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Elke karpervisser kent de term ‘Spiegelkarperproject’ en 
veel karpervissers zijn zelfs persoonlijk bij zo’n project 
betrokken. In dit vierde en laatste deel over de karper-
uitzettingen in Nederland wordt de achtergrond van 
deze projecten en de grote variatie onder de uitgezette 
vissen nader belicht. Via verschillende viskwekers zijn 
in het kader van Spiegelkarperprojecten pootspiegeltjes 
van allerlei rassen aangekocht, die voorafgaand aan de 
uitzetting afzonderlijk zijn gewogen, gemeten en ge-
fotografeerd. Dit geeft inzicht in de migratie, groei en 
overleving van karper op diverse wateren. De Spiegel-
karperprojecten resulteren hierdoor niet alleen in een 
grotere variatie van de Nederlandse karperbestanden, 
maar leveren ook een schat aan waardevolle informatie 
over onze geliefde vissoort.

Karperuitzettingen
in Nederland
Deel 4: Spiegelkarperprojecten

Prachtige spiegels van het 
kruisingstype Valkenswaard-
Villedon worden, in het kader 
van het Spiegelkarperproject 
Zuidelijke Randmeren, door 
Joris Weitjens uitgezet in
het Gooimeer.
Robert Weijman

Tekst en foto’s: Gerwin Gerlach

Al sinds het begin van de jaren tach-
tig van de vorige eeuw maken kar-

pervissers zich sterk voor het behoud 
van de spiegelkarper in Nederland. 
Door kruisingen met schubkarpers was 
het spiegelkarperbestand in de open-
bare wateren hard teruggelopen. Bij 
onderlinge kruisingen tussen schubs 
en spiegels is de volledige beschub-
bing namelijk dominant en bestaan de 
nakomelingen voor het overgrote deel 
uit schubkarpers. Bovendien zijn jonge 
spiegeltjes zwakker dan hun geheel be-
schubde broertjes en zusjes, waardoor 
de overleving in het eerste jaar gering is. 
Ook is in de meeste wateren al lange tijd 
geen spiegelkarper meer uitgezet. Met 

de toenemende zeldzaamheid worden 
de spiegels meer en meer gekoesterd 
door karpervissers. Dit uit zich onder 
meer in het fotograferen, maar ook be-
studeren en op naam brengen van de 
vissen. In de openbare wateren hangt 
de toekomst van de spiegelkarper ech-
ter aan een zijden draadje. Ook neemt 
de belangstelling van karpervissers voor 
deze wateren af, omdat er nog zo weinig 
mooie en/of grote karpers rondzwem-
men. Op aandringen van karpervissers 
en hengelsportbesturen gaat de OVB in 
de jaren negentig meer spiegelkarpers 
kweken. Deze worden vooral geleverd 
aan hengelsportverenigingen die de 
vissen in afgesloten wateren uitzetten. 
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In de daarop volgende jaren neemt de 
vraag naar spiegelkarpers steeds verder 
toe, aangewakkerd door discussies bin-
nen de KarperStudiegroep Nederland 
(KSN) en de daarop volgende artikelen 
in het KSN-blad.

EErStE SpiEgElKarpErprojEct
Iemand die zich heel sterk heeft ge-
maakt voor het behoud van de spiegel-
karpers in de Nederlandse wateren is 
Joris Weitjens. Hij signaleert in de jaren 
tachtig in de boezemwateren rondom 
Amsterdam een sterke afname van het 
bestand aan spiegelkarpers en besluit 
om hier samen met de hengelsportver-
eniging iets aan te doen. Uiteindelijk 
resulteert dit in het eerste Spiegelkar-
perproject van Nederland. Joris: “Toen 
ik in 1980 startte met het bevissen van 
een zijarm van het Amsterdam Rijnka-
naal, ving ik tot mijn grote blijdschap 
al snel een spiegelkarper van 30 pond. 
Maar anders dan gedroomd bleek die 
vangst meer een eind dan een begin 
van mijn relatie met de spiegels van het 
boezemwater. Voor mijn ogen stortte 
het bijzondere spiegelbestand in. Toen 
ik in 1996 de feiten op een rijtje zette, 
bleek dat het percentage spiegelkar-
per van 20% naar minder dan 5% was 
gedaald. Ik besefte dat als er niets zou 
gebeuren, de spiegelkarper als verloren 
voor het boezemwater moest worden 
beschouwd.” Joris neemt het besluit 
om de Amsterdamse Hengelsport Ver-
eniging (AHV) - waar hij als vrijwilliger 
actief is binnen de commissie waterbe-
heer - te overtuigen van het nut en de 
noodzaak van uitzettingen. Het bestuur 
is aanvankelijk niet erg enthousiast, tot-
dat Joris op het lumineuze idee komt 
om de spiegelkarpers voorafgaand aan 
een uitzetting te fotograferen. Zo zijn 

de vissen altijd te volgen en kan aan de 
hand van terugmeldingen worden aan-
getoond wat het effect is van de uitzet-
tingen. Vanaf dat moment gaat het snel 
en op 25 juni 1998 is de eerste uitzet-
ting van het AHV-Spiegelkarperproject 
in de Amsterdamse boezem een feit. 
De belangrijkste doelstelling van dit 
project is het in kaart brengen van de 
verspreiding en migratie van in open 
boezemwater uitgezette karpers. Door 
een goede communicatie richting de 
karpervissers - waarbij sommigen zelfs 
aan de waterkant werden aangesproken 
- komen er voldoende terugmeldingen 
binnen om het project succesvol te ma-
ken en te continueren. Dankzij dit suc-
ces gaat in 1999 in de Nieuwkoopse 
plassen het tweede Spiegelkarperpro-
ject van start en begint men ook in de 
Groningse boezemwateren met een 
megaproject. In 2000 worden de eerste 
gefotografeerde spiegelkarpers uitgezet 
in een grote rivier: de Gelderse IJssel 

(het IJssel SKP). Tegenwoordig draaien 
er circa 35 volwaardige Spiegelkarper-
projecten, waarbij op grond van een 
gedegen inventarisatie en op planma-
tige basis het percentage spiegels bin-
nen een karperbestand wordt verhoogd 
door middel van uitzettingen. Daarbij 
kan een volledige of een globale moni-
toring van de uitgezette spiegelkarpers 
plaatsvinden. Als de vissen voorafgaand 
aan de uitzetting worden gefotogra-
feerd, waardoor ze uitgebreid te volgen 
zijn, dan is sprake van een Spiegelkar-
perproject met een grote S. Daarbij 
worden de foto’s gearchiveerd en de 
terugvangsten in kaart gebracht. Ook 
lopen er projecten met globale monito-
ring. Hierbij worden de karpers niet bij 
uitzetting gefotografeerd, maar worden 
de vissen wel door middel van hen-
gelvangstregistratie en vangstfoto’s ge-
volgd. Deze spiegelkarperprojecten, die 
minder specifieke gegevens opleveren, 
schrijf je met een kleine s. Het uitzetten 
van spiegelkarper waarbij geen enkele 
georganiseerde vorm van monitoring 
wordt toegepast, wordt niet beschouwd 
als een Spiegelkarperproject.

lEErzamE iNformatiE
Dat de uitgezette spiegelkarpers zo goed 
en betrekkelijk gemakkelijk kunnen 
worden gevolgd is te danken aan hun 
unieke beschubbingspatroon, waar-
aan ze hun leven lang herkenbaar zijn. 
Omdat van elke karper voorafgaand 
aan de uitzetting de linkerflank is ge-
fotografeerd en lengte en gewicht zijn 
genoteerd, kunnen vangstfoto’s gemak-
kelijk worden vergeleken met die in 
het fotoarchief. Om de projectspiegels 
te kunnen volgen moeten ze na een 
terugvangst natuurlijk wel worden aan-

gemeld. Bij veel terugmeldingen zullen 
de visrechthebbenden ook enthousiast 
zijn om de projecten te continueren. 
Daarom worden karpervissers op ver-
schillende manieren op de hoogte ge-
bracht van de Spiegelkarperprojecten in 
hun regio. Hierdoor komen de aanmel-
dingen in de eerste jaren goed binnen, 
maar de ervaring is dat de meldingen 
afnemen als de karpers groter worden. 
Enerzijds omdat men de vissen niet 
meer herkent als projectspiegels, ander-
zijds omdat men huiverig is dat de stek 
bekend wordt.
De projecten geven in eerste instan-
tie informatie over de migratie (trek-
gedrag) en verspreiding van karper. 
Hoewel de karper bekend staat als een 
vrij honkvaste ‘standvis’, blijkt dat ze 
graag hun beschikbare ruimte benut-
ten. Vooral op uitgestrekte wateren zoals 
grote rivieren blijken karpers regelma-
tig over grote afstanden te migreren. 
Het merendeel van de vissen blijft ech-
ter rondzwemmen binnen een rede-
lijke afstand van het uitzetpunt. Op de 
wat meer gevarieerde boezemwateren 
verloopt de migratie minder spectacu-
lair. De meeste terugmeldingen komen 
binnen een straal van acht kilometer 
van het uitzetpunt. Gemiddeld bevindt 
70% van de uitgezette projectspiegels 
zich na vijf jaar binnen een straal van 18 
kilometer van het uitzetpunt. Een klein 
percentage (ongeveer 20 %) komt ver-

der dan 25 kilometer van het uitzetpunt 
terecht. Opvallend is dat veel karpers 
snel na uitzetting een trektocht maken 
en dan (lang) blijven hangen in hun 
nieuwe leefgebied. Karpers wisselen 
dus niet voortdurend van verblijfplaats, 
maar vertonen een zekere trouw aan 
een bepaalde locatie. Een duidelijk pa-
troon is dat karpers afhankelijk van het 
seizoen op een specifieke plaats bivak-
keren. Soms liggen die plaatsen meer 
dan 25 kilometer uit elkaar en moeten 
ze een wirwar van vaarten en zelfs sluis-
jes doorkruisen. Een behoorlijk deel van 
de projectspiegels vertoont dit pendel-
gedrag. De verste terugmeldingen in het 
AHV-project komt van het Drontermeer. 
Vanaf het uitzetpunt in Amsterdam is dit 
bijna 90 (!) kilometer, bij een tocht via 
de Randmeren. Als de vis via het Mar-
kermeer en IJsselmeer is gezwommen, 
bedraagt de afstand zelfs 100 kilometer. 
Het is voor waterbeheerders, visstand-
beheerders én karpervissers interessant 
dat de terugmeldingen een goed beeld 
geven van de groei en conditie van de 
uitgezette vissen. Dit geeft inzicht in het 
aanbod van visvoedsel in een watersy-
steem en de beschikbare voedselruimte 
voor de karper, wat weer iets zegt over 
de kwaliteit van het watermilieu. Aan 
de hand hiervan kan worden bekeken 
of er ruimte is voor nieuwe uitzettingen 
en kan een verantwoord karperbeheer 
worden gevoerd. Tot slot geven de te-

rugvangsten informatie over de groei-
snelheid en overleving van de verschil-
lende typen spiegelkarpers.

VErSchillENDE raSSEN
Sinds 1998 zijn er bij de Spiegelkar-
perprojecten vissen uitgezet die afkom-
stig zijn van kwekerijen in Nederland, 
Duitsland, Frankrijk, België en Honga-
rije. De projectspiegels die momenteel 
in Nederland rondzwemmen zijn daar-
door zeker geen eenheidsworst. Het 
verschil in bouw en beschubbing is 
bijzonder prettig voor karpervissers die 
van variatie houden. Bovendien zorgt 
het uitzetten van verschillende typen, 
stammen en rassen dat het karperbe-
stand minder kwetsbaar is voor (mas-
sale) sterfte. Door de coördinatoren van 
de verschillende Spiegelkarperprojecten 
is in de afgelopen jaren een goede in-
druk gekregen van de sterke en zwakke 
kanten van de verschillende spiegelras-
sen.

ViSKwEEKcENtrum 
ValKENSwaarD

De Spiegelkarperprojecten betrekken 
hun karpers voornamelijk bij drie leve-
ranciers, waarvan het Viskweekcentrum 
Valkenswaard van oudsher het meest 
bekend is. Nadat de OVB in 2002 stopt 
met het kweken van vis, bestellen de 
coördinatoren van de Spiegelkarper-
projecten hun spiegels voortaan bij 

Een 
verwerkings-
straat voor het 
meten, wegen 
en  fotograferen 
van de 
 projectspiegels. 
Robert Weijman

In 2001 
bestond de 
gehele lichting 
Valkenswaard-
spiegels uit 
prachtige 
rijenachtige 
vissen. Alwin 
Looman vangt 
er in 2012 
eentje terug op 
de IJssel. 
Alwin Looman

Een eenjarige 
Valkenswaard-
spiegel met een 
schitterende 
beschubbing.
Gerwin Gerlach

- karperuitzettingen - - karperuitzettingen -
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Valkenswaardspiegels
Een ras dat wordt geleverd door het Viskweekcentrum Valkenswaard. Vrij langgerekte 
spiegelkarpers met een gevarieerde beschubbing, waarvan bekend is dat ze een hoge 
leeftijd kunnen bereiken. Gemiddeld bereiken de Valkenswaardspiegels geen extreme 
gewichten, maar er zijn zeker uitschieters, mede dankzij hun lange levensduur. De 
meeste vissen groeien in de eerste twee seizoenen na uitzetting gemiddeld vier pond, 
in het jaar daarna 2,5 pond en dan 1,5 pond per jaar. Er zijn grote verschillen gesig-
naleerd in de vitaliteit van de verschillende lichtingen projectspiegels. Soms zijn kleine 
vissen geleverd (600-800 gram), die een prooi vormden voor snoeken en aalscholvers. 
Dergelijke vissen zijn zelden terug gevangen. De grootste Valkenswaarders van de leve-
ranties tussen 1998 en 2000 wegen nu zo’n 35 pond. In 2012 was de langste aange-
melde vis 95 centimeter lang. 

duitse (l) en Hongaarse (r) spiegels Via VkC Valkenswaard
Bij een slechte oogst aan Valkenswaardspiegels 
zijn er (sinds 2000) spiegels van een Duitse 
kweker meegeleverd. Ook zijn eenmalig (in 
2003) Hongaarse spiegels geleverd, die echter 
een tegenvallende bouw en overleving had-
den. De Duitse consumptievissen zijn over het 
algemeen zeer gezond en goed groeiend, met 
een niet al te hoge lichaamsbouw. De vissen 
zijn vaak zwak beschubd, met alleen op de 
staartwortel en bovenop de rug schubben. 
Hierdoor zijn vangstmeldingen vaak lastig 
terug te vinden. De groeicapaciteit in de eerste 

jaren is goed tot uitstekend, zoals te verwachten is van vissen die voor de consumptie worden gekweekt. Bij vrijwel alle projecten zwemmen de 
eerste twintigponders na vier groeiseizoenen rond, soms is dit gewicht al bereikt binnen twee seizoenen. De overleving is over het algemeen 
goed, maar sterk afhankelijk van het aantal beschadigingen bij levering. Het is nog afwachten hoe oud de vissen uiteindelijk kunnen worden.

Villedonspiegels Via VkC Valkenswaard
Zwak beschubde Franse vissen, periodiek geleverd door het Viskweekcentrum 
Valkenswaard. Afkomstig van het Franse betaalwater Lac de Villedon. Breed 
gebouwde vissen met aanleg tot een hangbuik. Circa 75% van de geleverde 
spiegels is vrij kaal, met alleen schubben bij de staart en bovenop de rug. De 
groeicapaciteit is uitstekend, zelfs nog iets beter dan de geleverde Duitsers. Aan 
de hand van de terugmeldingen kan worden gesteld dat de overleving goed is. 
Dat de Villedonners groot kunnen groeien, bewijzen ze al jaren op hun Franse 
thuiswater. Een nauwlettend gevolgde Villedonspiegel die in november in 2002 
is uitgezet in een afgesloten en voedselrijk Nederlands water, woog binnen acht 
jaar maar liefst 50 pond!

Jan van Mechelen, de nieuwe eigenaar 
van het Viskweekcentrum. Van Meche-
len beschikt over een grote moderne 
broedhal, waar de voortplanting van de 
karpers plaatsvindt en het broed kan op-
groeien. Vanuit de broedhal kan de vis 
worden overgezet op de omliggende 
vijvers, maar als gevolg van de aanhou-
dende vraat door aalscholvers is dat 
vrijwel niet rendabel. Het overspannen 
van de kleinere vijvers met draden - om 
de aalscholvers het jagen te bemoeilij-
ken - is nog enigszins betaalbaar, maar 
het overspannen van de grote vijvers 
is een enorme investering. Juist deze 

grote vijvers zijn nodig om de karpers 
voldoende groeiruimte te bieden. Van 
Mechelen besluit om het karperbroed 
vanuit de broedhal naar het oosten van 
Duitsland te transporteren, waar nog 
wel vijverteelt mogelijk is. Aalschol-
vers komen hier nauwelijks voor en de 
enkeling die zich in de buurt van een 
viskwekerij vertoont, wordt (geheel 
legaal) met het geweer bejaagd. Na en-
kele redelijke oogsten in 2001 en 2002 
komen er in de daarop volgende jaren 
echter onvoldoende vissen uit Duitsland 
terug om aan de vraag van de Spiegel-
karperprojecten te voldoen. Om toch 

voldoende karpers te leveren worden 
de partijen Valkenswaardspiegel aange-
vuld met Duitse spiegels en kan men 
bij het Viskweekcentrum bovendien 
Franse spiegels uit het Lac de Villedon 
bestellen. Om een sterk karpertype met 
goede groei-eigenschappen te verkrij-
gen, besluit Van Mechelen om de Val-
kenswaardspiegels te kruisen met Ville-
donspiegels, Dit levert fraai beschubde 
spiegelkarpers op, die dankzij hun 
goede herkenbaarheid in trek zijn bij de 
Spiegelkarperprojecten. Na een goede 
oogst in het najaar van 2006 valt de op-
brengst in de jaren daarna helaas tegen. 

Foto: Pim Deutekom

Foto: Rolf Bouman

Foto: Boris van Wijk Foto: Martijn Vruggink
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De broedhal 
en omliggende 
vijvers van het 
Viskweek-
centrum 
 Valkenswaard. 
Op de 
 achtergrond 
zijn  enkele 
oude 
 kweekvijvers 
zichtbaar, die 
nu een natuur-
bestemming 
hebben.

Jan van 
 Mechelen hoopt 
in het najaar 
van 2014 
een  flinke 
 hoeveelheid 
mooi beschubde 
spiegelkarpers 
te kunnen 
leveren.
Gerwin Gerlach

- karperuitzettingen -- karperuitzettingen -

Valkenswaard- 
Villedon kruising 
Deze kruising is enkele jaren 
geleverd door het Viskweekcen-
trum Valkenswaard. Het was een 
experiment om te bekijken of het 
inkruisen van Frans bloed van 
Villedonspiegels een goede in-
vloed zou hebben op de vitaliteit 
van de Valkenswaardspiegels. Het 
streven was om in de eerste le-
vensjaren minder uitval en aldus 
een betere oogst te verkrijgen. 

Daarbij was de verwachting dat de vissen een hogere lichaamsbouw zouden krijgen 
dan de Valkenswaardspiegels, wat het gewicht ten goede zou komen. De terugmeld-
percentages en de groeisnelheid van deze kruising is prima. Een vis die in november 
2006 in open water is uitgezet op een gewicht van 900 gram, werd in november 2010 
gevangen op 22 pond. Een prima gewichtstoename van ruim 10 kilo in vier groei-
seizoenen.

Franse spiegels 
Van CarpFarm
Afkomstig uit La Brenne in 
Frankrijk, vanaf 2006 in Neder-
land geleverd door Carpfarm. 
Gevarieerd van kleur en bouw, 
met een flink percentage hoog 
gebouwde ‘vleesvissen’. Bij leve-
ring meestal zwakbeschubd met 
zwaarbeschubde uitschieters. De 
geleverde vissen zijn in de regel 
puntgaaf en (mede daardoor) 
is de overleving en het aantal 

terugmeldingen hoog. In afgesloten wateren groeien ze hard, maar in open water 
blijven ze qua groei gemiddeld (iets) achter bij de snelgroeiende Duitsers. Een positieve 
uitschieter op de Amsterdamse boezem was een in december 2007 uitgezette vis, die in 
november 2011 werd gevangen op 80 centimeter en bijna 27 pond. In mei 2011 was 
deze vis nog 74 centimeter en 19 pond; een groei van acht pond in zes maanden.

duitse spiegels 
Van pesCHkes
Een type afkomstig van de Duitse 
kweker Peschkes, in 2010 voor 
het eerst in Nederland uitgezet. 
De vissen zijn bij levering vrij 
slank, met opvallend kleine kop-
pen, vinnen en bekdraden, met 
een donkere en diep gevorkte 
staart. Hierdoor verschillen ze 
sterk van de Duitsers die via het 
Viskweekcentrum Valkenswaard 
worden geleverd. Iets rijker 

beschubd dan andere Duitsers maar kaal overheerst. Na uitzetting vertonen ze een 
redelijke tot snelle groei, waarbij de lichaamsbouw snel hoger wordt. Beschadigingen 
die bij de levering worden waargenomen zijn over het algemeen snel verdwenen. De 
snelste groei werd gemeten in een afgesloten zandwinplas. In mei 2010 uitgezet op 
nog geen 3 pond en in juni 2011 gevangen op 13 pond, zelfs in ideale omstandighe-
den nog een forse groei.

In 2009 brengt Van Mechelen een deel 
van het karperbroed naar Villedon, in de 
hoop dat daar een betere groei en over-
leving mogelijk is. Bij de afvissing in het 
najaar van 2011 worden de uitgezette 
Valkenswaardspiegels echter nauwe-
lijks teruggevangen. De oorzaak van de 
slechte overleving is niet bekend, maar 
waarschijnlijk hebben de Valkenswaar-
ders te lijden gehad van de concurrentie 
met de talrijk aanwezige Villedonspie-
gels. Van Mechelen: “Het blijft moeilijk 
om de kweek van variabel beschubde 
spiegelkarpers, zoals onze befaamde 
Valkenswaardspiegel, op te zetten. Dit 
komt ook door de opbrengstprijs van 
deze vissen. De kwekers zijn niet echt 
geïnteresseerd, omdat er onvoldoende 
rendement in zit. Bij mij is die interesse 
nog wel aanwezig, onder meer vanwe-
ge mijn OVB verleden en mijn affiniteit 
met de karpervisserij en de specifieke 
wensen van karpervissers. In 2012 zijn 
twee vijvers in Valkenswaard bezet met 
mooie Valkenswaardspiegels, die we 
in 2014 kunnen leveren. Ook zijn er 
3000 prachtige volschubspiegels naar 
Villedon gebracht, in de hoop dat er bij 
de afvissing in 2014 veel boven water 
komen. Als dat lukt, dan kan ik enkele 
Spiegelkarperprojecten erg blij maken.”

ViSKwEKErij pESchKES
De KSN regio Zwolle heeft enkele ja-
ren geleden contact gezocht met de 
Duitse viskweker Peschkes, die in het 
Mittelgebirge kweekvijvers heeft lig-
gen met een totaal wateroppervlak van 
500 hectare. In 2010 heeft deze kweker 
voor het eerst karpers geleverd voor de 
Spiegelkarperprojecten. Regiovertegen-
woordiger van de KSN regio Zwolle 
Aart Lokhorst was hier nauw bij be-
trokken en is goed te spreken over de 
viskweker en de geleverde vissen. Aart: 
“Onze ervaringen met Peschkes zijn erg 
positief. Beloften worden nagekomen, 
de prijs is zeer redelijk en de visjes wor-
den door Peschkes met eigen vervoer 
in een goede conditie afgeleverd. De 
spiegelkarpers hebben een vrij slanke 
lichaamsbouw bij de levering, maar op-
merkelijk genoeg verandert die bouw 
in het eerste jaar na uitzetting. Vooral 
in relatief voedselrijke wateren met een 
lage visbezetting neemt de lichaams-
hoogte zienderogen toe, waarbij een 
snelle groei wordt gerealiseerd. Of dat 
een aantal jaren doorzet kunnen we 
nog niet beoordelen. Het enige min-
puntje is de wat karige beschubbing. In 
2010 zaten er nog een redelijk aantal 
zwaarder beschubde vissen bij, maar 

de levering in 2011 bestond vooral uit 
vrij kale exemplaren, met wat schubben 
bij de staart en op de rug. Opmerkelijk 
was dat een paar procent van de vissen 
echte leders waren, waarbij echt geen 
enkel schubje te bekennen was. Hele 
bijzondere vissen uiteraard, maar een 
goede monitoring van dergelijke vissen 
is vrijwel onmogelijk. Omdat de vissen 
pas twee jaar zijn uitgezet is er nog niet 
veel over de overleving en groei te zeg-
gen, maar voorlopig ziet het er goed uit. 
Het aantal teruggemelde vissen is heel 
redelijk en ze zien er bij de terugvangst 
bovendien gezond uit. Als er al bescha-
digingen bij de uitzet zichtbaar waren, 
dan zijn deze vrijwel allemaal geheeld. 
Naar mijn idee zijn de vooruitzichten 
erg gunstig. Door Peschkes is toegezegd 
dat voor de levering in het najaar 2012 
de iets meer beschubde exemplaren 
worden geselecteerd. Ook wordt in het 
voorjaar van 2013 waarschijnlijk een 
nieuwe kweek opgestart met rijkelijk 
beschubde ouderdieren, om nog beter 
aan de wens van de Spiegelkarperpro-
jecten te voldoen.”
Per jaar levert Peschkes tussen de 110 en 
120 ton driejarige karpertjes, die vooral 
als consumptievissen worden verkocht. 
Dit zijn zowel spiegel- als schubkarpers, 
die bij aflevering in het najaar gemid-
deld circa 2000 gram wegen. Peschkes 
is al 25 jaar actief met viskweek en de 
afgelopen 15 jaar worden deze vissen 
ook geleverd aan circa 180 hengelsport-
verenigingen in binnen- en buitenland. 
Op de kwekerij werkt men op een zo 
natuurlijk mogelijke wijze, waarbij 
de ouderdieren op ondiepe vijvers af-

paaien en de jonge vissen op de door-
groeivijvers niet of nauwelijks worden 
bijgevoerd. Dat is waarschijnlijk de re-
den waarom de karpers bij aflevering 
een vrij slanke lichaamsbouw hebben. 
Bij de viskweek wordt nauw samenge-
werkt met de Universiteiten van Wage-
ningen, Düsseldorf en Göttingen en op 
verzoek wordt bij iedere aflevering een 
gezondheidsverklaring van de Universi-
teit Wageningen overhandigd.

carpfarm
Het Nederlandse bedrijf Carpfarm le-
vert Franse edelschub- en spiegelkar-
pers aan Spiegelkarperprojecten, hen-
gelsportverenigingen en particuliere 
watereigenaren. De vissen hebben een 
overwegend hoge lichaamsvorm en 
vertonen een goede groei, wat volgens 
mede-eigenaar Koos Walters precies 
is wat afnemers willen. Dat de kopers 

van pootvis steeds kritischer worden, 
ondervindt Koos regelmatig. “De he-
dendaagse karpervissers en visstandbe-
heerders stellen hoge eisen. Niet alleen 
moet de vis een goede lichaamsbouw 
hebben en in potentie groot en zwaar 
kunnen worden, ook de beschubbing 
moet goed zijn. Voor Spiegelkarper-
projecten is het belangrijk dat de vissen 
individueel herkenbaar zijn. Nauwelijks 
beschubde en dus slecht herkenbare 
vissen zijn minder in trek dan spiegels 
die wat meer schubben op het lichaam 
hebben. Als wij voor elk mailtje over 
volschubs en rijenkarpers een euro zou 
krijgen, dan konden we wel ophouden 
met het leveren van karper. Zoveel vra-
gen krijgen we hierover!”
Maar waarom is het zo moeilijk om 
deze vissen te leveren? Volgens Koos zou 
de vraag eigenlijk moeten zijn: waarom 
zie je niet veel meer volschubs en rijen-
karpers? Koos: “Sinds we 14 jaar gele-
den voor het eerst met de Franse kweker 
in contact zijn gekomen vragen we al 
naar meer volschubs, zwaar beschubde 
spiegels en rijenkarpers. Er zijn echter 
twee problemen met het voldoen aan 
deze vraag. Het uitvalpercentage van 
deze karpertypen is in de eerste jaren 
relatief hoog en deze karpers groeien 
veel langzamer dan zwak beschubde 
spiegels. Omdat karper per kilo wordt 
betaald en niet per schub op de flank, 
ligt het rendement veel te laag en is het 
voor de kwekers niet interessant om 
deze beschubbingstypen te leveren. 
Tenzij natuurlijk de kiloprijs omhoog 
gaat! In Engeland worden de zwaar be-
schubde karpertypen wél (beschermd) 
opgekweekt en kosten ze rond de 35 
euro per kilo. Ik denk niet dat wij Ne-
derlandse kopers vinden die een der-
gelijke kiloprijs willen betalen, behalve 
de enkeling die een paar mooie vissen 
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- karperuitzettingen -- karperuitzettingen -

voor zijn tuinvijver wil. Vergeet niet dat 
de omvangrijke kweek van karper als 
consumptievis de reden is waarom de 
hengelsport tegen een gunstig bedrag 
spiegelkarpers kan kopen. Consumptie-
vissen hebben echter weinig schubben, 
want dan zijn ze gemakkelijk schoon 
te maken. Zitten we dus als karpervis-
sers voor altijd vast aan die kale spiegels 
die eigenlijk zijn bestemd voor de con-
sumptie? Gelukkig niet, want ondanks 
dat de afname van karper voor de hen-
gelsport maar een klein percentage is 
tegenover de consumptiecijfers, hebben 
wij de Franse kweker toch weten te en-
thousiasmeren om een rijker beschubde 
spiegelkarper te kweken. Dit project is al 
zes jaar onderweg en zoals het nu lijkt 
komt de eerste vijf ton rijker beschubde 
spiegelkarper van 1-3 kg in de komende 
winterperiode vrij voor de verkoop. Ze-
kerheid is er pas als de vijvers zijn afge-
vist, maar de vooruitzichten zijn goed.” 
Tot slot wil Koos benadrukken dat het 
nog steeds de prioriteit van Carpfarm is 
om ziektevrije, genetisch sterke spiegels 
en schubkarpers te leveren. “Dit zal ook 
altijd ons streven blijven. Rijkelijk be-
schubd of niet.”

myStEriEuzE KarpErStErftES
Met zijn uitspraak over ziektevrije vis-
sen doelt Koos Walters op de myste-
rieuze karpersterftes, die sinds 2000 
regelmatig in Nederland optreden. 
De oorzaak van deze sterftes is tot op 
heden niet aangetoond, maar er lijkt 
een verband te zijn tussen het uitzet-
ten van pootvis en het optreden van 
sterfte. Regelmatig heeft het uitzetten 
van een handjevol kweekvissen ge-

resulteerd in de sterfte van de laatste 
monumenten van een viswater. Vooral 
Oost-Europese karpers, afkomstig van 
Hongaarse, Roemeense en Tsjechische 
kwekerijen, hebben problemen ver-
oorzaakt. Soms werden deze vissen 
geleverd via België, waardoor kopers 
onterecht het idee hadden Belgische 
vissen uit te zetten. Door de OVB en 
later Sportvisserij Nederland zijn kar-
pers uit enkele tientallen getroffen wa-
teren gevangen en overgebracht naar 
het Central Veterinary Institute (CVI) 
in Lelystad, waar ze werden gecontro-
leerd op ziekteverwekkers. In een enkel 
geval werd als doodsoorzaak voor-
jaarsviraemie of SVC (Spring Viraemia 
of Carp) gevonden. SVC treedt vooral 
op in het voorjaar en veroorzaakt 
darmontstekingen, bloedingen in de 
huid, ogen en kieuwen en vervolgens 
een opgezwollen buik en uitpuilende 

ogen. Een besmetting kan resulteren in 
een sterfte van meer dan de helft van 
het karperbestand. Een nog grotere 
impact kan het gevreesde Koi Herpes 
Virus (KHV) hebben, waarvoor koi-
karper en gewone karper gevoelig zijn. 
In Nederland is deze ziekte één keer op 
het buitenwater aangetoond, daarnaast 
was er in enkele gevallen van massale 
karpersterfte een verdenking naar KHV. 
Het virus slaat vooral toe op het mo-
ment dat een karper verzwakt is door 
stress. De meest voorkomende stres-
sfactoren zijn het verplaatsen van een 
vis van het ene naar het andere water 
of het introduceren van (kweek)kar-
pers in een bestaande populatie. Ken-
merken van een KHV-uitbraak zijn 
kieuwverkleuring, ingevallen ogen, 
overmatige slijmproductie op huid en 
kieuwen, loslatende slijmhuid, disori-
entatie en vermagering. Een besmet-
ting wordt zelden overleefd.
Bij alle onderzoeken heeft het CVI-
Lelystad geen eenduidige oorzaak van 
de karpersterftes gevonden. Duidelijk 
is dat de grootste problemen zijn op-
getreden in afgesloten wateren met 
een langdurig geïsoleerd karperbe-
stand. Deze vissen zijn blijkbaar erg 
kwetsbaar voor de invloed van de 
geïntroduceerde kweekvissen. Of be-
paalde ziektes of stressfactoren daarbij 
een doorslaggevende rol spelen is niet 
duidelijk. In open watersystemen en 
afgesloten wateren waar in het verle-
den regelmatig visuitzettingen hebben 
plaatsgevonden, zie je de minste pro-
blemen. De karpers zijn daar gewend 
aan de introductie van nieuwe vissen 
en daardoor waarschijnlijk minder 
stressgevoelig en/of immuun tegen de 
meeste visziektes. Tegenwoordig kie-
zen de meeste visstandbeheerders voor 

zekerheid en kopen ze de kweekkar-
pers bij een betrouwbaar adres, waar 
de prijs wellicht iets hoger ligt maar 
de kwaliteit goed is. Mede hierdoor 
treden er de laatste jaren steeds minder 
karpersterftes op.

laat DE SpiEgElS
Voor DE Sport

Joris Weitjens en Wijtze Tjoelker heb-
ben sinds de zomer van 2011 een on-
derzoek uitgevoerd voor het Centraal 
Overleg Spiegelkarperprojecten (COS) 
en de KSN, gericht op de economische 
benutting van karper door beroepsvis-

sers. De resultaten van dit onderzoek 
duiden erop dat die benutting aanzien-
lijk is en ook plaatsvindt in wateren 
waar in het kader van Spiegelkarperpro-
jecten voor sportvissers aantrekkelijke 
karperbestanden worden opgebouwd. 
De benutting speelt zich over het alge-
meen af binnen de grenzen van de wet, 
omdat beroepsvissers op veel wateren 
het volledig visrecht hebben en dus ook 
karpers mogen vangen en verkopen. 
Desondanks is het een ongewenste situ-
atie dat met name spiegelkarpers die in 
het kader van Spiegelkarperprojecten in 
grotere wateren zijn uitgezet, worden 
verkocht aan beheerders van visput-
ten of eindigen als consumptievis of 
vismeel. Deze karpers zijn betaald met 
geld vanuit de hengelsport, maar ook 
van sponsoren en adoptanten (die te-
gen betaling een projectspiegeltje heb-
ben ‘geadopteerd’). Bovendien hebben 
vele vrijwilligers vrije tijd gestoken in 
de organisatie van de projecten of mee-
geholpen bij een uitzetting. Dat staat 
nog los van het feit dat er juist door het 
in leven houden en volgen van de pro-
jectspiegels veel kennis wordt vergaard 
die weer kan worden gebruikt bij het 
visstandbeheer.
Tijdens de beurs Carp in Zwolle is in 
2012 het startschot gegeven voor een 
actie om de karpers van open water te 

redden van economische benutting, te 
beginnen met de spiegelkarper. Daartoe 
is door het COS een petitie opgesteld, 
die uiteindelijk binnen enkele maanden 
door 7000 personen is ondertekend. 
Deze handtekeningen zullen worden 
aangeboden aan het ministerie van 
EL&I, maar ook aan de visstandbeheer-
commissies (VBC’s) en bonden van be-
roepsvissers.

Gerwin Gerlach

BElaNgENVErENigiNg
Het Centraal Overleg Spiegelkarperprojecten 
(COS) is sinds 27 oktober overgegaan in de 
Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer 
(BVK). De BVK organiseert de onderlinge sa-
menwerking tussen de verschillende Spiegel-
karperprojecten, maar geeft ook adviezen over 
het opzetten van verantwoorde karperprojecten 
en treedt in overleg instanties om gewaardeerde 
karperbestanden te ontwikkelen en beschermen. 
Ook onderhandelt de BVK met viskwekers over 
de levering van mooi beschubde spiegelkarpers. 
Meer informatie, waaronder een overzicht van 
de verschillende Spiegelkarperprojecten, is te 
vinden op www.spiegelkarperprojecten.nl.
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