
De Goudwinde 

 

De Goudwinde (Leuciscus idus) is ideaal voor een siervijver met plantengroei. Het is een 

scholenvis en wordt daarom vaak met meer dan 10 samen gehouden. In tegenstelling tot 

bijvoorbeeld de goudvis is de goudwinde een oppervlaktevis en daarom goed zichtbaar in 

het water mede dankzij de goud/oranje kleur van de vis. 
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Er zijn 3 soorten windes: 

blauwe winde  

goudwinde  

zilverwinde  

 

Ze komen van oorsprong voor in Siberië tot in de noordelijke Alpen. En leven in het wild 

in niet tot weinig stromend water. Alleen tijdens de paaitijd zoeken ze sneller stromend 

en daardoor meer zuurstofrijk water op. De wilde winde lijkt het meest op de zilverwinde 

maar is vrijwel niet in de handel te verkrijgen. 

 

Als de vijver diep genoeg is, komen ze probleemloos de winter door. Ze zijn niet 

bijzonder gevoelig voor parasieten. De zuurstofbehoefte van goudwindes is wel groter 

dan van bijvoorbeeld goudvissen en goudkarpers. 

 



Goudwindes zijn alleseters, ze eten insecten, kleine vissen, ander jong grut wat in de 

vijver leeft, plantengroen, vlokken en korrels. Een gevarieerde voeding komt de kleur en 

de levendigheid van deze vissen zeer ten goede. Het is een leuk gezicht om 's zomers de 

goudwindes op vliegen en muggen te zien jagen, omdat ze dan vlak onder het 

wateroppervlak zwemmen. Het zijn ook goede springers die zo een 30cm uit het water 

springen om een mug te vangen. De goudwinde woelt niet in de bodem en laat alle 

waterplanten met rust. In grote natuurlijke vijvers kunnen ze wel 70 centimeter lang 

worden. In een doorsnee tuinvijver worden ze niet langer dan 40 centimeter. 

 

Tijdens de paaitijd zijn de mannen te herkennen aan een diepere kleur en zwarte stippen 

op de huid. 

 

Kortom een leuke makkelijke vis waar men veel plezier aan kan beleven mits men een 

grote voldoende diepe vijver heeft die een vis van minimaal 40cm kan huisvesten. 
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