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1 Inleiding 

Hengelsportvereniging Ons Belang beheert een aantal viswateren in Zutphen 

welke voor sportvissers nog niet optimaal zijn. De vereniging wil deze 

wateren verbeteren, en zoekt daarbij aansluiting bij het project Sportvisserij 

Op de Kaart (SOK). 

SOK is een project om samen met waterschap en gemeente de belangrijkste 

sportvisserijwateren in en nabij de bebouwde kom aan te wijzen en te 

optimaliseren. Dit gebeurt door per water de specifieke hengelsportfunctie, 

de belangrijkste knelpunten en de gewenste maatregelen te beschrijven. 

 

De vaak kleine, afgesloten wateren in de bebouwde kom zijn belangrijk voor 

onder andere de jeugd-, recreatie, oudere of mindervalide sportvisser. Deze 

groep sportvissers heeft vaak een beperkte actieradius, voor hen zijn de 

stedelijke wateren vaak de enige optie om zelfstandig te kunnen vissen. De 

visstand en de sportvisserij op de wateren in de bebouwde kom staan vaak 

onder druk van verschillende problemen (zie afbeelding 1.1).  

 

In dit beheerplan zijn voor het bovenstaande type water maatregelen 

uitgewerkt, die de bevisbaarheid moeten verbeteren. De vereniging kan deze 

uitwerking gebruiken om haar activiteiten jaarrond gestalte te geven. 

 

 
Figuur 1.1 Oorzaken afname kwaliteit viswateren. 
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2 Locaties 

HSV Ons Belang heeft met ondersteuning van Sportvisserij Oost Nederland 

de - voor de sportvisserij - belangrijkste wateren in Zutphen aangewezen. Er 

is een veldinventarisatie uitgevoerd waarbij is nagegaan welke maatregelen 

nodig zijn om de sportvisserij op deze wateren te optimaliseren. Deze zijn 

vertaald in factsheets per water, welke te vinden zijn in bijlage I. De HSV 

heeft in totaal vijf wateren aangewezen waar de vereniging de bevisbaarheid 

wil verbeteren. Dit betreft de volgende wateren;  

 

• De Vijver 

• Grote Gracht 

• Marshaven 

• Pompkanaal 

• Vispoortgracht 
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3 Beheerplannen 

 

Per water/wijk is er een beheerplan opgesteld, met daarin de maatregelen 

om het water geschikter te maken voor de hengelsport.  

 

Het beheerplan bestaat uit:  

• een overzicht per water met de locaties van de werkzaamheden. 

• een legenda. 

• een lijst van werkzaamheden met verantwoordelijken en planning.  

• een opmerkingenveld met extra informatie over de werkzaamheden. 
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3.1 Beheerplan De Vijver 

 
Kaart met werkzaamheden:  

 
 
Legenda: 

Label Betekenis 

 
Stekken maaien op oever 

 
Vissenbos aanleggen 

 
Planning per werkzaamheid: 

Werkzaamheid Door wie Wanneer 

Stekken maaien op oever* Extern/vrijwilligers 3 tot 6 keer in de periode 
april-augustus 

Plaatsen vissenbossen** Extern/vrijwilligers Najaar 2019 

 
Op- of aanmerkingen: 

* In totaal zijn er 19 stekken die gemaaid moeten worden, zie kaart. Dit is zelf uit te voeren 
m.b.v. een bosmaaier. Tijdens het maaien van de oevers en kanten moet er gelet worden op 
broedende vogels. Is er een nest of word er een nest gemaakt, dan NIET in de buurt van dat 
(opkomende) nest maaien. Stekken niet breder dan 2 meter maaien en er moet meer dan 25% 
oeverbegroeiing blijven staan.  
Stekken maken kan ook uitgevoerd worden door een aannemer met maaikorf van 4 meter 
breed. Voor het maaien en afvoeren van de stekken wordt gemiddeld zo’n €200/uur voor 
gevraagd. Voor een schatting van de kosten bij het inhuren van de aannemer, zie Hoofdstuk 5. 

** Bij vissenbossen moet er gebruik gemaakt worden van dood hout of hout dat geen bladeren 
of naalden bevat. Het vissenbos is duidelijk herkenbaar doordat de palen van het vissenbos 
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ongeveer 10 cm boven water uitsteken. Vissenbossen kunnen worden aangelegd door Visserij 
Service Nederland (kosten: zie Hoofdstuk 5) of zelf worden aangelegd. 

 
 
 
 
 

3.2 Beheerplan Grote Gracht 

 
Kaart met werkzaamheden:  

 
 
Legenda: 

Label Betekenis 

 
Maaien waterplanten 

 
Uitzet karper hoge dichtheden 

 
Planning per werkzaamheid: 

Werkzaamheid Door wie Wanneer 

Stekken maaien onder water* Extern/vrijwilligers 3 tot 6 keer in de periode 
april-augustus 

Uitzet karper hoge 
dichtheden** 

Extern Vanaf winter 2019/2020 

 
Op- of aanmerkingen: 
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* In totaal zijn er 13 stekken die onder water gemaaid moeten worden, zie kaart. Waterplanten 
maaien kan het makkelijkst uitgevoerd worden door een aannemer met maaikorf, deze kan 
ongeveer 6 stekken per uur onder water maaien. Hierbij moet wel op worden gelet dat de vissen 
die meegeschept worden uit de planten geplukt en teruggezet worden. Voor het maaien en 
afvoeren van waterplanten wordt gemiddeld zo’n €200/uur voor gevraagd. Het maaien van 
stekken onder water kan uitstekend gecombineerd worden met het maaien van oeverstekken. 
Voor een schatting van de kosten bij het inhuren van de aannemer, zie Hoofdstuk 5. 

** Zie hoofdstuk 4. 

 

3.3 Beheerplan Marshaven 

 
Kaart met werkzaamheden:  

 
 
Legenda: 

Label Betekenis 

 
Stekken maaien op oever 

 
Planning per werkzaamheid: 

Werkzaamheid Door wie Wanneer 

Stekken maaien op oever* Extern/vrijwilligers 3 tot 6 keer in de periode 
april-augustus 

 
Op- of aanmerkingen: 

* In totaal zijn er 6 stekken die gemaaid moeten worden, zie kaart. Dit is zelf uit te voeren m.b.v. 
een bosmaaier. Tijdens het maaien van de oevers en kanten moet er gelet worden op 
broedende vogels. Is er een nest of word er een nest gemaakt, dan NIET in de buurt van dat 
(opkomende) nest maaien. Stekken niet breder dan 2 meter maaien en er moet meer dan 25% 
oeverbegroeiing blijven staan.  
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Stekken maken kan ook uitgevoerd worden door een aannemer met maaikorf van 4 meter 
breed. Voor het maaien en afvoeren van de stekken wordt gemiddeld zo’n €200/uur voor 
gevraagd. Voor een schatting van de kosten bij het inhuren van de aannemer, zie Hoofdstuk 5. 
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3.4 Beheerplan Pompkanaal 

 
Kaart met werkzaamheden:  

 
 
Legenda: 

Label Betekenis 

 
Stekken maaien op oever 

 
Boom snoeien 

 Maaien waterplanten 

 
Planning per werkzaamheid: 

Werkzaamheid Door wie Wanneer 

Stekken maaien op oever* Extern/vrijwilligers 3 tot 6 keer in de periode 
april-augustus 

Stekken maaien onder 
water** 

Extern/vrijwilligers 3 tot 6 keer in de periode 
april-augustus 

Stekken snoeien op oever*** Extern/vrijwilligers Najaar/winter 2019/2020 

 
Op- of aanmerkingen: 

* In totaal zijn er 24 stekken die gemaaid moeten worden, zie kaart. Dit is zelf uit te voeren 
m.b.v. een bosmaaier. Tijdens het maaien van de oevers en kanten moet er gelet worden op 
broedende vogels. Is er een nest of word er een nest gemaakt, dan NIET in de buurt van dat 
(opkomende) nest maaien. Stekken niet breder dan 2 meter maaien en er moet meer dan 25% 
oeverbegroeiing blijven staan.  
Stekken maken kan ook uitgevoerd worden door een aannemer met maaikorf van 4 meter 
breed. Voor het maaien en afvoeren van de stekken wordt gemiddeld zo’n €200/uur voor 
gevraagd. Voor een schatting van de kosten bij het inhuren van de aannemer, zie Hoofdstuk 5. 

** Waterplanten maaien met de harkboot. In totaal moet er ongeveer 0,4 hectare gemaaid 
worden. 
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*** Tijdens het snoeien van de bomen moet er gelet worden op broedende vogels. Is er een nest 
of word er een nest gemaakt, dan NIET in de buurt van dat (opkomende) nest maaien. Houdt bij 
het snoeien rekening met het aanzicht van het water en stem van tevoren af met de eigenaren 
als er gestart wordt met de werkzaamheden. Het snoeien zal uitgevoerd kunnen worden door 
een hovenier of door eigen vrijwilligers. Na het snoeien hoeft niet meer ieder jaar gesnoeid te 
worden. Een hovenier vraagt zo’n €50/uur en ongeveer €60,- aan kosten voor het afvoeren van 
het snoeisel. Voor een schatting van de kosten bij het inhuren van de aannemer, zie Hoofdstuk 
5. 
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3.5 Beheerplan Vispoortgracht 

 
Kaart met werkzaamheden:  

 
 
Legenda: 

Label Betekenis 

 
Stekken maaien op oever 

 
Vissenbos aanleggen 

 
Uitzet karper lage dichtheden 

 
Planning per werkzaamheid: 

Werkzaamheid Door wie Wanneer 

Stekken maaien op oever* Extern/vrijwilligers 3 tot 6 keer in de periode 
april-augustus 

Uitzet karper lage 
dichtheden** 

Extern Vanaf winter 2018/2019 

Plaatsen vissenbossen*** Extern/vrijwilligers Najaar 2019 

 
Op- of aanmerkingen: 

* In totaal zijn er 13 stekken die gemaaid moeten worden, zie kaart. Dit is zelf uit te voeren 
m.b.v. een bosmaaier. Tijdens het maaien van de oevers en kanten moet er gelet worden op 
broedende vogels. Is er een nest of word er een nest gemaakt, dan NIET in de buurt van dat 
(opkomende) nest maaien. Stekken niet breder dan 2 meter maaien en er moet meer dan 25% 
oeverbegroeiing blijven staan.  
Stekken maken kan ook uitgevoerd worden door een aannemer met maaikorf van 4 meter 
breed. Voor het maaien en afvoeren van de stekken wordt gemiddeld zo’n €200/uur voor 
gevraagd. Voor een schatting van de kosten bij het inhuren van de aannemer, zie Hoofdstuk 5. 
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** Zie hoofdstuk 4. 

*** Bij vissenbossen moet er gebruik gemaakt worden van dood hout of hout dat geen bladeren 
of naalden bevat. Het vissenbos is duidelijk herkenbaar doordat de palen van het vissenbos 
ongeveer 10 cm boven water uitsteken. Vissenbossen kunnen worden aangelegd door Visserij 
Service Nederland (kosten: zie Hoofdstuk 5) of zelf worden aangelegd. 
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4 Visuitzet 

Een van de maatregelen die de vereniging graag wil uitvoeren is het 

uitzetten van karper. Daarvoor is er de Richtlijn Uitzet Karper 

(karperrichtlijn) die eisen stelt aan de hoeveelheid karper die mag worden 

uitgezet. Afwijking van de Richtlijn is mogelijk op wateren die in overleg met 

gemeente en waterschap worden aangewezen als specifieke 

hengelsportwateren.  

Voor een aantal wateren is het van belang dat vis wordt uitgezet. Per 

vissoort is dit hoofdstuk uitgewerkt. 

 

Karper 

Om het ideale karperbestand te bereiken is periodieke uitzet van karper 

noodzakelijk. Omdat het om relatief kleine hoeveelheden gaat is het 

verstandig om eens per drie tot vijf jaar uit te zetten, zodat er per keer een 

redelijke hoeveelheid besteld kan worden. 

Er zijn drie beheeropties voor het karperbestand, per water zal een keuze 

gemaakt moeten worden welke optie wordt nagestreefd: 

 

• Laag bestand: voor de gevorderde karpervisser, die op zoek is naar 

grote karpers en daar veel tijd in wil steken (de vangkans is klein). 

Het betreft een klein bestand (circa 5-10 vissen per hectare, in totaal 

maximaal 50 kg/ha). De karpers kunnen vanwege de lage dichtheid 

(weinig concurrentie) doorgroeien tot groot formaat (15-20 kilo per 

stuk). 

 

• Gemiddeld bestand: voor de recreatie/jeugdvisser die al kennis heeft 

gemaakt met het karpervissen. Het betreft een flink karperbestand 

(20-40 karpers per hectare met een gewicht van maximaal circa 200 

kilo/ha).  De karpers hebben een gemiddeld formaat (maximaal 10 

kilo per stuk). 

 

• Hoog bestand: voor de beginnende (jeugd)visser die wil kennismaken 

met het vissen op karper. Het betreft een bestand met een grote 

dichtheid kleinere K2-karper (maximaal 5 kilo per stuk, >200 

kilo/ha). Dit is vooral toepasbaar op kleine vijvers. 

 

 

Met behulp van de ‘Rekenhulp karperuitzet’ kan berekend worden hoeveel 

karpers uitgezet moeten worden om de gewenste eindbestanden te bereiken.  

 

Om het streefbeeld te realiseren kan het volgende uitzet schema gevolgd 

worden. 
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Bij de aantallen uit te zetten vissen is gerekend met het uitzetten van 2-

jarige karpers met een gewicht van ongeveer 0,8 kg voor de Grote Gracht, 

en 3-jarige karper met een gewicht van circa 1,5 kg per stuk voor de 

Vispoortgracht. Deze vissen zijn weinig predatiegevoelig voor aalscholvers en 

hebben een hoge overleving.  

 

Overige vissoorten 

Het uitzetten van andere vissoorten wordt sterk afgeraden door Sportvisserij 

Nederland. Blankvoorn en brasem worden niet gekweekt (hoewel ze wel bij 

kwekers kunnen worden besteld), maar in het wild gevangen. In het wild 

gevangen vis is erg gevoelig voor sterfte bij het overzetten, omdat deze vis 

na vangst vaak veelvuldig wordt overgeslagen in kweekbassins, met stress 

en beschadiging van de sluimhuid of erger tot gevolg. Daarnaast wordt 

wildgevangen vis vaak niet duurzaam geoogst waardoor sportvissers op de 

plaats van herkomst worden benadeeld. 

  

Sportvisserij Nederland wil daarom dat hengelsportverenigingen in de 

toekomst geen in het wild weggevangen schubvis meer uitzetten. 

 

Verder is het uitzetten van snoek niet zinvol, vanwege onderlinge predatie. 

De populatie snoek reguleert zichzelf. 

  

opper-

vlak

type bestand

naam water totaal n n/ha kg/ha 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Grote Gracht 3,1 hoog 113 36,3 296 150 40 40 40

Vispoortgracht 3 laag 18 5,9 47 20 8 8 8

Totaal (aantal) 6,1 130 170 0 0 0 48 0 0 0 48 0 0 0 48 0

Totaal (kilo) 150 0 0 0 44 0 0 0 44 0 0 0 44 0

eindbestand Aantallen per jaar
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5 Kosten en financiering 

Voor de in Hoofdstuk 3 en 4 genoemde maatregelen is een globaal 

kostenoverzicht gemaakt. Dit overzicht geeft enkel een indicatie van hoe 

hoog de kosten kunnen zijn. Al deze kosten zijn gebaseerd op de inhuur van 

derden. Dit betekent dat wanneer de vereniging door middel van vrijwilligers 

zelf zaken kan uitvoeren, deze kosten aanzienlijk lager liggen. 

 

 

 
* deze kosten zijn gebaseerd op inhuur derden. Door gemeente, zelf uitvoeren of een combinatie 
hiervan kan de kosten drukken 

** 4x per jaar, is verrekend onder kosten 

 
Zie bijlage II voor een toelichting op de berekening van bovenstaande kosten. 

 

Voor bepaalde maatregelen in viswateren is subsidie van Sportvisserij 

Nederland beschikbaar. Een subsidie kan worden toegekend voor: 

• Realisatie van concrete inrichtingsmaatregelen ten behoeve van 

sportvissers of visstand, zoals de aanleg van trailerhellingen, 

visstoepen, steigers, schuilvoorzieningen, clubhuizen, pompen / 

fonteinen, onderwaterstructuren, oeverbeschoeiing, graven van 

visvijvers, aanbrengen beplanting e.d. 

• Ter stimulering van het optimaal beheren van (karper-)visvijvers. 

• Andere maatregelen, die naar het oordeel van het Bestuur van belang 

zijn voor de duurzame verbetering van het viswater, de visstand of 

het sportvisserijgebruik. 

 

Zie voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden het infoblad: 

http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/bestuur/fonds-verbetering-

sportvisserijmogelijkheden.html   

Maatregel Aantal 2019 2020 2021 2022 2023

Maaien stekken oever en/of waterplanten** 75 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00

Snoeien stekken oever 3 € 30,00 € 0,00 € 30,00 € 0,00 € 30,00

Uitzet karper € 1.050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 308,00

Plaatsen vissenbossen 4 € 3.600,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00

Totaal: € 11.180,00 € 6.900,00 € 6.930,00 € 6.900,00 € 7.238,00

Kosten Zutphen*

http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/bestuur/fonds-verbetering-sportvisserijmogelijkheden.html
http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/bestuur/fonds-verbetering-sportvisserijmogelijkheden.html
http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/bestuur/fonds-verbetering-sportvisserijmogelijkheden.html
http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/bestuur/fonds-verbetering-sportvisserijmogelijkheden.html
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Bijlage II Toelichting berekening kosten 

 
 

1.De kosten voor het maaien en afvoeren met een maaikorf en trekker door een aannemer zijn gemiddeld €200,-
/uur. Deze maait gemiddeld 6 stekken per uur. Dit betekent dat 1 stek €33,- kost, het maaien gebeurt over het 
algemeen 4 keer per jaar, dit maakt 1 stek maaien ± €130,- op jaarbasis. Voor het maaien van waterplanten geldt 
hetzelfde, dit kan ook gecombineerd worden met het maaien van de oeverstekken.  

 
2. Een hovenier kost gemiddeld €50,-/uur en afvoerkosten liggen rond de €60,-/m3. Geschat snoeit een hovenier 
ongeveer 5 stekken per uur. Een stek zal dus ongeveer €10,- kosten, vervolgens komen hier nog de kosten voor het 
afvoeren bovenop. Het snoeien van een stek is (meestal) niet jaarlijks vereist.  
 
3. Deze prijzen zijn gebaseerd op uitzet van K3-spiegelkarper, de gemiddelde prijs van verschillende kwekerijen. 
Voor hoogbezette (jeugd)karpervijvers worden K2-spiegelkarpers geadviseerd, deze kosten gemiddeld €5,-/kg. De 
prijs is exclusief transportkosten. 
 
4. Deze prijzen zijn gebaseerd op uitzet van graskarper, de gemiddelde prijs van verschillende kwekerijen. De prijs 
is exclusief transportkosten. 
 
5. Deze prijzen zijn gebaseerd op aanleg vissenbos van 1 meter breed en 10 meter lang door Visserij Service 
Nederland. Een onderhoudscontract voor €100,-/jaar is mogelijk. 
 
6. Deze prijzen zijn gebaseerd op de aanschaf van coccolietenkrijt van Lambers-Seghers. De prijs is €0,25/kg en 
voor 1 hectare is het eerste jaar 3000 kg nodig. De daaropvolgende jaren volstaat de helft. De prijs is exclusief 
transportkosten. Naast het krijt is een boot een vereiste en zullen er arbeidsuren voor het bekrijten bij komen.  
 
7. De kosten van een propellerpomp liggen tussen de €2000,- en €4000,-. Hier komen nog kosten bij voor de 
aanleg en het frame waarop de pomp geplaatst wordt. Gemiddeld zal een complete, geplaatste pomp €4000,- zijn. 
Energiekosten zijn afhankelijk van het type pomp, aantal draaiuren en wie de kosten voor rekening neemt. 
 
8. Prijs verschilt enorm per type voorziening: 

 
 

Maatregel Eenheid 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar

1. Maaien stekken oever en/of waterplanten (4x/jaar) 1 stek 130,00€      130,00€      130,00€      130,00€      130,00€      

2. Snoeien stekken oever 1 stek 10,00€        -€             10,00€        -€             10,00€        

3. Uitzet karper 1 kg 7,00€           7,00€           7,00€           7,00€           7,00€           

4. Uitzet graskarper 1 kg 7,00€           7,00€           7,00€           7,00€           7,00€           

5. Plaatsen vissenbossen 1 bos 900,00€      100,00€      100,00€      100,00€      100,00€      

6. Krijten 1 ha 750,00€      375,00€      375,00€      375,00€      375,00€      

7. Plaatsen pomp 1 pomp 4.000,00€  

8. Aanleg voorziening

Type voorziening Prijs Gemiddeld

Aanleg wedstri jdsteiger hardhout €700,- tot €900,- 800,00€            

Aanleg wedstri jdsteiger gerecycled kunststof €700,- tot €800,- 750,00€            

Aanleg wedstri jdsteiger prefab beton €400,- tot €600,- 500,00€            

Aanleg vissteiger hardhout (evt. inval ide) €2000,- tot €3000,- 2.500,00€         

Aanleg vissteiger gerecycled kunststof (evt. inval ide) €2250,- tot €2350,- 2.300,00€         

Aanleg visstoep elementenverharding €350,- tot €450,- 400,00€            

Aanleg visstoep gerecycled kunststof grastegels €400,- tot €600,- 500,00€            

Aanleg visstoep boomschors €150,- tot €250,- 200,00€            

Aanleg visstoep hal fverharding €250,- tot €350,- 300,00€            
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