
Karperuitzet VISparels 2021 
In 2019 is Sportvisserij Fryslân samen met Wetterskip Fryslân, gemeente Leeuwarden en gemeente 
Noardeast-Fryslân een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. In deze 
samenwerkingsovereenkomst worden er vier VISparels gerealiseerd. Eén in Dokkum, twee in 
Leeuwarden en één in Grou. In deze VISparels worden de sportvisserijmogelijkheden geoptimaliseerd 
en wordt de visstand aantrekkelijker gemaakt door het uitzetten van karpers. Binnen de overeenkomst 
wordt er door de gemeenten en Wetterskip Fryslân toestemming gegeven om aantallen karper uit te 
zetten die afwijken van de in het VISplan gemaakte afspraken.  

Loodvrij 
Omdat de sportvisserij in 2027 volledig loodvrij moet zijn, wordt er op allerlei fronten actie 
ondernemen om hier naar toe te werken. In de VISparels binnen de samenwerkingsovereenkomst is 
het niet toegestaan om met lood te vissen. Om het mogelijk te maken dat men hier met loodvervangers 
vist zijn er inruilacties bij 3 hengelsportwinkels gestart. Hier kunnen de sportvissers hun lood gratis 
inruilen voor een geschikt loodalternatief.  
Inmiddels wordt het aantal winkels waar inruilacties lopen uitgebreid van 3 naar 7: naast de winkels in 
Grou, Leeuwarden en Dokkum is Sportvisserij Fryslân ook in Oosterwolde en Surhuisterveen een 
inruilactie gestart. Daarnaast wordt er in Damwoude een inruilactie opgezet en zal er zodra er in 
Drachten een VISparel is gerealiseerd ook een inruilactie op touw gezet worden.  

Nieuw VISparels 
Ondertussen is het aantal VISparels uitgebreid naar 13. De Fryske gemeenten zijn erg positief en onder 
de sportvissers en hengelsportverenigingen wordt de VISparel steeds meer een begrip. Sportvisserij 
Fryslân is met zes hengelsportverenigingen en gemeenten in overleg om binnen elk verenigingsgebied 
één of meerdere VISparels te realiseren. In het proces naar de realisatie van de VISparel wordt goed 
overleg gevoerd met lokale sportvissers en hengelsportverenigingen. Hierdoor weten we wat de wens 
van de vereniging en haar leden is.  
De vier VISparels die deel uit maken van de samenwerkingsovereenkomst lag de focus bij uitzet van 
karper, bij de nieuwe VISparels is deze focus meer divers. In VISparel Zuiderveld in Joure ligt de focus 
bij jeugd en ouderen en wordt geen karper uitgezet. In de VISparel van Surhuisterveen is conform de 
eindbezettingen van het VISplan uitgezet. In vier van onze nieuwe VISparels heeft de vereniging 
aangegeven het visbestand aantrekkelijker te willen maken door het uitzetten van een groter aantal 
karpers. Twee van deze wateren zijn wateren waar een visbestand opgebouwd moet worden omdat 
dit nieuwe wateren zijn. De andere twee wateren zijn bestaande vijvers. Hieronder volgt per water 
een omschrijving van het water met het gewenste aantal uit te zetten karpers. De uitzethoeveelheden 
zijn vanwege het beperkte oppervlak van de vijvers bescheiden en variëren van 20 tot 60 exemplaren 
per vijver.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Vijver Damwoude 
De vijver in het Botkepark in Damwoude is in 2021 leeggevist n.a.v. 
een herinrichting van het park. De aanwezige vis is in overleg met 
Wetterskip Fryslân overgezet naar elders. Ondertussen hebben de 
herinrichtingswerkzaamheden plaatsgevonden en kan er een 
nieuw visbestand opgebouwd worden. De vijver heeft een 
oppervlakte van 0,3 Ha. Bij het leegvissen van de vijver zijn er meer 
dan 60 karpers verwijderd. Om het visbestand opnieuw 
aantrekkelijk te maken met een aantal karpers is de wens om hier 
20 karpers (K2) uit te zetten. Dit zijn vissen van ca. 1 kg. Deze vissen 

groeien in een dergelijke kleine vijver tot maximaal 3 á 4 kg. Na het uitzetten wordt zorg gedragen voor 
de groei van de later te plaatsen waterplanten.  
 
Vijver Veenwouden 

In Veenwouden is een nieuwe vijver gegraven met een 
oppervlakte van 0,3 Ha. In deze vijver wordt ook een nieuw 
visbestand opgebouwd en naast het uitzetten van witvis 
willen we ook hier ook de sportvisserij versterken door het 
uitzetten van karper. Ook in deze vijver is de wens om 20 K2 
karpers uit te zetten. In deze nieuw gegraven vijver worden 
ook waterplanten aangebracht en ook hier wordt zorg 
gedragen voor het in stand houden van de nieuwe 

beplantingen.  
Vijver Prandingapark Oosterwolde 

Binnen het Prandingapark van Oosterwolde ligt een mooie 
dorpsvijver waar voornamelijk veel witvis te vangen is. De vijver 
heeft een oppervlakte van 0.25 Ha. In deze bestaande vijver is de 
wens om 20 K2 karpers uit te zetten. In de huidige situatie heeft de 
vijver een waterplantenbedekking van ca. 20%. De verwachting 
door de ervaring uit de pilot is dat deze bedekking onveranderd zal 
blijven na het uitzetten van het bovengenoemde aantal karpers. In 
deze vijver heeft nog niet eerder een karperuitzet plaatsgevonden.  
 

Hege Wier Berlikum 
De Hege Wier in Berlikum is een vijverpartij tussen Berlikum en Menaam. De vijverpartij is 5 Ha groot 
en in dit water waar Sportvisserij Fryslân vanaf begin 2020 visrechthebbende is heeft nog niet eerder 
een karperuitzet plaatsgevonden. Omdat dit een bij uitstek geschikt water is voor de karpervisser is de 
wens om ook dit water te voorzien van een gemiddeld eindbestand karper. De vijver is in de huidige 
situatie erg troebel (doorzicht 10 a 20 cm) en de waterplantenbedekking is ca. 5%. Verwachting is dat 
dit ook ongewijzigd zal blijven na het uitzetten van de karpers. In dit water is het voornemen om 60 K3 
karpers uit te zetten.  
 


