
 

 
 

Steur 

Wetenschappelijke naam 

acipenser sturio 

 

Steuren zijn typische bodemvissen. Ze 

hebben aan de onderkant vier gevoelige 

baarddraden zitten. Daarmee tasten ze de 

bodem af op zoek naar voedsel.  

De bek van de steur flapt naar buiten zo gauw hij eten voelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedreigd om zijn eitjes 

Steuren kunnen meer dan 4 meter lang worden! Ze waren ooit de grootste 

zoetwatervissen van Nederland. Na 1920 is de steur hier erg zeldzaam geworden.  

 

In andere landen, zoals Rusland, komt de steur 

iets meer voor, maar ook duidelijk minder dan 

vroeger. Mensen vangen ze namelijk voor hun 

kuit. Dit zijn de eitjes van wijfjesvissen. We 

noemen die eitjes ook wel kaviaar. Veel mensen 

vinden het lekker. Omdat er niet veel van is, is het 

ook heel duur. Het wordt daarom niet alleen 

gegeten om de smaak, maar ook om indruk te 

maken op gasten. 'Kijk eens, wij hebben het zo 

goed voor elkaar, we kunnen zelfs kaviaar 

betalen.' 

Ondertussen is de steur wel bijna uitgestorven, dus of volgende generaties 

mensen ook nog indruk kunnen maken met échte kaviaar is maar zeer de vraag. 



 

 
 

Steuren in je eigen vijver 

Je kunt zelf steuren houden, maar bedenkt dat de dieren veel ruimte nodig hebben 

om te zwemmen. Ze kunnen niet zo goed bochten maken en moeten lekker rechtuit 

kunnen zwemmen. Als je de vissen thuis houdt, heb je een vijver nodig die in de 

lengte en breedte minstens tien keer zo lang is als de steuren zelf. Ligt natuurlijk 

ook aan hoeveel steuren je wilt houden. Ze kunnen dan heerlijk rondjes langs de 

kant zwemmen. 

 

 
 

Verzorging van steuren 

Steuren zien niet goed en moeten dus op de tast hun voedsel zoeken. Als ze daar te 

lang over doen, zijn andere vissen hen voor. Als je zelf vissen houdt, is het daarom 

handig als je het voedsel voor de steuren altijd op dezelfde plek legt. Dan hoeven ze 

niet te zoeken. Het moet ook voedsel zijn dat snel naar de bodem zakt. Het zijn 

immers bodemvissen. Als het voedsel er te lang over doet om naar de bodem te 

zakken, hebben andere vissen het allang op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Er is speciaal steurvoedsel. Maar deze vissen vinden regenwormen, meelwormen en 

(rode) muggenlarven ook heel lekker. Hoe vaak je steuren moet voeren, hangt af 

van de watertemperatuur. Hoe warmer het water is, hoe meer honger ze hebben. 

Boven de 10 graden hebben ze elke dag honger, tussen de 5 en 10 graden hoef je 

maar één keer per week te voeren en als het water kouder is dan 5 graden, hoef je 

helemaal niet te voeren. 

Je kunt steuren uit je hand leren eten. Ze komen dan ondersteboven naar het 

wateroppervlak gezwommen. Dat is een grappig gezicht. Zo kunnen ze ook drijvend 

voedsel opeten. Maar pas wel op dat ze niet 

te veel lucht binnenkrijgen, want daar 

kunnen ze ziek van worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


