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Geachte mevrouw Dijksma,

De in 2012 opgerichte Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer (hierna te noemen BVK) heeft als belangrijkste doel-
stelling het beschermen van gewaardeerde en bijzondere karperbestanden. Daarmee behartigt ze de belangen van van de
karpervisserij, één van de grootste takken van de sportvisserij met ruim 100.000 beoefenaren.

De afgelopen jaren hebben wij de visserijdruk (het economisch verhandelen van door beroepsvissers weggevangen kar-
pers) in de rijkswateren van Nederland in kaart gebracht. Hoewel het lastig is om het beeld compleet en helder te krijgen, is
de conclusie ons inziens gerechtvaardigd dat karperbenutting lokaal een behoorlijke impact heeft op karperbestanden. 

In februari 2012 hebben wij een petitie gelanceerd met als titel: Laat de spiegels voor de sport! De petitie is in korte tijd ruim
7000 keer ondertekend! Spiegels staat hier voor spiegelkarpers: een type karper dat sinds 1998 in het kader van zoge-
naamde Spiegelkarperprojecten (SKP-en) in open water op beperkte schaal wordt uitgezet. Deze bij karpervissers populaire
karpervariant was in open water bijna uitgestorven. Dat was niet de enige reden om deze variant uit te zetten. Spiegelkar-
pers zijn individueel herkenbaar en worden daarom al sinds 1998 voorafgaand aan de uitzetting gefotografeerd, gemeten
en gewogen. Aan de hand van met foto teruggemelde vangsten van karpervissers is een schat aan data verzameld.  Met
aan deze SKP-en ontleende kennis en inzicht doen ondermeer Sportvisserij Nederland en veel waterschappen hun voor-
deel. De BVK stimuleert en begeleidt dergelijke projecten. (www.karperbeheer.nl)

Kunt u zich voorstellen dat wij met gekromde tenen toezien hoe karpers in het algemeen, en de door onszelf bekostigde en
uitgezette spiegelkarpers in het bijzonder, worden weggevangen door beroepsvissers? Sinds maart 2012 zijn wij als belan-
gengroep in dialoog geweest met de Combinatie van Beroepsvissers (CvB). Wij waren dichtbij een convenant over beroeps-
matige benutting van karper. Uiteindelijk haakte de CvB af, vooral omdat wij als kleine vereniging geen toereikende
financiële compensatie konden bieden. 

Met grote belangstelling hebben wij de ontwikkelingen rond de IJsselmeervisserij gevolgd. In het kader van het Masterplan
IJsselmeer vroeg uw Ministerie van Economische Zaken aan onderzoeksinstituut IMARES onderzoek te doen naar bouwste-
nen voor een wetenschappelijk onderbouwd beheer van de visstand. Daarop is voor de vissoorten brasem, blankvoorn,
snoekbaars en baars een analyse gemaakt. Die analyse wijst erop dat de bestanden van deze vier soorten sterk verslechte-
ren. In het Masterplan IJsselmeer-Markermeer wordt aan u geadviseerd om, gezien de toestand van de schubvisbestanden
in dat watergebied, te beginnen met een visserijstop op schubvis van drie jaar. Een verstandig advies volgens ons. Echter
door Imares is niet onderzocht hoe groot de visserijdruk op karper is. Wij zetten vanuit onze expertise dit advies graag
kracht bij met feiten over de karper in het IJsselmeergebied.

Zelfs nog voor de realisatie van de afsluitdijk was karper een redelijk veel voorkomende vissoort in de zoete/brakke rivier-
mondingen van het IJsselmeer en de karper heeft zich daar zonder grootschalige uitzettingen tot midden jaren 1990 goed in
stand gehouden. Uit een door ons opgezette en nog lopende enquête onder ervaren karpervissers die actief zijn in grote
open watersystemen blijkt echter zonneklaar dat het karperbestand in de meeste rijkswateren en met name in het gehele
IJsselmeergebied, inclusief de randmeren, sinds midden van de jaren 1990 dramatisch aan het teruglopen is. 

Thans wordt het IJsselmeergebied echter naar schatting (ondermeer op basis van gegevens van de Urker visafslag) jaar-
lijks nog zo’n 10.000 kilogram karper weggevangen. Volgens zowel de Europese Kaderrichtlijn Water en uw eigen Beleids-
besluit Binnenvisserij uit 1999 dient beroepsvisserij duurzaam plaats te vinden. Bovendien mogen de belangen van
medegebruikers, in dit geval de hengelsport, door die benutting niet ernstig geschaad worden. Aan beide voorwaarden
wordt niet voldaan.



Karpervissers doen vrijwel zonder uitzondering aan catch and release en dat maakt een spiegelkarperproject tot een onge-
kend succesvolle formule. Los van de wetenschappelijke waarde die intensief gemonitorde spiegelkarpers vertegenwoordi-
gen, heeft een grote oude karper (een karper kan ruim 40 jaar oud worden) voor karpervissers een bijna onschatbare
emotionele waarde (lees de tekst in grijs gedeelte onderin). Het is voor onze doelgroep/achterban heel moeilijk uit te leggen
dat dergelijke karpers door beroepsvissers op de afslag worden aangeboden om tot vismeel vermalen te worden (zie foto
rechts onderin). Om de karpers te redden worden deze - voor oplopende prijzen - opgekocht van beroepsvissers en uitge-
zet in privévijvers of verenigingswateren. Helaas is dat een schijnoplossing, want uit SKP-onderzoek is gebleken dat van ou-
dere karpers die uit hun omgeving worden gehaald en in een afwijkend milieu worden geplaatst slechts een fractie overleeft.

Een visserijstop van drie jaar voor IJsselmeer/Markermeer/IJmeer is ook voor karper een eerste impuls om het herstel van dit
eeuwenoude karperbestand in te zetten. Maar om karper in rijkswateren hun plek terug te geven is meer nodig. Hengel-
sportbestuurders hebben, net als bij de aal, het gevaar van verschralen of zelfs uitsterven van karper onderkend door een
algemeen meeneemverbod voor karper in visvergunningen op te nemen. Wij zouden het zeer waarderen als u onze sportvis
nummer 1 dezelfde bescherming wil geven in de vorm van een meeneemverbod voor karper voor zowel beroepsvissers en
sportvissers op alle rijkswateren in Nederland. 

Wij hopen dat u de moeite wil nemen om ons te antwoorden. Voor een nadere toelichting over dit onderwerp bent u bij ons
uiteraard ook aan het goede adres.

Hoogachtend, 

Joris Weitjens 
Voorzitter De BVK

Bijlage: 
Petitie Laat de spiegels voor de sport!

Einde verhaal 

Onderstaande hartenkreet is van een van de vele karpervissers die honderden uren per jaar besteden aan het vissen op karper in het
IJsselmeergebied. Niet zomaar een zondagsvisser dit, maar een jongen die geen zee te hoog gaat om de grote karpers van het 
IJsselmeer te vangen. Naalden in een hooiberg? Je zou het zeggen, maar deze jongen weet ze, dankzij tomeloze inzet en vakman-
schap, te vinden en terug te vinden, tot het fatale bericht op internet dat er door beroepsvissers gevangen karpers zijn opgekocht en
uitgezet in een vijver. 

‘Mijn karperhart is gebroken. Ik vis al ruim 20 jaar op het IJsselmeer en de randmeren van Flevoland en in de IJssel.
Een van de grootste schubkarpers van dit open water, mijn persoonlijk Nederlands record, zie ik hier op de foto
staan, klaar voor uitzetting in een putje in Urk! Deze vis moet terug waar hij hoort. Deze vis, dit monument, gaat
daar dood. 
Waar gaat het heen met onze hobby? Ongelofelijk het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Laten we de handen ineen-
slaan en deze vis terughalen! Hier het bewijs dat het om dezelfde vis gaat. Nu moet het stoppen: het hele karperbe-
stand gaat kapot op ons mooie open water. Deze vissen horen niet thuis op een put in Urk. Het zijn vissen die op en
door groot open water zijn voortgebracht en zijn nog ouder dan wijzelf. Ze worden nu gewoon vermoord in zo een put.
Dat er mensen zijn die dit over hun hart kunnen verkrijgen. Hier een recente foto: de vis woog hier 24.2 kg en ik heb
hem met liefde teruggezet en met het vooruitzicht hem nog ‘ns tegen te komen. Kun je je voorstellen wat dit met mij
doet ruim 20 jaar vissen op dit grote water en het heeft 19 jaar geduurd tot ik zo een grote karper vang op het open
water en dan zulk nieuws te horen krijgen dat hij op een putje zijn laatste rondjes zwemt. Einde verhaal. Ik ben er
kapot van.’

Pascal Philippi

Een gematchte 
spiegelkarper


