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Betreft: Koers Sportvisserij Nederland inzake karperbenutting
Geacht bestuur,

Diemen 2 juli 2014

De in 2012 door ons opgerichte Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer (hierna te
noemen BVK) is de opvolger van het Centraal Overleg Spiegelkarperprojecten (COS) en
behartigt ondermeer de belangen van monitorende Spiegelkarperprojecten. Het beschermen
van bijzondere karperbestanden is een kerntaak van ons.
Met groeiende zorg zien wij dat semi-natuurlijke karperbestanden van open watersystemen
onder druk komen te staan. Dat verhoudt zich uiteraard bijzonder slecht met beroepsmatige
benutting van karper. Een andere aan onszelf opgelegde taak is het stimuleren en initiëren van
verantwoorde Spiegelkarperprojecten (SKP-en). In het ‘dossier IJsselmeer’ komen die lijnen
samen. De aldaar voorkomende beroepsmatige benutting van door ons uitgezette en
gemonitorde projectspiegelkarpers en monumentale schubkarpers met een rijke
vangstgeschiedenis, ervaren wij als het vernietigen van ‘ons kapitaal’.
Wat betreft het onderwerp ‘beroepsvisserij en karperbescherming’ tasten wij grotendeels in
het duister over uw koers en opstelling. Ook op uw website vinden we daarover niets
bruikbaars.
De laatste ruim drie jaar hebben wij als belangenbehartiger van SKP-en zelf de nodige acties
ondernomen, te beginnen met het in kaart brengen van het probleem van karperbenutting. In
februari 2012 zijn wij de petitie: ‘Laat de spiegels voor de sport!’ gestart. Meer recent hebben
wij richtlijnen opgesteld voor afspraken over karperbenutting in VBC’s. Dergelijke
initiatieven zijn natuurlijk zeer gebaat bij draagvlak en acceptatie binnen de georganiseerde
hengelsport.
Wij wenden ons tot u omdat wij denken veel meer te kunnen bereiken als uw organisatie, en
bij u aangesloten federaties en verenigingen, zich meer uitgesproken op karperbescherming
richten. Naar aanleiding van recente brieven van ons aan de Staatssecretaris van het
Ministerie van Economische Zaken en de Vaste Kamercommisie Economische Zaken over
karperbenutting en onze visie daarop (zie: www.karperbeheer.nl) hebben we inzake het
dossier IJsselmeer vanuit de Tweede Kamer bevestigd gekregen dat er voor onze specifieke
karperzaak zeker winst valt te behalen in het komende traject van het Masterplan IJsselmeer.

Wij begrijpen dat karper en karpervissen van u niet zomaar prioriteit krijgen boven andere
vissoorten en takken van de hengelsport. Toch is onze concrete vraag of uw organisatie bereid
en in staat is om de kansen op een voor ons gunstige uitzonderingspositie voor karper te
bedingen in dit en in andere gevallen van ongewenste benutting van karper.
Wij zijn uiteraard graag bereid om een en ander toe te lichten.
In afwachting van een schriftelijke reactie. (Dat mag ook digitaal naar
contact@karperbeheer.nl).
Namens bestuur Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer
Met vriendelijke groet,
Joris Weitjens Voorzitter

