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Nieuwsbrief 

KARPERSTERFTE 

 
 
  

  
Sinds 28 mei j.l. voeren wij op onze vijver 20 kg per dag aan 
hoogwaardig eiwitrijk voer om de karper aan te sterken. Uiteraard 
profiteren daar ook andere vissen daarvan. Inmiddels is er zo'n 
400 kg van dit voer verbruikt. Alleen in het weekend na de start 
van de bijvoer actie hebben wij nog 2 dode karpers aangetroffen 
en verder niet meer. Voor ons is dit een belangrijke indicatie dat 
het nu met de karper beter gaat en we voorzichtig het beleid kun-
nen normaliseren. 
 
Om te beginnen is het gericht vissen op karper weer toegestaan. 
Daarnaast gaan wij nu langzaamaan zowel de hoeveelheid als 
samenstelling van het voer aanpassen tot geadviseerde niveaus 
van ca 10 kg per dag. We bouwen dit af met 1 kg per dag. tevens 
wordt het eiwit gehalte teruggebracht van 42% naar ca 30%. Bin-
nen 14 dagen hebben we overleg met Sportvisserij Zuid West Ne-
derland hoe nu verder. Daarnaast zullen wij delegaties sturen 
naar de voorlichtingsavonden over visvijver beheer georganiseerd 
door Sportvisserij Zuidwest Nederland op 13 en 16 juni. 
 
Afgelopen jaar hebben we het doel van onze vijver geformuleerd. 
Wij willen inzetten op een allround visvijver waar alle takken van 
de hengelsport terecht kunnen. Dat wil zeggen dat we gaan inzet-
ten op meer diversiteit. Vanavond hadden we nog een mooi voor-
beeld hiervan. Naast de diverse voorntjes die er werden gevan-
gen vanaf het kantje zat er ook een mooie brasem tussen, een 
baars en..... een fraaie dikke paling. Wat mij betreft voegen we 
hier nog een paar soorten aan toe zoals kroeskarper, zeelt en 
ruisvoorn. 
 
Samen met Sportvisserij Zuidwest Nederland willen wij een visvij-
ver beheerplan opstellen dat invulling geeft aan dit doel. Daarvoor 
zullen we moeten leren hoe we de vijver en vis moeten monitoren 
zodat we het beleid meer baseren op feiten dan buikgevoelens. 
Belangrijk hierin is een goede vangstregistratie. We weten nog 
niet precies hoe, maar we gaan jullie, onze leden, vragen ons 
hierbij te helpen. 
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 HEB JIJ EEN LEUK INITIATIEF? 
 
Meld het 
aan; HSVdeGender@Gmail.com 
Wij helpen je graag! 


