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• nieuws uit de regio 	  Limburg

KARPEREN AAN DE LIMBURGSE MAAS
Mijmeringen van een karpervisser

oorheen maakte 
ik me vaak ernstig 
zorgen om de Maas. 

Om haar gezondheid en die 
van haar bewoners. Onze eco-
nomie maakt ons hongerig, 
kortzichtig en soms zelfs blind 
van het verlangen naar meer. 
In al onze haast en hebberig-
heid zagen we niet hoezeer we 
haar kwelden en krenkten en 
hoe het Maasbekken zich uit-
eindelijk vulde met vervuilde, 
troebele tranen. Maar ondanks 
alles is ze altijd blijven geven, 
zorgen en geloven zoals een 
echte moeder dat betaamd. 
Dat is Moeder Maas.

NATUURLIJK	
EVENWICHT
Gelukkig zijn we lang-
zaam gaan inzien hoe 
schadelijk de onstil-
bare honger van onze 
economie kan zijn 
voor het voortbestaan 
van onze planeet. 
Langzaam proberen 
we de balans tussen 
mens en natuur te 
herstellen. En al 
is het vaak nog op 
kleine schaal, onze 
pogingen zijn zeker 
niet zonder succes. 
Het Maasplassenge-

bied – en dan met name het 
door mij zo geliefde stuwvak 
Borgharen/Linne – is hier een 
perfect voorbeeld van. Onder 
andere Rijkswaterstaat, Na-
tuurmonumenten, Stichting 
Limburgs Landschap en na-
tuurlijk ook Sportvisserij Lim-

burg stellen man en macht in 
het werk om het milieu zowel 
in als om het water te verbe-
teren. Dit heeft het afgelopen 
decennium, zeker ook voor 
ons sportvissers, geleid tot een 
aantal zeer positieve ontwik-
kelingen. 

De	Maas	en	de	Maasplassen	intrigeren	en	verrassen	me	
als	karpervisser	steeds	weer.	De	raadsels	die	gepaard	
gaan	met	het	bevissen	van	deze	wateren,	houden	me	
vaak	nachtenlang	uit	mijn	slaap.	De	kronkelende	rivier	
en	mysterieuze	donkere	diepten	doen	me	mijmeren,	
dromen	en	brengen	me	zo	diep	in	vervoering	dat	ik	
soms	zelfs	vergeet	een	karper	te	vangen.

DOOR PATriCK STuLTJENS
HOUDERS KLEINE VISPAS OPGELET!
Met een Kleine VISpas mag je in Limburg alleen vissen in het 
Lateraalkanaal en Julianakanaal met inbegrip van een aantal 
kanaalhavens. Op postkantoren wordt echter vaak beweerd 
dat je hiermee op meerdere wateren mag vissen, zodat er nog 
te vaak sportvissers een verbaal krijgen omdat ze met een 
Kleine VISpas in de Maas visten.

In de bij de Kleine VISpas behorende Lijst van Viswateren staat precies 
beschreven waar je mag vissen. Dit mag bovendien maar met maximaal 
één hengel en een beperkt aantal aassoorten. Wil je als sportvisser 
uitgebreidere mogelijkheden hebben om te vissen – bijvoorbeeld met 
twee hengels, op roofvis of in veel meer viswater – dan moet je lid worden 
van een hengelsportvereniging. Je ontvangt dan automatisch de VISpas, 
die tevens fungeert als bewijs van lidmaatschap van de vereniging. Deze 
VISpas kost slechts een paar tientjes meer dan de Kleine VISpas, maar 
verruimt je vismogelijkheden enorm.
Kijk voor de dichtstbijzijnde hengelsportvereniging op de site van Sport-
visserij Limburg onder de kop ‘aangesloten hengelsportverenigingen’ of 
stuur een e-mail naar info@sportvisserijlimburg.nl.

Wie	goed	om	zich	heen	kijkt,	zal	ontdekken	dat	er	nog	prachtige	plekken	zijn	om	op	karper	te	vissen	
–	zeker	in	de	winter.

GESCHIKTE	BIOTOOP
Met name de waterkwaliteit is 
enorm aan het verbeteren. Dat 
is duidelijk terug te zien in 
de toename van verschillende 
soorten waterplanten en de 
helderheid van het water. Het 
ecologische systeem herstelt 
in rap tempo, waardoor er 
meer en meer een geschikte 
biotoop ontstaat voor de vele 
vissoorten in de Maas en 
Maasplassen. Zo bieden steeds 
meer sectoren de ideale om-
standigheden voor het afzetten 
van de visseneitjes tijdens de 
paai. Dat veel vissoorten hier 
optimaal van profiteren, is bij-
voorbeeld duidelijk merkbaar 
aan de toename van het aantal 
futen dat zich gretig voedt 
met de talrijke jonge visjes. 

RIJKE	FAUNA
Wie op een zonnige, wind-
stille en warme zomerdag 
gewapend met polaroid zon-
nebril een wandeling langs 
de oevers van de Maasplas-
sen maakt, zal versteld staan 
van wat er allemaal te zien is 
in het glasheldere water. Je 
tuurt op veel plekken met het 
grootste gemak enkele meters 
de diepte in om je vervolgens 
te verbazen over de betove-
rende schoonheid van een 
onderwaterwereld vol leven. 
Met name de toename van 
driehoeksmosseltjes,die zich 
werkelijk elke beschikbare kei 
hebben toegeëigend, duidt op 
een verbetering van de water-
kwaliteit. Al vanaf het vroege 
voorjaar bloeit het onderwa-
terleven op om vervolgens 
tijdens iedere zomermaand 
weer nieuwe en vaak rijkere 
vormen aan te nemen. 

GEMENGDE	GEVOELENS
Nu is zeker niet iedere karper-
visser gecharmeerd van deze 
ontwikkelingen. De weelde-
rige plantengroei maakt het 
vissen in praktisch opzicht 
stukken moeilijker en het 
grote aanbod van natuurlijk 
voedsel maakt dat de karpers 
minder gretig op ons voer en/
of aangeboden aas reageren. 
Ook de bereikbaarheid van 
de oevers laat nog wel eens 
te wensen over. Soms dien je 
grote afstanden te lopen of te 
varen om de stek of sector die 
je op het oog hebt te bereiken. 

Dat het ene Maasvak produc-
tiever is dan het andere, kan 
ik ook niet betwisten. Mijn 
zorgen om het karperbestand 
zijn dan zeker ook niet onte-
recht.

ANDERS	DENKEN
In plaats van hierover te gaan 
klagen, ben ik van mening 
dat we als karpervisser anders 
moeten gaan denken. Ook 
voor ons geldt dat we ons pro-
actief op moeten gaan stellen 
en inspelen op de veranderin-
gen. Vissen op karper anno nu 
zou meer om het lijf moeten 
hebben dan alleen vangen en 
egotripperij. We zijn met zijn 
allen verantwoordelijk voor de 
toekomst van de door velen 
zo geliefde Maaskarper. Het 
is belangrijk dat het karperbe-
stand in de Maas zich zoveel 
mogelijk op natuurlijke wijzen 
kan handhaven – de Maasplas-
sen steeds opnieuw bepoten 
is gezien de enorme kosten 
immers geen haalbare kaart. 
Ondanks dat haar leefomge-
ving al enorm is verbeterd, 
lijkt de karper hier momenteel 
echter nog niet toe in staat.

VOORWERK	DOEN
De verbetering van de wa-
terkwaliteit is een autonoom 
proces dat jaren geleden is 
ingezet en een fenomeen waar 
we niets aan willen en kun-
nen veranderen. Met wat ‘nat 
schoffelwerk’ kun je de toena-

me van waterplanten tijdelijk 
een halt toe roepen, maar een 
maand later is je visplek toch 
weer dichtgegroeid. Als kar-
pervisser zul je moeten gaan 
inspelen op deze langzame 
en onomkeerbare veranderin-
gen. Dat betekent je huiswerk 
maken: Waar vind ik een stek 
die niet zwaar is begroeid met 
waterplanten? Waar zie ik 
activiteiten van karper? Kan 
ik al experimenterend betere 
voerplekken creëren? Kan ik 
moderne media inzetten om 
andere karpervissers te infor-
meren of juist geïnformeerd 
te worden? Moet ik mij met 

andere karpervissers sterk ma-
ken bij Sportvisserij Limburg 
om een afgesloten Maasplas 
die redelijk hoogwatervrij is 
om te vormen tot een karper-
walhalla? Het toch al schit-
terende gebied kan dan enkel 
nog maar meer gaan stralen 
en ook jou regelmatig naar 
de Maasoevers lokken. Want 
met de nodige inspanning, 
creativiteit, kennis en ervaring 
vallen aan onze mooie Lim-
burgse rivier bijzonder fraaie 
avonturen te beleven. Ook jij 
zou dan wel eens voorgoed in 
de ban kunnen raken van de 
Maas. 

V

De	Maas	en	Maasplassen	zijn	schitterende	viswateren.	(foto:	Toine	Aarts)

Een	bijzonder	fraaie	Maasvis.


