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Veel visvijvers hebben te lijden onder de 

vraat door aalscholvers. Uit hengelvangsten 

en visserijkundige onderzoeken blijkt dat in 

veel kleinere (tot 5 ha) afgesloten wateren, 

bijna geen vissen van 15 tot 30 cm meer 

voorkomen.  

Aalscholvervraat 

Deze “tussenmaat” vissen blijken voor aalschol-
vers de ideale prooilengte te hebben en worden 
stelselmatig weggevreten.  

Verenigingen proberen dat probleem op te lossen 
door vaker vis uit te zetten. Maar hierdoor wordt 
de aantrekkende werking op aalscholvers juist 
groter; de tafel wordt steeds weer opnieuw ge-
dekt!  

Verder blijkt dat door beroepsvissers aangeboden 
pootvis van de grote rivieren en de Randmeren 
niet goed aardt in de relatief kleine visvijvers, wat 
tot een verslechterende kwaliteit van de vis en 
zelfs tot vissterfte leidt.  

Kruiskarper 

Op basis van praktijkervaringen van enkele hen-
gelsportverenigingen is Sportvisserij Nederland 
gestart met het experimenteel uitzetten van 
kruiskarper in afgesloten visvijvers, waar aal-
scholvervraat een aantoonbaar probleem is. 

De kruiskarper is een kruising (hybride) tussen 
een schubkarper en een giebel(wilde goudvis), 
twee vissoorten die in Nederland voorkomen. De 
kruiskarper heeft dan ook kenmerken van zowel 
de giebel als de karper. Kruiskarpers hebben vaak 
de bouw van een giebel en de (relatief) kleine 
bekdraden van de karper. Kruiskarpers daarbij 
wat donkerder en bruiner van kleur dan de zilver-
grijs-kleurige giebel. Meer “karperkleurig” dus. 

 

Kruiskarpers komen uit de kwekerij en zijn ge-
wend om in visvijvers te (over)leven. De kruiskar-
per is een prachtige gedrongen vis, stevig en 
sterk. 

De maximale lengte die een kruiskarper kan be-
reiken is (nog) niet bekend. Verwacht wordt dat 
de kruiskarpers een maximale lengte hebben tus-
sen de 50 en 55 cm. Het gewicht wat dan bereikt 
wordt is tussen de 3 en 3½ kilogram. Ook de 
maximale leeftijd van kruiskarpers is nog niet be-
kend. 

Kruiskarpers zijn onvruchtbaar en planten zich 
dus niet voort. Dat heeft als voordeel dat je het 
aanwezige bestand zeer goed in de hand kunt 
houden. 

Kruiskarpers 
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Aalscholverbestendig? 

Kruiskarpers zijn niet volledig aalscholver-be-
stendig. Kleinere kruiskarpers worden gewoon 
gepakt en opgevreten door aalscholvers en ande-
re roofdieren zoals snoek. Daarom moeten de 
kruiskarpers om aalscholverbestendig te zijn een 
minimale lengte hebben van zo’n 30 cm. De leng-
te moet in het najaar bereikt zijn, omdat de aal-
scholvers met name in de winter de visvijvers 
bezoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook voor kruiskarpers is het belangrijk dat er 
schuilmogelijkheden (waterplanten, takken, evt. 
gaaskooien) aanwezig zijn in de visvijver. Als die 
er niet zijn kan de aalscholver ook de grotere 
kruiskarpers opjagen en aanpikken wat tot stress 
en sterfte leidt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezetting 

De kruiskarper is een relatief dure vis, de prijs 
voor grotere kruiskarpers is veelal zo’n 4 tot 5 
euro per kilo (ex BTW). Voor de visvijver is een 
behoorlijke bezettingsgraad nodig om de vis actief 
te houden. Uitzetten dient daarom alleen plaats te 
vinden in afgesloten visvijvers. Geadviseerd wordt 
om minimaal 200 kg per hectare uit te zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewuste keus 

Verenigingen die overwegen om kruiskarpers uit 
te zetten moeten zich realiseren welke conse-
quenties dit heeft. Het water wordt specifiek een 
(kruis)karperwater. Dat betekent dat er met 
zwaarder en aangepast materiaal gevist wordt 
zoals topelastiek en dikkere hoofd- en onderlij-
nen.  De kruiskarper is een spectaculaire vis om 
te vangen. 

Het mooiste is als je als vereniging over meerdere 
wateren beschikt, waarvan er in één kruiskarpers 
worden uitgezet. De leden hebben dan de keuze 
waarop ze gaan vissen. Een kleine hoeveelheid 
kruiskarpers in de visvijver erbij zetten heeft ei-
genlijk geen nut. 

Kruiskarpers 


