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Inleiding 

In november 2016 is door De KSN regio Oost het rapport ‘Spiegelkarperproject Twentekanaal: Uitzetplan 

2016-2035’ [1] ingediend bij Rijkswaterstaat en Sportvisserij Oost-Nederland. Eind januari heeft 

Rijkswaterstaat laten weten de voorgestelde karperuitzet in dit plan niet te kunnen goedkeuren, omdat 

onvoldoende uitgewerkt was in hoeverre dit plan voldoet aan de Richtlijnen Uitzet Karper [2]. 

Sportvisserij Nederland heeft het rapport van De KSN regio Oost vervolgens getoetst aan de Richtlijnen 

Uitzet Karper en haar bevindingen verwerkt in het ‘Uitzetadvies karper Twentekanaal’ [3]. Naar 

aanleiding van dit advies zijn tussen Rijkswaterstaat (Eddy Lammens), Sportvisserij Nederland (Roland 

van Aalderen) en De KSN regio Oost (Christian Hummelink) verschillende gesprekken gevoerd, zowel 

telefonisch als per e-mail. 

 

Discussie 

Zowel De KSN regio Oost, Sportvisserij Nederland als Rijkswaterstaat concluderen dat actuele en 

accurate visstandgegevens van het Twentekanaal ontbreken. Op basis van de MWTL-bemonstering in 

2009 is er op het Twentekanaal slechts ruimte voor uitzet die leidt tot een eindbiomassa karper van 

30kg/ha wanneer de Richtlijnen Uitzet Karper strikt gehanteerd worden. In het advies van Sportvisserij 

Nederland worden echter verschillende discussiepunten aangedragen die afwijking van de Richtlijnen 

rechtvaardigen. Ook de Richtlijnen zelf bieden hier de mogelijkheid toe.  

 

De beslissing ligt in dit geval bij de waterbeheerder, Rijkswaterstaat. Uit de verschillende gesprekken is 

inmiddels gebleken dat de voorgestelde karperuitzet (2kg/ha/jaar), die op lange termijn zal leiden tot 

een eindbiomassa karper van 73kg/ha, voor Rijkswaterstaat een te grote afwijking vormt van de 

Richtlijnen Uitzet Karper. Deze eindbiomassa stuit met name op het bezwaar dat het totale visbestand 

op het Twentekanaal in dit geval 365kg/ha zou moeten bedragen, iets wat door Rijkswaterstaat 

onrealistisch wordt geacht. Het huidige niveau van karperuitzet (1kg/ha/jaar) zal op termijn leiden tot 

een biomassa karper van 37kg/ha. De totale visbiomassa op het Twentekanaal zou in dit geval 185kg/ha 

moeten bedragen, een realistische waarde volgens Rijkswaterstaat.  

 

De Richtlijnen Uitzet Karper zijn nog betrekkelijk nieuw, verbeterpunten zowel naar aanleiding van het 

aanvraagtraject als implementatie in de praktijk zijn de komende jaren niet ondenkbaar. Daarnaast 

wordt ook de EKR-score van het Twentekanaal elke 6 jaar vastgesteld. Het is dus zaak om bij het 

Spiegelkarperproject Twentekanaal een vinger aan de pols te houden om in te kunnen spelen op 

veranderende regelgeving. De KSN regio Oost zal zich op dit vlak proactief opstellen.  

 

Voorstel 

De KSN regio Oost stelt derhalve voor om het Spiegelkarperproject Twentekanaal voor een periode van 

vijf jaar te verlengen, met dezelfde uitzethoeveelheid en voorwaarden als in de periode 2011-2016: 

 

- Voor de periode 2017-2021 vraagt De KSN regio Oost toestemming om jaarlijks maximaal 384 

kilogram karper (1kg/ha) uit te zetten op het Twentekanaal  

- De helft van de uitzethoeveelheid (192kg) zal bestaan uit spiegelkarpers, de andere helft (192kg) 

uit schubkarpers.  



- Jaarlijks zal een beknopte monitoringsrapportage worden verstuurd aan de waterbeheerder 

(Rijkswaterstaat) en de visrechthebbende (Sportvisserij Oost-Nederland) 

- Na 5 jaar vindt een uitgebreide analyse plaats van uitzetgegevens, monitoringsresultaten en 

hengelvangstregistratie 

 

Een stabiel uitzetniveau van 384 kilogram per jaar (1kg/ha/jaar) zal op lange termijn leiden tot een 

eindbiomassa karper van 37kg/ha. De verwachting is dat een karpervisser gemiddeld één karper zal 

vangen per 10 visuren.  
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