8.22. Verantwoord vis uitzetten
Sportvissers willen vissen én vangen! Met
de steeds helderder en voedselarmer
wordende Nederlandse wateren en de
vraat door aalscholvers, is het een hele
klus om als hengelsportvereniging aan
deze wens te voldoen.

2. Kies de juiste maatregel(en)
Geringe vangsten zijn veelal het gevolg van
een gering natuurlijk aanbod aan visvoedsel in
het water en/of aalscholverpredatie. Wil je voor
de langere termijn iets aan de visstand doen,
dan is aandacht voor de inrichting van het
water noodzakelijk. Het aanbrengen van
structuur in je water leidt tot meer schuilgelegenheid tegen aalscholvers, maar ook tot
een verhoogde productie van visvoedsel. Een
andere manier om de draagkracht van een
water te verhogen en daarmee een groter
visbestand te realiseren, is het structureel
bijvoeren.

Dit infoblad geeft in vier stappen een richtlijn
om als vereniging verantwoord om te gaan met
het uitzetten van vis in kleine (< 2 ha),
ondiepe (< 4 m) en afgesloten wateren met
een belangrijke functie voor de sportvisserij,
zoals visvijvers en stadswateren.

1. Wat willen we met het viswater?
Het liefst zie je in een water alle vissoorten in
grote hoeveelheden en formaten voorkomen.
Dit is helaas een utopie en er zullen keuzes
moeten worden gemaakt. Als je als vereniging
meerdere viswateren hebt, kunnen deze
wateren verschillend beheerd worden ten
behoeve
van
de
verschillende
typen
sportvissers
(zoals
wedstrijden
karpervissers). Probeer hierbij zoveel mogelijk
gebruik
te
maken
van
de
natuurlijke
mogelijkheden van het viswater. Tijdens de
cursussen Viswaterbeheer leer je hoe je dit
op een weloverwogen manier kunt doen.

Alleen wanneer er voor de vis voldoende schuilgelegenheid en voedsel aanwezig is in het
water, kun je overwegen om de visstand te
vergroten door het uitzetten van vis. Doe dit
bij voorkeur echter niet of alleen wanneer er
aantoonbaar (hengelvangstregistratie!) slecht
wordt gevangen en/of wanneer er sprake is van
een calamiteit of aalscholvervraat!

3. Welke vissen kun je uitzetten?
In wateren die regelmatig bezocht worden door
aalscholvers dient uitsluitend vis groter dan 35
cm te worden uitgezet. Kleinere vis wordt
weggevreten. Aanbevolen wordt om vis voor
kleine afgesloten wateren bij gerenommeerde
viskwekers (zie verderop) aan te schaffen.
Deze vissen zijn gewend om te (over)leven in
visvijvers, in tegenstelling tot (poot)vis die uit
rivieren en meren wordt gevangen. Bovendien
wordt uit het wild gevangen vis vaak
onttrokken ten koste van sportvissers in andere
gebieden. De volgende vissoorten kunnen
worden uitgezet:

Is er maar één water beschikbaar, beheer dit
dan bij voorkeur ten behoeve van de
recreatievissers. Deze groep is inclusief de
jeugd goed voor driekwart van alle sportvissers
en omvat sportvissers die met de vaste hengel
of werphengel eenvoudig veel (wit)vis willen
vangen.

Factsheets sportvisserij
Een goed middel voor het beschrijven van het
doel, het beleid en de uitvoering van het
beheer van een viswater, is de factsheet
sportvisserij.

Zeelt (kweek); met name geschikt voor
plantenrijk water waar van nature al zeelt
voorkomt. Zet zeelt altijd in lage hoeveelheden uit (max. 50 kg/ha). Prijs: ca. €5,- per
kg.

Op www.mijnhengelsportvereniging.nl is een
speciale module voor het invullen van deze
factsheets te verkrijgen.
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Karper (kweek); kleine schub- of spiegelkarpers, tot circa 50 cm zijn mooie sportvissoorten voor de recreatievisser. Om de karpers
klein te houden, kun je vissen van circa 35 cm
in hoge dichtheden uitzetten.
Lees hiervoor het infoblad
hoogbezette karpervijvers”.

“Beheer

5. Hoeveel vis kun je uitzetten?
De hoeveelheid vis die in een viswater uitgezet
kan worden hangt af van de draagkracht van
het water en de hoeveelheid vis die al in het
water aanwezig is. De draagkracht is de
maximale hoeveelheid vis (in kg/ha) die bij een
goede conditie van de kenmerkende vissoorten
in dat watertype kan voorkomen. De
draagkracht
is
afhankelijkheid
van
de
voedselrijkdom van het water (vooral het
gevolg van de bodemsoort; zand, klei of veen;
zie het Basisboek visstandbeheer).

van

‘Echte’ karpervissers geven de voorkeur aan
grote karpers. In dat geval is uitzet in lage
dichtheden aan te bevelen, zodat de individuele
vissen tot groot formaat kunnen doorgroeien,
zonder een sterke voedselconcurrentie. Maak
hierin bewuste keuzes op basis van de wensen
van je leden.
Lees hiervoor het infoblad “Karperbeheer =
keuzes maken”.

De praktijk leert dat het in één keer uitzetten
van een grote hoeveelheid vis niet altijd tot de
gewenste toename van het visbestand leidt. Dit
komt omdat er simpelweg niet voldoende
voedsel in het water aanwezig is om alle
hongerige vissen te voeden. Een deel zal
sterven als gevolg van voedseltekort. Zet
daarom ook nooit meer uit dan de helft van de
theoretische draagkracht.

Graskarper (kweek); wanneer waterplanten
de bevisbaarheid van het water belemmeren
zodat er in de zomermaanden nauwelijks nog
te vissen valt, is de uitzet van graskarper een
optie. Let wel op dat graskarpers
‘harde’
waterplanten en drijfbladplanten niet graag
eten. Graskarper mag alleen worden uitgezet in
afgesloten wateren en voor de uitzet is
toestemming van de eigenaar van het water
vereist.
Lees
hiervoor
het
infoblad
“Graskarper: ecologisch waterplantenbeheer”.

In geval van een blankvoorn-brasem water is
dit afhankelijk van de voedselrijkheid van de
bodem dus maximaal 175 – 300 kg/ha. Indien
jaarlijks vis uitgezet wordt, kan worden
volstaan met maximaal een derde van de
theoretische draagkracht (in het genoemde
voorbeeld circa 100 – 200 kg/ha/jaar).
Voor meer informatie of een advies op maat
kun je natuurlijk altijd terecht bij je federatie.

4. Zet deze vissoorten liever niet uit

Gerenommeerde viskwekers en –leveranciers:

Brasem; meestal afkomstig van de grote
rivieren en plassen in ons land. Deze brasem
aardt niet altijd goed in kleine afgesloten
wateren, wat tot een verslechterde conditie en
soms uiteindelijk zelfs tot vissterfte kan leiden.

•
•
•
•
•
•
•

Blankvoorn, ruisvoorn en winde zijn
vanwege hun (aalscholverpredatie gevoelige)
formaat meestal ongeschikt om uit te zetten.
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