd genomen om zich te 
ontwikkelen! Neem nou de rode vin-
nen van een ruisvoorn. Die zijn dus, 

met de wetenschap van het boven-
staande verhaal, slecht zichtbaar voor 
de roofvissen. Voor rode haken en 
lijnen geldt natuurlijk een soortge-
lijk verhaal. En wat te denken van de 
voorkeur van vissen voor rode maden 
boven de witte!

Feit: in de natuur is 
niets nutteloos

Wat betekent dit alles nu voor de hen-
gelaar? 
Samenvattend: 
In troebele wateren zal de vis slechts 
een grijstint zien en hoeven we ons 
niet al te druk te maken over kleur. 
Maar, als het water -zoals steeds vaker 
voorkomt- helder is, zullen we water-
diepte, achtergrond en lichtintensi-
teit met betrekking tot kleur niet uit 
het oog mogen verliezen om optimale 
vangsten te behalen. 
Vissen kunnen kleuren zien, waar 
mensen blind zijn… 

Bijschrift bij dit oog volgt nog in correctiefase.

MytH Busted


