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1. Inleiding 
 
De federatie heeft een beleidsplan opgesteld waarin op hoofdlijnen is omschreven hoe zij de 
komende jaren met het visserijbeleid wil omgaan. In dit beleidsplan is o.a. aangegeven dat 
de federatie zelf een rol heeft in het visserijbeheer als visrechthebbende partij. In die zin is zij 
zelf verantwoordelijk voor visplannen, visuitzet en het visserijbeheer. In dit rapport wordt 
omschreven welke plannen de komende jaren uitgevoerd gaan worden en welke kosten 
hieraan zijn verbonden. Dit rapport gaat vooral in op het uitzetten van vis en de kosten 
hiervan. De federatie wil hiermee haar rol in het visserijbeheer opnieuw vormgeven en 
tegemoetkomen aan de wensen van de sportvissers. 
 
In dit rapport is bij benadering geprobeerd te komen tot een planmatig visstandbeheer voor 
de komende 5 jaar met een kleine doorkijk tot 2022. Omdat bepaalde uitzetprojecten langer 
lopen dan de beleidsperiode moet er ook verder gekeken worden dan de komende 5 jaar. Dit 
heeft namelijk al financiële consequenties voor de komende beleidsperiode. In de uitwerking 
is er vanuit gegaan dat alle wensen die er zijn tot uitvoering komen, in de praktijk is dit echter 
niet altijd het geval. In het bijzonder ontwikkelingen rondom de KRW en het beleid van 
overheden is erg weerbarstig en is onderhevig aan veranderingen. In dit plan wordt een 
jaarplanning nagestreefd welke tevens dient als leidraad voor de meerjarenbegroting. Als 
blijkt dat er door bijv. veranderende prijzen voor pootvis of strengere eisen van overheden 
bepaalde zaken veranderen moet het plan en de meerjarenbegroting worden bijgesteld. 
 
In de uitwerking van het beleid moet duidelijk zijn dat de gekozen vissoorten de enige 
soorten zijn die op dit moment uitgezet kunnen worden. In het Beleid visserijbeheer is per 
soort omschreven welke mogelijkheden er zijn per vissoort. Niet elk water en niet elke 
vissoort is geschikt om uit te zetten. Mede daardoor kan het lijken dat er voor bepaalde 
doelgroepen meer wordt gedaan dan voor andere. In het Beleid Visserijbeheer is daarom 
aangegeven hoe de andere doelgroepen bediend worden en hoe deze belangen worden 
behartigd. 
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2. Karperuitzet 
 
2.1 Nut en noodzaak van uitzet karper 
 
In verschillende watersystemen wordt karper uitgezet, omdat deze soort zich in veel 
Nederlandse wateren moeilijk kan handhaven, door te lage watertemperaturen (weinig 
ondiep en snel opwarmend water) en doordat het karperbroed zich in hetzelfde habitat als 
snoekbroed ophoudt en er daardoor zeer veel predatie kan optreden (Raat, z.j.).  
 
Omdat een aanzienlijk deel van de Nederlandse sportvissers (14%) zich heeft 
gespecialiseerd in het vangen van karper, is er grote behoefte aan het beperkt uitzetten van 
karper. De vangkansen hoeven niet groot te zijn, maar de mogelijkheid om een groot 
exemplaar te vangen, of een exemplaar met een bijzonder beschubbingspatroon is voor 
karpervissers voldoende om hun hobby uit te oefenen. Er wordt met het uitzetten van karper 
dan ook een gering bestand grote karper nagestreefd, met bij voorkeur verschillende 
beschubbingspatronen (spiegelkarper en schubkarper). Aan uitzetprojecten wordt in de 
meeste gevallen een vangstregistratie gekoppeld, waardoor het effect van de uitzet kan 
worden gevolgd. Hierbij kan de migratie, de groei en vangkans worden gevolgd 
(Karperstudiegroep Nederland, 2001). 
 
2.2 Gewenste uitzettingen per water 
 
Het uitzetten van karper is een gevoelig onderwerp bij veel waterbeheerders. De activiteiten 
van de sportvisserij worden kritisch gevolgd. Niet alle waterbeheerders zitten te wachten op 
karperuitzettingen. Juist vanwege de spanning die is ontstaan tussen de sportvisserij en 
waterbeheerder (vanuit Kaderrichtlijn Water) is Sportvisserij Nederland bezig met een 5-tal 
deelnota’s over de karper. In de deelnota’s wordt o.a. ingegaan op de invloed van karper op 
de waterkwaliteit (KRW), de historie van de karper en in deelnota 5 worden adviezen 
gegeven hoe het karperbeheer op een gezonde manier kan plaatsvinden. De adviezen 
worden zodanig opgesteld dat ze ruim voldoen aan de kaders die de waterbeheerders 
stellen en er geen conflicten hoeven te ontstaan. De nota’s zijn nog niet definitief maar de 
hoofdlijnen die bekend zijn vormen de basis voor het beleid van de federatie. Wanneer de 
nota’s definitief zijn worden de adviezen wanneer deze zijn gewijzigd over genomen. 
 
De federatie richt zich voornamelijk op grotere wateren die geen of lagere ecologische 
doelstellingen hebben en zich goed lenen voor de hedendaagse karpervisserij. De lijst uit het 
visserijbeleid is een vertrekpunt om te komen tot verdere uitwerking van het uitzetbeleid. In 
deze nota wordt verder ingezoomd en komen ook andere watertypen aan bod. In de wateren 
waar ecologische (KRW) doelen worden nagestreefd wordt de hoeveelheid karper 
afgestemd aan deze doelen. Daar waar geen ecologische doelen worden nagestreefd wordt 
aan de hand van deelnota 5 Karperbeheer van Sportvisserij Nederland een indeling gekozen 
die het beste past bij het betreffende water. 
 
Kleinschalige onderhoudsuitzettingen kunnen ook plaatsvinden in kleinere wateren zoals 
benedenlopen van beken, weteringen, polderwateren, stadswateren etc. Ook hierbij geld dat 
de uitzetting aansluit bij de doelen die zijn gesteld door de waterbeheerder o.a. vanuit de 
KRW. Onderhoudsuitzettingen zijn per definitie laag en dienen ervoor om de jaarlijkse sterfte 
die optreedt te compenseren. 
 
Binnen de federatie wordt in eerste instantie gekozen om karper uit te zetten in de grote 
recreatieplassen. Deze herbergen een lage visstand en zijn uitsluitend interessant voor 
specialisten. Op deze wateren is veel potentie aanwezig voor karpers om groot te worden, 
iets wat de gemiddelde karpervisser graag wil. Daarnaast is in een aantal recreatieplassen 
nachtvissen en het gebruik van kampeermiddelen geoorloofd, dit maakt dat karpervissers 
graag gebruik maken van deze wateren.  
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Afhankelijk van de medewerking van de waterbeheerders moet worden bekeken of 
karperuitzet in een aantal wateren haalbaar is of dat gekozen moet worden voor andere 
wateren. Het verkrijgen van toestemming voor uitzet bepaald voor een groot deel de 
planning voor karperuitzet. In deelnota 5 Karperbeheer van Sportvisserij Nederland wordt 
een indeling per viswatertype gemaakt met daaraan gekoppeld karper dichtheden. Wanneer 
deze dichtheden worden aangehouden ontstaan er geen strijdigheden met de doelen van de 
waterbeheerder.  
 
2.3 Prioriteiten en afwegingen  
 
In het visserijbeleid is een lijst met wateren opgenomen welke geschikt kunnen zijn voor een 
karper uitzetting. Deze lijst is genomen als richtlijn, in deze paragraaf worden de definitieve 
keuzes gemaakt en is de lijst aangepast en aangevuld. 
 
Recreatieplassen: 

 Rhederlaag 

 Berendonck 

 Groene Heuvels 

 Stroombroek 

 Slingeplas 

 Hilgelo 

 Hambroek 

 Nevelhorst 

 Strandpark Slijk Ewijk 

 De Meent 
 
Wateren WRIJ: 

 Oude IJssel 

 Berkel (langere termijn) 
 
Wateren WSRL: 

 Linge 

 Kanaal van Steenenhoek 

 Nieuwe Wetering 
 
Rivieren: 

 Neder-Rijn 
 
Stadswateren (dit zijn voorbeelden): 

 Staddijk Nijmegen 

 Vijvers Dichteren / De Huet Doetinchem 

 Stadsvijvers Elden / Schuijtgraaf Arnhem 

 Watergangen De Rieze Ulft 

 Industrieterrein De Beemd Velp 

 Overige 
 
In de eerste instantie wil de federatie zich vooral richten op de grotere recreatieplassen. 
Deze wateren kennen minder beperkingen m.b.t. ecologie waardoor een uitzetting 
eenvoudiger te realiseren is. Daarnaast zijn deze plassen vooral geschikt voor specialisten 
zoals karpervissers en dienen ze weinig andere sportvistypen. De focus voor deze wateren 
ligt daarom op de karpervisserij. Omdat deze wateren afgesloten zijn is er een zekerheid dat 
de investering daadwerkelijk tot uiting komt in een verbetering in de vangsten en een 
uitzetting geen negatieve (ecologische) gevolgen heeft voor omliggende wateren. 
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Stadswateren 
De federatie krijgt door de gemeentelijke overdracht van wateren naar de verschillende 
waterschappen steeds meer stadswateren in beheer. Juist in deze wateren leert de 
beginnende visser het vissen op karper. De doelgroep is hier niet de met piepers en bivvy’s 
uitgeruste karpervisser, maar kinderen die op de fiets komen met een hengeltje.  
Bij uitzet in stadswateren moet goed gelet worden op de keuzes die hier worden gemaakt. 
Elke stimulans die leidt tot overlast moet worden voorkomen, een toenemende druk van luide 
beetmelders en schuilmiddelen in de bebouwde kom is niet gewenst. Voor deze gevorderde 
groep karpervissers moeten voorzieningen buiten de bebouwde kom toereikend zijn. 
 
In bijlage 1 is per water omschreven waarom hier een uitzetting wordt gerealiseerd of niet 
wordt gerealiseerd. 
 
2.4 Herkomst van de vis 
 
Afhankelijk van de prijs en de kwaliteit wordt per jaar bekeken welke kwekerij het beste 
voldoet aan de eisen die worden gesteld. Waar mogelijk worden met een goede betrouwbare 
kweker afspraken gemaakt over levering voor een langere periode. Bij het selecteren van 
een kweker wordt navraag gedaan bij partijen die zich al langere tijd bezig houden met 
karperuitzet. Uiteindelijk zal het in de praktijk uitwijzen of er voldoende capaciteit is om 
gericht vis te selecteren.  
 
2.5 Samenstelling uitzetting 
 
De vis die uitgezet wordt moet gevarieerd zijn voor wat betreft uiterlijke kenmerken. Dit is de 
wens van de karpervisser, op veel wateren zwemt voornamelijk schubkarper en is een 
spiegelkarper een welkome aanvulling. De uitzetting van nu bepaald hoe de karperstand er 
de komende 30 jaar uitziet, daarom is het goed om nu al rekening te houden met variatie in 
de uitzetting. 
 
Per levering wordt nagestreefd om te komen tot een verhouding van ca. 50% schubkarper en 
50% spiegelkarper. Het mooiste is het als deze verhouding per uitzetting (jaarklasse) wordt 
gerealiseerd. Indien dit vanwege het aanbod niet haalbaar is moet worden bekeken of er in 
latere uitzettingen gecompenseerd kan worden.  
 
Indien een kweker niet kan of wil voldoen aan deze wens wordt de vis niet afgenomen. Het 
eerstvolgende jaar wordt bekeken of er een overeenstemming kan worden bereikt of dat er 
een andere kweker wordt gezocht. Per project wordt bekeken of er met één of meerdere 
kwekers wordt gewerkt. Bij langdurende projecten kan het werken met meerdere kwekers 
bijdragen aan de variatie van de geleverde vis. Het liefst maken we afspraken met vaste  
leveranciers.  



 7 

2.6 Monitoring 
 
Op de afgesloten wateren waar de federatie spiegelkarpers gaat uitzetten wordt per geval 
aan de KSN voorgelegd of zij een registratie willen bijhouden van de uitzetting en 
terugmeldingen. Zaken zoals migratie en groei zijn in afgesloten wateren minder aan de 
orde. Voor de federatie gaat het er vooral om dat een goede visstand voor de toekomst 
wordt gewaarborgd. Bij wijze van proef zou het wel goed zijn om in ieder geval één 
afgesloten plas te volgen.  
 
Er zijn in Nederland vooral SKP’s waarbij alle vissen worden gefotografeerd en vastgelegd. 
Aan de hand van terugmeldingen kan een uitspraak gedaan worden over de groei en 
conditie van de uitgezette vissen. De gegevens – zo blijkt nu – zijn na analyse veelal niet 
goed te gebruiken om conclusies te trekken. Mede om die reden en het ontbreken van de 
noodzaak om overal een volledige monitoring toe te passen wil de federatie nu slechts op 
een selectie van wateren de volledige monitoring toepassen op een gestandaardiseerde 
manier. De afgesloten recreatieplassen hebben geen noodzaak voor registratie, als de 
algemene vangsten worden bijgehouden kan er al een uitspraak gedaan worden over de 
groei en conditie van de vis. Voor een aantal open watersystemen kan een monitoring wel 
gewenst zijn zoals bijv. de Oude IJssel, Nieuwe Wetering, Linge en Rhederlaag. Het effect 
van de uitzetting en het migratiegedrag kan zodoende beter gevolgd worden. Afhankelijk van 
de noodzaak en capaciteit van de KSN wordt bekeken of er een volledige monitoring wordt 
toegepast. Indien er voldoende capaciteit is onder de vrijwilligers zou het een mooie 
aanvulling zijn als er op één of twee afgesloten plassen wordt gevolgd hoe de karpers zich 
ontwikkelen. De karpers die in 2012 de Rijkerswoerdse plassen zijn uitgezet zijn allemaal 
gefotografeerd, dit zou een voorbeeld project kunnen zijn. Deze informatie kan weer goed 
gebruikt worden om te bepalen of de hoeveelheden goed zijn gekozen en hoe de vissen in 
afgesloten water groeien ten opzichte van open water. 
 
Monitoring van de gevolgen van de uitzetting zelf is een belangrijk onderdeel van een 
uitzetproject. Wanneer er na een uitzetting sterfte volgt van oudere vissen en deze sterfte is 
fors dan is het verstandig om evt. bij de volgende uitzetting de hoeveelheden lager aan te 
houden. Vooral in wateren met oude en zeer grote vissen is de kans op sterfte van deze 
oude vissen niet altijd uit te sluiten. Om die reden moet gevolgd worden wat er gebeurd na 
een uitzetting. Vooral in het voorjaar na de uitzetting moet er gelet worden op mogelijke 
karpersterfte. Aan de hand van de reacties van de eerste uitzettingen moet worden bekeken 
of de eerst volgende uitzettingen op dezelfde wijze kunnen plaatsvinden. Als er veel 
problemen plaatsvinden, kan de totale uitzet hoeveelheid naar beneden worden bijgesteld of 
de periode van uitzet worden uitgesmeerd. Zodoende kan de bestaande visstand wennen 
aan de nieuwe situatie en zich hier beter op aanpassen. Voorjaarsterfte van karper is vaak 
een gevolg van stress, voedselconcurrentie en verminderde conditie na de winterperiode. De 
uitgezette vissen kunnen dit proces aanwakkeren, dit is een gegeven waar rekening mee 
gehouden moet worden.  
 
Met monitoring wordt kennis en informatie verzameld die gebruikt kan worden voor de 
evaluatie. Het is belangrijk om naast monitoring te kijken hoe de visser de uitzettingen 
ervaart. Gezien de lengte van het uitzettingstraject is het goed denkbaar dat in die periode 
het nodige veranderd en bijstelling van bepaalde uitgangspunten nodig zal zijn. Door goed te 
evalueren en ontwikkelingen te volgen kan hier op tijd op ingespeeld worden. 
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2.7 Doelstellingen per water 
 
Voor de KRW waterlichamen is de tabel uit concept Deelnota 5 Karperbeheer gebruikt. Aan 
de hand van de watertypering kan een doelstelling worden geformuleerd en worden de 
kaders geschetst waarbinnen de uitzetting moet plaatsvinden. In de onderstaande tabel is 
voor de KRW Waterlichamen een uitwerking gemaakt. 
 

Water Viswatertype Watertype Hoofddoel Beheerdoel KSN K-biomassa K-aantal 

      karper karper variant kg/ha st/ha 

Oude IJssel (135 ha) S-BV 5 2 1 1 <100 <10 

Kanaal van Steenenhoek (50 ha) BV-BR 5 4 4 3 <150 <20 

Linge oost ARK (ca. 80 ha) BV-BR 5 3 3 3 <100 <10 

Nieuwe Wetering (ca. ??? ha) BV-BR 3 3 3 3 <100 <10 

Berkel (170 ha) S-BV 5 2 1 1 <100 <10 

Tabel 1: Kaders uitzetbeleid a.d.h.v. Deelnota 5 Karperbeheer voor KRW waterlichamen. 
 

Toelichting tabel: 

Watertype: 

1. stedelijk water 

2. grote wateren (meren, boezemsystemen, grote rivieren) 

3. polders 

5. kleine kanalen 

6. kleinere plassen <100 ha 

7. hengelvijvers 

 

Hoofddoelen: 

1. karper ongewenst, uitsluitend andere vissoorten van belang 

2. andere soorten belangrijker, karper ondergeschikt 

3. karper nevengeschikt andere soorten 

4. karper belangrijk, andere soorten ondergeschikt 

5. karper (vrijwel) enige soort 

 

Beheerdoelen: 

1. (zeer) laag aantal, zeer zware / grote karper 

2. aantal laag-matig, mix van kleinere,maar vooral grotere-zware karper 

3. aantal matig-tamelijk hoog, mix van vooral kleinere-lichtere karper; weinig grote-zware karper 

4. aantal hoog-zeer hoog uitsluitend kleine-lichte karpers 

 

KSN variant: 

1. gem. gewicht >9 kg, % in bestand < 5kg is < 10%, jaarlijkse groei 2-2,5 kg 

2. gem. gewicht >8 kg, % in bestand < 5kg is < 30%, jaarlijkse groei 1,5-2 kg 

3. gem. gewicht >7 kg, % in bestand < 5kg is < 40%, jaarlijkse groei 1-1,5 kg 

4. gem. gewicht >6 kg, % in bestand < 5kg is < 50%, jaarlijkse groei 0,5-1 kg 

 
In de KRW waterlichamen kan een eindbestand van 100 tot 150 kg/ha worden nagestreefd 
met 10 tot 20 karpers per hectare. In de praktijk zijn deze aantallen niet aan de orde en wordt 
er altijd ruim binnen de kaders uitgezet. 
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Voor de diepere (zandwin)plassen zijn de tabellen in de Deelnota 5 Karperbeheer niet toe te 
passen. De doelstellingen m.b.t. het einddoel zijn echter wel toe te passen. Aan de hand van 
bestaande kennis over deze plassen gaat het in de meeste gevallen om een “Baars-
Blankvoorn viswatertype”. Dit viswatertype kent een relatief lage biomassa, de hoeveelheid 
karper moet hierop afgestemd worden. Door de diepte is er soms sprake van stratificatie, dit 
zorgt ervoor dat er in de zomer minder voedsel beschikbaar is en de vis voor voedsel 
voornamelijk is aangewezen op de oeverzones. De dichtheden dienen per water afgestemd 
te worden aan de geldende omstandigheden, voedselrijkdom en aanwezigheid van 
karpervissers. In de deelnota Karperbeheer is het laagste bestand <75 kg/ha en <5-7 st/ha. 
De mogelijke uitzettingen van de federatie blijven in alle gevallen onder deze hoeveelheden. 
Naar schatting vindt er een uitzetting plaats van 3 tot max. 6 karpers per hectare. Een 
verdere uitwerking is om die reden weinig zinvol en er zijn geen ecologische doelen 
waarvoor een extra onderbouwing noodzakelijk is. Aan de hand van groei en de vangsten 
wordt het bestand gevolgd en kan de uitzetting geëvalueerd worden. 
 
2.8 Planning en kosten uitzettingen 
 
Er is een langlopende planning gemaakt omdat de uitzettingen uitgesmeerd dienen te 
worden over meerdere jaren met daartussen perioden waarin geen vis wordt uitgezet. De 
spreiding is nodig om een (voor sportvissers) betere/aantrekkelijke bestandsopbouw te 
realiseren. Daarnaast is het risico op sterfte lager wanneer de vis over een langere periode 
wordt uitgezet. Een langere uitzetperiode dient uitgesmeerd te worden over meerdere 
beleidsperioden. Eind 2016 kan bijv. gebruikt worden als een evaluatie moment. Er is dan 
nog ruimte om keuzes te maken m.b.t. een eventueel vervolg periode. Door de lange termijn 
waarop zaken worden gepland is er een risico dat alles te star wordt en kansen onbenut 
blijven, dit is duidelijk niet de bedoeling. De planning dient dan ook als belangrijke leidraad 
maar niet als wet. 
 
De bepaling van de aantallen uit te zetten karpers is gedaan met behulp van de concept 
deelnota 5 Karperbeheer van Sportvisserij Nederland. De hoeveelheid karper is gekoppeld 
aan de hand van de doelstelling van het water. Van de normen die in deze nota zijn 
genoemd is bekend dat ze geen schade aan het watersysteem veroorzaken en/of KRW 
doelstellingen in gevaar brengen. Deelnota 5 is nog in concept, de uitgangspunten kunnen 
later bijgesteld worden. Dit heeft ook gevolgen voor het beleid van de federatie. 
 
Het streven is in eerste instantie om  tot 2016 een grote slag te maken in het beheer van de 
eerder genoemde wateren. Na deze periode is het de bedoeling om vooral nog 
onderhoudsuitzettingen te realiseren om de jaarlijkse sterfte van de karpers te compenseren. 
 
Op het moment van schrijven is het nog niet mogelijk om een concreet schema te publiceren 
omdat de toestemmingen hiervoor nog ontbreken. 
Zodra  er meer duidelijkheid is over de uitzetmogelijkheden kan de planning definitief 
gemaakt worden, dan dit ook worden gepubliceerd. We willen hiermee duidelijkheid bieden 
richting onze achterban en tevens voorkomen dat spiegelkarpers van elders worden uitgezet 
in deze wateren.
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2.9 Budget karper uitzet 
 
Het uitzetbeleid is bedoeld om oninteressant geworden wateren weer een impuls te geven 
voor de sportvisserij. Met deze beleidsnota wordt invulling gegeven aan een behoefte vanuit 
de karpervisserij om de karperbestanden weer een nieuwe impuls te geven.  
 
Voor de meerjarenbegroting is het eenvoudig om een vast bedrag per jaar te begroten voor 
de karperuitzet. Er is een kleine speling om zodoende in te kunnen spelen op calamiteiten en 
uitzet in stadswateren / overige wateren. Een slag om de arm is ook nodig. Wanneer 
bestelde karpers meer wegen dan waar rekening mee is gehouden komt het totaal bedrag 
snel hoger uit dan begroot. Dit soort onvoorziene zaken moet opgevangen kunnen worden 
om te voorkomen dat er minder uitgezet moet worden om binnen de begroting te blijven. 
 
De eerste 6 jaar is voor het wegwerken van een beheersachterstand en opwaarderen van de 
federatieve viswateren. In deze periode wordt jaarlijks € 5.000 begroot om dit te realiseren. 
Na 6 jaar (2020) gaat de uitzet hoeveelheid beduidend naar beneden. Tegen die tijd moet 
het beleid geëvalueerd en indien nodig bijgesteld worden. Vanaf dat moment kan er 
overgegaan worden naar onderhoudsuitzettingen die veel minder kosten en er kunnen er 
nieuwe wateren worden opgenomen.
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3. Uitzet van Kopvoorn en/of Serpeling 

 
3.1 aanleiding 

 
De aanleiding om voor kopvoorn en/of serpeling te kiezen is mede aangezwengeld door het 
stoppen van foreluitzettingen in het gebied rondom Winterswijk. Deze uitzettingen pasten 
niet meer in het beeld van de door het waterschap geformuleerde doelen voor de KRW. De 
beekforel is vooral uitgezet als stimulans voor de vliegvisserij. Wanneer de beekforel op den 
duur uitsterft, is het gebied voor de vliegvisserij een stuk minder interessant geworden. De 
kopvoorn en serpeling zijn soorten die passen binnen de KRW doelstellingen van het 
waterschap. Daarnaast zijn zowel de kopvoorn als serpeling populaire sportvissen voor 
vliegvissers. De kans om met deze soort iets te realiseren is een stuk groter en draagt bij 
aan de KRW score. Omdat de soorten uit zichzelf het gebied niet voldoende zullen 
koloniseren kan een uitzetting een nieuwe populatie op weg kunnen helpen. 
 
3.2 Geschikte wateren 
 
Voor het uitzetten van kopvoorn en/of serpeling zijn er maar weinig mogelijkheden in het 
werkgebied van de federatie. Het gaat daarbij op dit moment ook niet om een uitzetting maar 
om een herintroductie. Het gebied in de Groenlose Slinge is nog geïsoleerd door een stuw 
van de Groenlose Slinge naar de Berkel, de vissen kunnen het gebied nu niet bereiken. Qua 
habitat zou de bovenloop van de Groenlose Slinge voldoen aan de eisen van de kopvoorn 
en serpeling. De verwachting is dat de vis hier vroeger ook heeft geleefd maar door een 
veranderde omgeving is verdwenen. Nu de beek weer opnieuw is ingericht en beter geschikt 
is gemaakt kan een herintroductie nader bekeken worden. Als blijkt dat de beek nog niet 
geschikt is kan het voorstel niet verder uigevoerd worden, dan en vervalt het idee om 
kopvoorn en/of serpeling uit te zetten.  
 
Wanneer de monding van de Groenlose Slinge vispasseerbaar wordt gemaakt is er een 
mogelijkheid voor kopvoorn en serpeling om de Groenlose Slinge op te trekken. Vanaf dat 
moment is er geen sprake meer van herintroductie omdat deze niet meer voldoet aan de 
richtlijnen van de IUCN. Op dat moment verandert de herintroductie in visuitzet volgens het 
beleid van Waterschap Rijn en IJssel. Visuitzet is bedoeld ter stimulans van de sportvisserij 
en kent een andere motivatie en toetsing. 
 
3.3 Randvoorwaarden uitzet  
 
Het uitgangspunt van het Waterschap Rijn en IJssel is dat er gestreefd wordt naar een 
natuurlijke visstand. Dit betekent dat het uitzetten van vis door de visrechthebbenden, maar 
ook het waterschap zelf, in dat licht bezien moeten worden. Hierbij dienen de onderstaande 
richtlijnen te worden gevolgd:  
 
Vis mag alleen uitgezet worden als:  

 De milieuomstandigheden en de omvang van het gebied voldoen aan de 
biotoopeisen van de uit te zetten vissen;  

 Het past binnen de (ecologische) doelen en maatregelen uit de KRW (geen nadelige 
gevolgen);  

 Ze niet tegenstrijdig zijn met richtlijnen van de IUCN (internationale richtlijn voor 
herintroductie);  

 Dat het voorgaande op basis van adequaat onderzoek onderbouwd wordt;  

 De voorgenomen uitzettingen omschreven zijn in een door Waterschap Rijn en IJssel 
goedgekeurd visplan.  
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Als er vis wordt uitgezet, zijn de bestaande nationale en internationale wettelijke kaders en  
de IUCN Richtlijnen voor Herintroductie van Soorten van toepassing. 
 
Herintroductierichtlijnen IUCN  
 
Door het IUCN zijn in 1995 richtlijnen opgesteld waaraan herintroductie van dieren in de vrije 
natuur zouden moeten voldoen. Door Alterra zijn deze regels vertaald naar de Nederlandse 
situatie (Smulders et al., 2006) Kort samengevat zijn deze richtlijnen als volgt:  
 

 Het uitzetten draagt bij aan het voortbestaan van de soort in Nederland;  

 De soort kwam in historische tijd in Nederland of vergelijkbaar gebied voor;  

 De soort kan het gebied niet zelf bereiken;  

 De oorzaken van uitsterven zijn opgeheven;  

 De milieukwaliteit en de omvang van het gebied voldoen aan de eisen van de soort;  

 Uit te zetten dieren dienen genetisch vergelijkbaar te zijn met oorspronkelijke 
populatie;  

 Er treedt geen onacceptabele schade op aan populatie waaraan de dieren worden 
onttrokken.  

 
3.4 Realisatie uitzet 
 
Er moet veel voorwerk worden verricht om te komen tot een goed plan van aanpak dat 
voldoet aan de in paragraaf 4.2 omschreven eisen. Het is om die reden niet goed te 
voorspellen in welk jaar precies een uitzetting gerealiseerd kan worden. Of dat er überhaupt 
een mogelijkheid is om een uitzetting te realiseren. 
 
De uitwerking van een uitzet is iets dat de federatie niet zelf kan realiseren, hiervoor is 
ondersteuning nodig van Sportvisserij Nederland. Zo moet er:  
 

 Onderzocht worden aan de hand van HGI (Habitat Geschiktheid Index) bepaald 
worden welke delen van de Groenlose Slinge geschikt zijn als habitat voor de 
kopvoorn 

 Onderzocht worden welke hoeveelheden uitgezet moeten worden om een nieuwe 
kolonisatie te realiseren 

 Onderzocht worden wat de draagkracht is van het systeem 

 Waar genetisch goed uitzet materiaal te verkrijgen is 

 De invloed op de bestaande visstand moet in beeld worden gebracht 

 Met het waterschap moet een overeenstemming worden bereikt 

 De kosten voor een totaal project moeten inzichtelijk worden gemaakt 
 
Met deze achtergrond moet er vooraf bij Sportvisserij Nederland bekeken worden hoe e.e.a. 
uitgewerkt kan worden. Aan de hand daarvan kunnen kosten worden bepaald en kan het 
bestuur een besluit nemen over een mogelijke uitzet. Omdat de uitzet van kopvoorn bijdraagt 
aan de score op de KRW maatlat heeft de uitzetting voor het waterschap ook een 
toegevoegde waarde. Vanwege die toegevoegde waarde kan van het waterschap eventueel 
een bijdrage worden gevraagd voor het project. 
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Aan de hand van literatuurstudie blijkt dat de kopvoorn goed geïntroduceerd kan worden 
d.m.v. een eenmalige uitzetting van voldoende 0+ exemplaren. Zie de tekst hieronder. 
 
(Bron: Herintroductie en herstel van kopvoornpopulaties (Leuciscus cephalus) in het 
Vlaamse Gewest; Wetenschappelijke opvolging van lopende projecten en onderzoek naar 
de habitat binding in laaglandrivieren (2000)): Zoals eerder aangehaald kunnen 
herintroductieprojecten o.i. best bestaan uit een eenmalige uitzetting van een voldoende 
aantal (0+) juvenielen, die qua grootte aanleunen bij de natuurlijke lengte van de dieren. Een 
dergelijke herintroductie heeft het voordeel dat ze veel makkelijker op te volgen en te 
evalueren is. Door een jaarlijkse bevissing (bv. tijdens het voortplantingsseizoen) kan dan de 
groei van de vissen opgevolgd worden en kan tevens de geslachtsrijping gecontroleerd 
worden. Op deze mannier kunnen eenvoudige en betrouwbare groeicurves voor beide 
geslachten opgesteld worden en kan ook de aanvang en omvang van recrutering nagegaan 
worden. 
 
De maatregelen om te komen tot een uitzetting kunnen in eigen beheer samen met 
Sportvisserij Nederland worden uitgevoerd. Habitat Geschiktheidsmodellen bepalen etc. 
kunnen mogelijk gedaan worden door stagiaires. 
 
Het is niet zeker of de vis op voorraad leverbaar is en of dit genetisch voldoet aan de eisen 
die worden gesteld. Het kan namelijk zijn dat er een kweek opgezet moet worden met 
exemplaren die genetisch passen bij de Groenlose Slinge. Een planning zal gaandeweg 
gemaakt moeten worden wanneer bekend is of een uitzetting haalbaar is. 
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4. Overige vissoorten 

 
Naast kruiskarper, karper en kopvoorn zijn er meer vissoorten omschreven in het 
visserijbeleid van de federatie. Deze vissoorten zijn zeer gewenst maar om verschillende 
redenen moeilijk om uit te zetten. Om die reden zijn ze niet opgenomen in de uitwerking van 
het visserijbeleid. In sommige gevallen kan het zijn dat wateren toch in aanmerking komen 
voor een uitzetting bijv. door een veranderde inrichting. In deze paragraaf worden deze 
uitzonderingen benoemd en is omschreven hoe ermee omgegaan zou moeten worden. 
 
4.1 Graskarper 
 
Graskarper is exoot en mag alleen uitgezet worden op strikt afgesloten wateren. De 
graskarper kan een goede oplossing zijn voor wateren die een ernstig waterplantenprobleem 
kennen. Als er signalen binnen komen bij de federatie dat er populaire sportviswateren niet 
meer bevist kunnen worden door waterplanten kan er besloten worden om kleinschalig 
graskarper uit te zetten. Graskarper kan eenmalig worden uitgezet en de gewenste 
hoeveelheid, als er meer of minder nodig zijn kan worden bijgepoot of vissen worden 
weggevangen. Voor graskarper is het handig om per geval te bekijken of er een bedrag 
opgenomen moet worden op de begroting. Het waterplantenprobleem wordt steeds groter en 
maaien met een maaiboot is bijzonder negatief voor de visstand en kostbaar. De graskarper 
is een goed alternatief voor de maaiboot en zal naar verwachting weer aan populariteit 
winnen. 
 
Per kg kost de graskarper ongeveer € 7,-, dit is ongeveer stuksprijs. Vanwege 
predatiegevoeligheid moet gekozen worden voor grotere exemplaren. Voor een uitzetting 
werd in het verleden uitgegaan van circa 150 kilo graskarper per hectare begroeid water. In 
2013 is Sportvisserij Nederland gestart met een pilot waterplantenbeheer waarbij ook het 
beheer door graskarpers wordt gevolgd. Uiteindelijk moet dit onderzoek leiden tot beter 
inzicht in de benodigde hoeveelheden om te voorkomen dat een water helemaal wordt kaal 
gegeten. Graskarpers hebben een slechte naam gekregen omdat ze nooit beheerd zijn en 
zodoende in staat zijn geweest hele wateren kaal te vreten. Wanneer een graskarper groeit 
gaan de vissen meer eten, op het punt dat er teveel gegeten wordt moet er ingegrepen 
worden in het aantal aanwezige graskarpers. Per water moet er maatwerk gemaakt worden. 
 
4.2 Zeelt 
 
De zeelt is een vissoort die erg geliefd is bij sportvissers om zijn verschijning, afmeting en 
kracht. Op veel plekken heeft de zeelt het echter zwaar door aalscholverpredatie en lukt het 
maar weinig vissen om tot volledige wasdom te komen. Op die plaatsen waar de zeelt wel 
een goed habitat vindt maar van nature niet helemaal red kan een ondersteunende uitzetting 
de zeeltpopulatie helpen. De zeelt kan projectmatig uitgezet worden op plantenrijke ondiepe 
wateren met een hengelsport belang. Binnen waterschapsgebieden kunnen weteringen of 
verstuwde beken in aanmerking komen voor een zeelt uitzetting. Andere geschikte wateren 
zijn afgesloten plantenrijke visputten of stadswateren. Binnen de aankomende 
beleidsperiode wordt bekeken of er een proefproject uitgevoerd kan worden met zeelt. Aan 
de hand van de proef wordt bekeken of er op meerdere plekken effectief zeelt uitgezet kan 
worden. 
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4.3 Steur 
 
Binnen de sportvisserij is een trend te zien waarbij sportvissers graag eens een aparte vis 
willen vangen. Deze behoefte wordt op dit moment alleen aangeboden in commerciële 
visvijvers, hier is de steur al erg populair. De steur is een exoot en niet in staat om zich te 
vermenigvuldigen in Nederland. Een enkele steur in een water kan voor vissers een leuke 
aanvulling zijn op de vangst. De steur moet gezien worden als een soort bonusvis waar 
vissers kans op maken als ze zitten te vissen op het betreffende water. 
 
De steur is een exoot en kan om die reden alleen uitgezet worden in afgesloten wateren 
zodat verspreiding in openbare wateren wordt voorkomen. Op de afgesloten wateren is er 
geen belemmering om ook enkele steuren mee uit te zetten als er bijv. ook al karper wordt 
gepoot. Wanneer er steur wordt uitgezet gaat het om enkele exemplaren per water, deze 
moeten dienen als bonusvis. Met de kweker die de karper levert kan worden bekeken of er 
enkele exemplaren meegeleverd kunnen worden desnoods in ruil voor enkele karpers. 
Zodoende hoeft een uitzetting geen extra kosten op te leveren. Afhankelijk van de prijs en 
wensen in het gebied moet bekeken worden welk type steur uitgezet kan worden.  
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5. Financiering visserijbeleid 
 
5.1 Begroting 
 
Voor de periode 2014-2019 kan een kosten inschatting gemaakt worden voor wat betreft 
visuitzet. Intern is er een globale planning gemaakt, maar is niet alles te plannen. De 
toestemmingen bepalen voor het belangrijkste deel of een uitzetting gerealiseerd wordt en 
wanneer deze plaatsvindt. Uitgaande van de verschillende geplande uitzettingen kom je voor 
de komende 6 jaar tot een volgende globale kosten inschatting: 
 

Jaar Karper Kopvoorn/Serpeling Zeelt/Graskarper Voorstel begroting 

2014 € 5.000  € 0  € 1.000  € 6.000  

2015 € 5.000  € 0  € 1.000  € 6.000  

2016 € 5.000  € 0  € 1.000  € 6.000  

2017 € 5.000  € 0  € 1.000  € 6.000  

2018 € 5.000  € 2.000  € 1.000  € 8.000  

2019 € 5.000  € 0  € 1.000  € 6.000  

 
De tabel geeft inzicht in de eigen activiteiten die de federatie in de periode 2014-2019 
ontplooit. Voor de kopvoorn/serpeling en zeelt/graskarper is nog niet zeker of een uitzetting 
haalbaar is. Alles hangt min of meer af van medewerking van de waterbeheerders, deze zijn 
over het algemeen tegen visuitzet. In de praktijk moet blijken of deze initiatieven van de 
grond komen. 
 
Met de uitzettingen wordt er aan drie doelgroepen tegemoet gekomen: de karpervisser, 
recreatievisser en vliegvisser.  
 
5.2 Activiteiten derden  
 
Doordat er transport plaatsvindt van karpers naar een bepaalde regio kan de federatie 
verenigingen vragen om mee te doen in het project. Zodoende kan er bijvoorbeeld een partij 
karpers voor verenigingen meegeleverd worden. De kosten voor transport en uitzetting 
kunnen zo meer gespreid worden. Uiteraard kunnen verenigingen ook bijdragen aan 
projecten van de federatie als zij daar belang aan hechten. Er kan dan bekeken worden of er 
manieren zijn om de kosten te drukken door slim te combineren. 
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De karpervisser 

Karpervissen is een vorm van visserij die plaats vind op vrijwel alle soorten water, waarbij vanaf de 
kant met een werphengel, statisch op specifiek karper wordt gevist. De eisen die een karpervisser 
aan het water stelt zijn over het algemeen niet hoog. Alleen een redelijke diepte (1 tot 3 meter) en 

een begroeide oever, met riet, bomen en struiken met kleine open plekken zijn gewenst. De 
bereikbaarheid van de visplaats is vaak van ondergeschikt belang. 

 
 

De recreatievisser 

De recreatievisser vist in stadswateren, visvijvers, kanalen, rivieren en meren, kortom vrijwel 
overal. Er wordt vanaf de kant met een vaste stok of werphengel gevist op brasem, blankvoorn, 
kolblei, ruisvoorn en zeelt (vrijwel alle vissoorten worden bevist). Als eisen aan het water stelt de 
recreatievisser een diepte van maximaal 3 tot 5 meter met een bedekkingspercentage van 
waterplanten van 0 tot 10 %. De oever is bij voorkeur natuurlijk en grillig met een begroeiing van 
riet, bomen en struiken met minimaal om de 5 tot 10 meter open plekken. De afstand van de 
parkeerplaats naar de visplaats mag maximaal 100 meter bedragen. De bereikbaarheid van de 

visplaats door paden is gewenst. Hindernissen vormen geen bezwaar. De beleving van het vissen 
vormt voor de recreatievisser de belangrijkste drijfveer. 

 
 

De vliegvisser 

Vliegvissen wordt voornamelijk gedaan in beken, polderwater, meren en rivieren. De vliegvisser 

vist met een speciale vliegenhengel vanaf de kant op forel, ruisvoorn, snoek en winde. Tijdens het 
vissen zal de vliegvisser zich langs de oever verplaatsen. Als eisen aan het water stelt de 
vliegvisser een diepte van 1 tot 3 meter en een doorzicht van minimaal één meter. Het 
bedekkingspercentage met waterplanten is 25 tot 50 %. De vliegvisser geeft de voorkeur aan een 
natuurlijke, grillige oever begroeit met riet, bomen en struiken met open plekken. Hierbij verlangt 
de visser een visplek met een breedte van 1 tot 5 meter en een diepte van 5 tot 10 meter, zodat er 

voldoende ruimte is om te werpen. De bereikbaarheid van de visplaats speelt geen rol. 
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Bijlage 1 Onderbouwing wens karper uitzet per water 
 
Voormalige wateren RAL  
Op de lijst staan verschillende wateren van het voormalige recreatieschap RAL 
(Recreatieschap Achterhoek & Liemers). Deze wateren worden bevist door karpervissers, 
het nachtvissen is echter nog niet toegestaan. Deze wateren zijn inmiddels overgedragen 
naar recreatieschap RGV Holding. Wanneer de wateren overgedragen worden aan het RGV 
wordt geprobeerd het nachtvissen wel gelegaliseerd te krijgen. Deze wateren worden dan 
interessanter voor de karpervisser gezien de mogelijkheden die er ontstaan. De visstand is in 
een aantal plassen erg matig. Zo is er in 2012 een sterfte geweest in de Nevelhorst en 
bevatten een aantal plassen erg weinig karper of is het bestand sterk afgenomen.  
 
Nevelhorst 
Deze plas heeft in 2012 een grote karpersterfte gekend waardoor een groot deel van het 
bestand is gestorven. Vanwege de kans op herhaling moet minimaal 2 jaar gewacht worden 
met het uitzetten van vis. In 2014 zou in theorie voor het eerst aan bestandsherstel gewerkt 
kunnen worden. 
 
De Gouden Ham en Mookerplas 
De Gouden Ham en de Mookerplas ontbreken op de lijst. De Gouden Ham en de 
Mookerplas hebben beide een open verbinding met de rivier waardoor de kans groot is dat 
de uitgezette vissen wegzwemmen en elders terecht komen. Beide wateren liggen in een 
gestuwd Maastraject met vaak weinig stroming. Voor de Mookerplas is het risico nog groter 
omdat deze plas bijzonder voedselarm is. Dit maakt het zeer aannemelijk dat de uitgezette 
karpers migreren naar de Maas. De Gouden Ham kent een geschiedenis van 
blauwalgenbloei, om die reden zijn er zelfs al afvissingen geweest van brasem en karper. Op 
dit moment is het niet wenselijk om op deze locatie karper uit te zetten. 
 
Rhederlaag 
De KSN Regio IJsselstreek heeft een grote wens om hier (spiegel)karpers uit te zetten. In de 
IJssel staat meestal een vrij sterke stroming, waardoor karpers minder geneigd zijn om 
hierheen te trekken. De Rhederlaag is tevens voedselrijker en de verwachting is dat de 
karpers hier niet weg zullen trekken. De Rhederlaag kent daarnaast veel ruimte en 
mogelijkheden voor karpervissers, op dit moment wordt er weinig op karper gevist vanwege 
het lage karperbestand en het enorme oppervlak. 
 
Wateren Uiterwaarde 
In 2013 heeft de federatie een overeenkomst ondertekend met Uiterwaarde om ook voor een 
aantal wateren het nachtvissen toe te staan. Alle wateren van Uiterwaarde, met uitzondering 
van de Rijkerswoerdse plassen en de Beldert, zijn in de overeenkomst opgenomen. Door 
deze verruimde mogelijkheden voor het karpervissen is het van belang dat de visstand op 
een wenselijk peil wordt gebracht. 
De Rijkerswoerdse plassen hebben in 2011 al een uitzetting gehad waardoor deze plas geen 
extra vis meer nodig heeft. De plassen waar de federatie geen visrechten heeft zoals het 
Eiland van Maurik en De Beldert zal geen actie op ondernomen worden. Dit is een taak van 
de visrechthebbenden. Voor De Meent wordt bekeken of hier een uitzetting noodzakelijk is 
aangezien hier al veel op karper wordt gevist. Met een enquête onder de lokale vissers wordt 
bekeken hoe groot het karperbestand is en of een uitzetting wel gewenst is ook vanwege de 
zwemwaterrichtlijnen die er gelden. 
 
Oude IJssel 
De Oude IJssel is opgenomen in het visplan van de VBC Rijn & IJssel. Er is een grote wens 
vanuit de KSN om een SKP op te starten op de Oude IJssel. Om die reden heeft ook de 
Oude IJssel een hoge prioriteit gekregen om als pilot voor het waterschap te dienen. Het 
waterschap is terughoudend m.b.t. karperuitzet en wil de Oude IJssel gebruiken als pilot. 
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Berkel 
Voor de Berkel geld dat deze rivierloop nog een goed karperstand herbergt en een uitzetting 
niet direct noodzakelijk is. Daarnaast loopt er een pilot in dit waterschapsgebied om karper 
uit te zetten in de Oude IJssel. Aan de hand van de resultaten van dit project moet worden 
bekeken of meerder uitzettingen in dit waterschapsgebied mogelijk zijn. Vooralsnog heeft de 
Berkel niet de hoogste prioriteit, op termijn zijn er wel onderhoudsuitzettingen nodig om het 
bestand op peil te houden. Met het waterschap zal worden bekeken hoe de ervaringen zijn 
op de Oude IJssel en of er in de toekomst ruimte is voor meer uitzettingen. 
 
Linge 
De Linge is een mooie rivier voor een uitzetting, echter is de rivier erg versnipperd voor wat 
betreft de visrechten situatie. Deze situatie is vanaf 2010 veranderd, veel delen van de Linge 
zijn overgedragen naar de federatie. In de Linge, Merwedekanaal en Kanaal van 
Steenenhoek is een spiegelkarperproject uitgevoerd. In de periode 2003-2008 zijn er 923 
spiegelkarpers uitgezet. Het gedeelte van de Linge ten oosten van het Amsterdam 
Rijnkanaal heeft nog geen uitzetting gehad. Voor dit gebied is een uitzetting de moeite waard 
om zodoende de Linge over de gehele lengte interessant te krijgen voor karpervissers. Het 
gedeelte vanaf Elst Richting Doornenburg heeft al een hoog karperbestand, hier is een extra 
uitzetting niet gewenst omdat zodoende een knelpunt ontstaat met de doelen van de 
waterbeheerder voor de KRW. 
 
Nieuwe Wetering 
Deze wetering is populair bij karpervissers en het water heeft goede potenties voor karper. 
De wetering is vrij breed en bevat weinig waterplanten. Een karperuitzet zal dan ook niet 
leiden tot een verslechtering van de toestand van het water maar wel leiden tot een 
verbetering van de sportvisserijmogelijkheden. 
 
Kanaal van Steenenhoek 
Dit kanaal heeft tot 2007 meegedraaid in Spiegelkarperproject Betuwe. Om de karperstand 
op peil te houden is een onderhoudsuitzetting gewenst. Het water leent zich door zijn 
karakter als scheepvaartkanaal prima voor karperuitzet. Een uitzetting levert geen 
ecologische schade op aan het bestaande systeem maar draagt wel bij aan een betere 
beleving van het water. Vanuit het Kanaal van Steenenhoek is tevens migratie mogelijk 
richting Merwedekanaal en mogelijk zelfs naar de Waal via scheepvaartsluizen. 
 
Neder-Rijn 
De grote rivieren zoals de IJssel en Neder-Rijn zijn opgenomen vanuit historisch perspectief. 
Op de Neder-Rijn en IJssel hebben al uitzettingen plaatsgevonden, er is echter nog ruimte 
om vis uit te zetten. De ruimte die nog niet benut is in het SKP Neder-Rijn Lek dient nog 
ingevuld te worden om de doelstellingen te realiseren. 
 
IJssel 
De IJssel heeft alleen nog uitzettingen die buiten het gebied van de federatie plaatsvinden. 
Om de mogelijkheid voor een SKP op deze wateren niet uit te sluiten zijn ze wel opgenomen 
in het beleidsplan. Gezien de grootte en enorme migratiemogelijkheden heeft de IJssel een 
lage prioriteit. Wanneer anderen initiatieven ontplooien wordt bekeken of er mogelijkheden 
zijn om te participeren. 
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Bijlage 2: Doelen en kaders concept deelnota 5 karperbeheer  

(de cijfers zijn in concept dus mogelijk treden er nog wijzigingen op!) 

 

Tabel 1: categorieën wensen sportvissers / karpervissers en bijhorende 

beheervariant 
 

    Wensen aantallen 

/grootte_gewicht 

Beschubbingstype1 

/vangbaarheid2 

Beheervariant / belang 

andere soorten 

1 Geen karper n.v.t. Uitsluitend andere soorten 

van belang, karper 

ongewenst  

2 Laag aantal, zeer groot_zeer 

zwaar 

Variatie mogelijk schub 

/spiegel, zeer lage-lage 

vangbaarheid 

Andere soorten belangrijk, 

karper ondergeschikt 

3 Aantal laag-matig, mix 

kleinere maar vooral 

grotere_zware karper 

Variatie mogelijk 

schub/spiegel, lage-

gemiddelde vangbaarheid 

Karper nevengeschikt aan 

andere soorten 

4 Aantal matig –tamelijk hoog, 

mix vooral kleinere_lichtere 

karper– weinig grote_zware 

Variatie mogelijk 

schub/spiegel, vangbaarheid 

gemiddeld -hoog 

Karper belangrijkste soort, 

andere vissen ondergeschikt 

5 Aantal hoog-zeer hoog, 

uitsluitend kleinere_ lichtere 

karper 

Variatie mogelijk schub/spiegel 

vangbaarheid hoog –zeer hoog 

Karper (vrijwel) enige soort 

6 Optie t.b.v. 

waterplantenbeheer = 

afhankelijk van gewenste 

bedekking waterplanten, al 

dan niet in combinatie met 

mogelijkheden sportvisserij, 

praktijk meestal categorie 

4,5 

Zie 4,5 Zie 4,5 

7 Optie: “wilde” karper Vangbaarheid moeilijk-zeer 

moeilijk 

Karper belangrijk -

nevengeschikt 

                                                 
1 Zie deelnota 4 voor potentiële vangbaarheid spiegel- 25% wildbloed-wilde karper (verhouding circa 10:3:1) 

(nog niet gereed) 
2 Hierbij wordt geen rekening gehouden met effecten dressuur op vangbaarheid bij intensieve vormen van 
karpervisserij (hengeldruk, hengeluren).  
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Tabel 2  Karperbeheer         
Viswatertype draagkracht corr. vegetatie % toepasbaar watertype hoofddoel beheerdoel_karper vangbaarheid past bij KSN-

variant 
range K-biomassa range K-aantal 

                kg/ha st/ha 

RV-S 100-350 60-100 1,3,5,6             

        1  Geen karper  n.v.t. n.v.t.  0 0 

        2 1 1 1 <75 < 5-7 

        6 5     PM PM 

S-BV 210-350 20-60 1,2,3,5,6             

        1  Geen karper n.v.t.  n.v.t.  0 0 

        2 1,2 1,2,3 1,2 <100 <10 

        3 1,2 1,2,3 1,2 <100 <10 

BV-BR 245-420 10 - 20 1,2,3,4,5,6,7             

        1  Geen karper n.v.t.  n.v.t.  0 0 

        2 2 2 2,3,4 <100 <10 

        3 3 3 3,4 <100 <10 

        4 4 4   <150 <20 

SB-BR 270-480 0-10 1,2,4,7           0-100 

        1  Geen karper n.v.t.  n.v.t. 0  0 

        2 2 2 2,3,4 <100 <10 

        3 3 3 3,4 <150 <30 

        4 4 4   <250 <100 

        5 4 4   <500 <250 

O1,O2 lage productie of hoge 
predatie 

variabel 1 4,5 4 4   productie afh. idem 

      5 3 2,3 2,3 2,3,4 <100 <10 

      7 4,5 4 4   productie afh. idem 
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Toelichting tabel 2: 

 

Kolom 1: 

Aanduiding van de verschillende viswatertypen. Type O1,2 is toegevoegd omdat in de praktijk er 

ook wateren voorkomen met een hoge aalscholverpredatie en daardoor een visbiomassa onder het 

dragend vermogen, resp. wateren met een sterk verlaagde biologische productie. Meestal gaat het 

hier om wateren op zandgronden. Er is uitgegaan van de volgende OVB viswatertyperingen: 

 

RV-S  = Ruisvoorn-Snoek viswatertype 

S-BV  = Snoek-Blankvoorn viswatertype  

BV-BR  = Blankvoorn-Brasem viswatertype 

SB-BR  = Snoekbaars-Brasem viswatertype 

 

Kolom 2: 

De ranges van draagkracht onder de oorspronkelijke viswatertypering, zijn gebaseerd op de 

(natuurlijke) productie, alsmede op de toegevoegde productie als gevolg van de eutrofiering. De 

nutriënten P en N zijn de afgelopen jaren echter gereduceerd3 (Hosper et.al, 2011), zodat de 

draagkracht van veel systemen eveneens is afgenomen. Hieruit zijn (nog arbitrair) 

correctiefactoren per type afgeleid. Voor het ruisvoorn-snoektype wordt geen correctie voorgesteld, 

omdat de productie hier in positieve zin ook wordt mede bepaald door de vegetatie. De grootste 

correctie (afname factor 0,4) is toegekend aan het snoekbaars-brasemtype. De range draagkracht 

omvat een productieschatting voor verschillende type waterbodems. Grofweg bevinden wateren 

met een zandbodem zich aan lage kant van de range, wateren met een kleibodem aan de 

bovenkant. Wateren met een veenbodem bevinden zich in het “midden”.  

 

Kolom 3:  

geen verdere toelichting 

 

Kolom 4: 

Voor de praktijk van het karperbeheer worden 7 watertypen onderscheiden: 

 

1 = stedelijk water  

2 = grote wateren (meren, boezemsystemen, grote rivieren)   

3 = polders    

4 = grote kanalen    

5 = kleine kanalen   

6 = kleinere plassen < 100 ha    

7 = hengelvijvers 

 

Kolom 5: 

Een belangrijke stap in het karperbeheer is het kiezen van een hoofddoel (per water).  Als 

hoofddoel worden onderscheiden:  

 

1 = karper ongewenst, uitsluitend andere vissoorten van belang  

2 = andere soorten belangrijker, karper ondergeschikt  

3 = karper nevengeschikt andere soorten  

4 = karper belangrijk, andere soorten ondergeschikt  

5 = karper (vrijwel) enige soort  

6 = keuze voor de inzet van karper t.b.v. het beteugelen van overmatige plantengroei (al dan niet 

in combinatie met mogelijkheden voor de sportvisserij). De visrechthebbende is echter meestal 

niet bevoegd tot het uitvoeren van het beheer van waterplanten. Het betreft hier een vorm van 

beheer die in het algemeen een hoge biomassa / hoge aantallen karper vraagt.  

 

                                                 
3 Daling P meer dan 50%, daling N circa 30% sinds eind jaren ’80  
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Kolom 6:  

Hoewel de keuze van het hoofddoel de beheeropties behoorlijk vastlegt, wordt in deze kolom 

“beheerdoel_karper” het beheer uitgedrukt in “karpertermen”. Dit maakt het mogelijk de wensen 

van sportvissers m.b.t. aantallen, gewicht, beschubbing e.d. te combineren met het hoofddoel. 

Daarbij geeft het beheerdoel_karper in steekwoorden een beeld van het nagestreefde 

karperbestand. Onderscheiden worden:  

1 = (zeer) laag aantal, zeer zware-grote karper   

2 = aantal laag-matig, mix van kleinere, maar vooral grotere-zware karper  

3 = aantal matig-tamelijk hoog, mix van vooral kleinere-lichtere karper; weinig grote_zware karper  

4 = aantal hoog-zeer hoog, uitsluitend kleine-lichte karpers  

5 = optie waterplantenbeheer; aantal biomassa afhankelijk van gewenste bedekking met 

waterplanten, bodemtype e.d.. In de praktijk gaat het om tamelijk hoge-zeer hoge dichtheden 

overeenkomend met cat. 3,4.  

 

Kolom 7:  

De Karperstudiegroep onderscheidt enkele variabelen in de opzet en uitvoering van de zgn. 

“spiegelkarperprojecten”. Het betreft de variabelen:  

1. gemiddeld stuksgewicht,  

2. % aandeel karper < 5 kg in bestand,  

3. jaarlijkse individuele groei in de jaren na uitzetting op basis van uitzetting K3 karper.  

 

4 categorieën worden onderscheiden waarbij het gemiddeld stuksgewicht lagere, het aandeel 

kleinere karper grotere en de groei lagere waarden aanneemt. Vanwege de landelijke positie en de 

regionale betrokkenheid van de KSN bij het karperbeheer, is het ook gewenst aan te sluiten bij het 

KSN-beleid en de daarin gehanteerde beheertermen. 

 

Tabel 3: Overzicht beheertermen KSN / aanvulling beheertype karperput/vijver 

 

beheertype Gemiddeld stuksgewicht in 

kg 

% karper in bestand < 

5 kg 

Jaarlijkse groei na 

uitzetting (vanaf 

K3) 

1           >9 < 10 % 2 – 2,5 

2 >8 < 30 % 1,5-2 

3 >7 < 40 % 1-1,5 

4 >6 < 50 % 0,5-1 

Karperput/vijver <3 100 % 0 -0,2 

 

Kolom 8 + kolom 9: 

In deze kolommen is de range aan K-biomassa resp. K-aantallen vermeldt voor de onderscheiden 

beheervarianten. Voor viswatertypen RV-S en S-BV geldt voor de beheervarianten dat de biomassa 

als eindbezetting lager of niet boven 100 kg/ha of 10 (grote = laag productieve) karpers uitkomt. 

Zoals in deelnota 3 is beschreven wordt deze biomassa/aantallen beschouwd als ecologisch veilig. 

Een nadelige impact op het ecosysteem en waterkwaliteit is bij deze bezettingsrange 

onwaarschijnlijk. In viswatertypen BV-BR en SB-BR zijn naast beheervarianten < 100 kg/ha, resp. 

< 10 K/ha, beheervarianten mogelijk waarbij hogere biomassa’s/aantallen aan de orde zijn. 

Bepalend is het beheerdoel, grootte van het water, bodemsoort, toegekende functies en de 

bandbreedte die vanuit de KRW ( mits relevant) mogelijk is. In de praktijk betreft het meestal 

kunstmatige, kleinere, geïsoleerde en voedselrijke wateren. De aan het uitzetten van karper 

verbonden kosten, zijn ook een “financiële” rem, die op zich al in de praktijk voorkomt dat in de 

grote wateren hoge biomassa’s/aantallen karper worden uitgezet.  

De gepresenteerde biomassa’s/aantallen zijn gerelateerd aan viswatertype met geen verdere 

differentiatie naar de range draagkracht per type. Onafhankelijk van de specifieke draagkracht van 

een water, zijn de gepresenteerde biomassa’s/aantallen ecologisch veilig. Wel kan men bij een 

(zeer) lage draagkracht (wateren met zandbodem), kiezen voor lagere bezettingen als het 

beheerdoel_karper specifiek is gericht op grote/zware exemplaren.  
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Bijlage 3 Rekenhulp hoeveelheid uit te zetten karper 
 
De rekenhulp karperuitzet is gemaakt in Excel en heeft als doel het eindbestand van karper na 

uitzetten te berekenen.  
 
Uitgangspunten: 

 Bestandsopbouw: In het model wordt uitgegaan van een vaste hoeveelheid karpers van 
gelijk gewicht die jaarlijks worden uitgezet. Indien er met grotere intervallen dan een jaar 
wordt uitgezet, wordt over de periode dat de uitzet plaatsvindt het gemiddelde aantal 
exemplaren per jaar berekend. Bijvoorbeeld twee karpers per hectare per vijf jaar, komt 

neer op een jaarlijkse hoeveelheid van 0,4 karpers per jaar per hectare. Aangenomen 
wordt dat de jaarlijkse uitzettingen van gelijke omvang leiden tot een evenwichtige 
bestandsopbouw. 

 Groeisnelheid: Er is uitgegaan van een gemiddelde groeisnelheid in lengte, de gegevens 
uit het kennisdocument karper zijn daarvoor gebruikt. Met behulp van de door Klein 

Breteler en De Laak (2003) bepaalde lengtegewicht-relatie wordt voor iedere lengteklasse 
(in het model tevens jaarklasse) het gewicht per karper berekend. 

 Natuurlijke sterfte: De Wilt en van Emmerik (2007) gaan uit van 5% natuurlijke sterfte 
per jaar, maar hebben daarbij geen literatuurverwijzing. Weber (2011) rekent met 
sterftecijfers tussen 1% en 7%. Donkers (2011) gaat uit van 4%. In de Danube werd een 
natuurlijke sterfte van 37% gevonden (Gheorghe, 2010) en in Turkije een sterfte van 32% 
(Karatas, 2007). Deze rekenhulp houdt rekening met een gemiddelde groei, een 
gemiddelde jaarlijkse sterfte van 7% en met een verhoogde sterfte in het eerste jaar na 

uitzet. 
 Verhoogde sterfte na uitzet: Op basis van ervaringen van de karperstudiegroep wordt 

ervan uitgegaan dat er sprake is van een verhoogde sterfte in het jaar na uitzet 
(afhankelijk van de leeftijd, conditie en beschadiging van de uitgezette vis en van het 
gebied waar de vis wordt uitgezet: zie hiervoor richtlijnen in volgende paragraaf). 

 Verdeling sterfte over populatie: Aangenomen wordt dat de jaarlijkse natuurlijke sterfte 
(7%) volgens een badkuipmodel over de jaarklassen is verdeeld (hogere sterfte in de 

eerste en laatste jaarklassen; Siegfried, 2009).  
 Leeftijd: Tot slot wordt er in het model van uitgegaan dat de uit te zetten vis 3 jaar oud is 

van gemiddeld 1,7 kg per stuk en dat de karper maximaal 20 jaar oud wordt (de Wilt, 
2008). 

 
Bepalen sterfte bij uitzet 
 

 
overlevingspercentage in het jaar na uitzet bij verschillende 
omstandigheden 

gewicht van de vis 
normale 
omstandigheden 

veel 
aalscholver 

beschadigd/ 
ziek 

Voedselarm/ 
veel 
concurrentie 

Voedselrijk /  
weinig 
concurrentie 

lichter dan 0,75 kilo 60% 40% 40% 50% 70% 
tussen de 0,75 en 1,0 

kilo 75% 65% 50% 65% 85% 
tussen de 1,0 en 1,5 
kilo 85% 80% 60% 75% 90% 
tussen de 1,5 en 3,5 
kilo 90% 85% 60% 80% 90% 

zwaarder dan 3,5 kilo 85% 85% 50% 75% 85% 
 
De bovenstaande overlevingspercentages zijn geschat op basis van de ervaringen van het Centraal 

Overleg Spiegelkarperprojecten (COS). Hoe kleiner de karper hoe groter de sterfte bij uitzet. Bij de 
uitzet van karper groter dan 3,5 kilogram is de sterfte ook verhoogd vanwege 
aanpassingsproblemen. Daarbij komt dat kleine karper tot een gewicht van 1,0 kilo gevoelig is voor 
aalscholverpredatie en in geringe mate ook voor snoekpredatie. Aangenomen mag worden dat bij 
exemplaren tot 2 kilo sterfte kan optreden als gevolg van stress door aalscholverpredatie. Uit 
gegevens van het COS blijkt ook dat beschadiging of ziekte een grote invloed heeft op het 
overlevingspercentage, karpers met veel wonden of schimmelplekken bij uitzet worden nauwelijks 

teruggemeld. Verder is bekend dat met name jonge karper voldoende gewicht moet hebben om de 
winter en de lente door te komen. In voedselarme omstandigheden en in omstandigheden met veel 
concurrentie is de aanname dat deze situaties leiden tot een hoger sterftepercentage.  
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bron: Centraal Overleg Spiegelkarperprojecten (COS) (Nu BVK Belangenvereniging Verantwoord 

Karperbeheer) 
   
Berekening 
Met behulp van de ingevoerde oppervlakte en het aantal exemplaren dat wordt uitgezet, wordt het 

aantal individuen per hectare van de eerste jaarklasse berekend. Vervolgens wordt er als gevolg 
van natuurlijke sterfte 7% van de aanwezige populatie jaarlijks in mindering gebracht, door te 
rekenen met een jaarlijkse sterfte oplopend van 4 naar 100% in de laatste 5 jaarklassen (vanaf het 
17de levensjaar)en 2% sterfte in de leeftijdscategorie 6 tot 16 jaar. De sterfte in de eerste vijf 
jaarklassen vindt voor het grootste deel plaats in de kwekerij en is grotendeels verdisconteerd in 
de sterfte direct na uitzet in verband met aanpassingsproblemen en verhoogde predatie. Van 
iedere jaarklasse wordt het totaal gewicht berekend door het aantal individuen te 

vermenigvuldigen met het berekende gewicht van een karper van de betreffende jaarklasse 
(m.b.v. lengte-gewichtrelatie). De som van het aantal en gewicht per jaarklasse levert vervolgens 
het totaal aantal en totaal gewicht na 20 jaren van achtereenvolgende uitzettingen. Indien met 
onregelmatige intervallen wordt uitgezet, kan toch de rekenhulp gebruikt worden door het 

gemiddeld aantal uitgezette exemplaren per jaar te berekenen. Als er over een kortere periode dan 
20 jaar uitgezet wordt, kan in het Excel-bestand ook de som van de betreffende uitzetduur worden 

genomen gerekend vanaf het einde van de levensduur van de uitzet of gerekend direct na de 
laatste uitzet, zie onderstaande rode cirkels. 

 
 
JAARKLASSEN: TOTAAL 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

sterfte absoluut per jaarklasse 2,43 0,52 0,52 0,45 0,17 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,09 0,19

sterfte % per jaar 7,5% 100% 50% 30% 10% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 8%

AANTAL/HECTARE: 32,3 0,0 0,5 1,0 1,5 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,4

KG/HECTARE: 217,3 0,0 6,5 12,5 17,3 18,5 18,2 17,9 17,6 16,7 15,7 14,8 13,3 12,0 10,2 8,6 6,4 4,6 3,6 2,9

JAARLIJKSE STERFTE=5% 0,121

LENGTE PER JAARKLASSE cm 89 88 87 86 85 84 83 81 79 77 74 71 67 63 57 51 43 35

GEWICHT PER JAARKLASSE kg 12,38 11,95 11,53 11,12 10,72 10,33 9,95 9,22 8,53 7,87 6,95 6,10 5,09 4,20 3,07 2,17 1,6 1,2

Vul hier de oppervlakte van het water in hectare in: 7,0

Vul hier het aantal uit te zetten karpers per jaar in: 20

Vul hier het verwachte overlevings % in: 85%

Uitzethoeveelheid per hectare per jaar is: 2,9

Dit leidt tot een uiteindelijk bestand van: 32,3 exemplaren per hectare bij continueren jaarlijkse uitzet

217,3 kilogram karper per hectare bij continueren jaarlijkse uitzet

NB: We zijn uitgegaan van een jaarlijkse uitzet. Verder is uitgegaan van een gemiddelde groeisnelheid (kennisdoc karper).  Daarnaast is de aanname dat door de jaarlijkse 

uitzetting een gevarieerde bestandsopbouw aanwezig is; dat de natuurlijke sterfte over de gehele populatie in totaal 7,5% is, waarbij de sterfte over de jaarklassen een 

badkuipmodel heeft (hogere sterfte de eerste 3 jaarklassen en hogere sterfte de laatste 3 jaar jaarklassen) (bron kennisdoc karper/Siegfried, 2009); dat er sprake is van een 

verhoogde sterfte in het jaar na uitzet (afhankelijk van de leeftijd, conditie en beschadiging van de uitgezette vis en van het gebied waar de vis wordt uitgezet: zie hiervoor 

onderstaande richtlijnen), dat de uit te zetten vis 3 jaar is van gemiddeld 1,2 kg per stuk (bron kennisdoc) en dat de karper maximaal 20 jaar oud wordt.

aangepast gewicht: de uitzetkarpers komen uit 

een kwekerij en hebben een hoger gewicht dan 

onder natuurlijke omstandigheden opgroeiende 

karper. Bron: kennisdocument karper

 

http://www.spiegelkarperprojecten.nl/forum/viewtopic.php?f=47&t=416


 26 

Bijlage 4 Bestaande informatie voorkomen karper 
 
Bron: 

 Rapport Sonar Onderzoek Recreatieplassen Gelderland 2009 RGV wateren 

 Rapport Sonar Onderzoek Recreatieplassen Gelderland 2009 Wateren Uit®waarde 

 Visplan Recreatieplassen Oost-Gelderland 2010 RAL wateren 

 Rapport Visserijkundig Onderzoek de Groene Heuvels te Wijchen (2009) 

 Rapport Visserijkundig Onderzoek De Nevelhorst te Didam (2008) 
 
De bestandschatting is bepaald aan de hand van een gemiddelde van de maximale en 
minimale biomassa karper. Dit getal is gedeeld door het aantal hectares om zo het aantal 
kg/ha te bepalen. 
 

 Aantal Kg totaal Kg/ha 

Water aangetroffen geschat geschat 

Rhederlaag 45 131 0,4 

Berendonck 4 17,5 0,4 

Groene Heuvels 7 61 2,5 

Stroombroek 5 43,5 1,4 

Slingeplas 7 61 3,2 

Hilgelo 16 139,5 5,2 

Hambroek 3 26 5,2 

Strandpark Slijk Ewijk Z 4 35 0,7 

Strandpark Slijk Ewijk N 10 87 6,2 

*De Meent ? ? ? 

 
De Nevelhorst is niet opgenomen. Tijdens een onderzoek op 11 december 2007 is geen 
karper aangetroffen. In het voorjaar van 2012 is er wel een karpersterfte geweest. Er zijn 
toen tussen de 30 tot 60 dode karpers aangetroffen. Het voorstel is om het bestand aan te 
vullen met jonge karpers. De hoeveelheid karper die er zat heeft nooit geleid tot 
waterkwaliteitsproblemen, met dit gegeven achten wij het verantwoord om het bestand aan 
te vullen. De incubatietijd voor een mogelijk KHV virus is inmiddels verstreken waardoor 
risico op een nieuwe virus uitbraak klein is. 
 
 
*Van de Meent zijn nog geen gegevens beschikbaar. In het najaar 2013 of voorjaar 2014 
staat een visserijkundig onderzoek gepland. Na dit onderzoek kan ook hier een 
bestandschatting worden gemaakt. 


