
 

 
NIEUWSBRIEF Visserij Service Nederland 

Nummer 1 – januari 2012  

 

 Beste heer/mevrouw, 
 
Bij deze ontvangt u de eerste nieuwsbrief van Visserij Service Nederland. Met deze nieuwsbrief willen wij u als 
(potentiele) partner/opdrachtgever op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen ons bedrijf. Deze 
nieuwsbrief zal circa zes keer per jaar verschijnen. 
De eerste nieuwsbrief is verstuurd naar een lijst van bij ons bekende waterbeheerders, visstandbeheerders, 
ecologische bureaus en aannemers die actief zijn in de waterbouw. Als u het niet op prijs stelt om deze 
nieuwsbrief te ontvangen kunt u dit kenbaar maken door te mailen naar kroon@visserijservicenederland.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bram van Wijk & Jan-Willem Kroon 

 

 

 Visserij Service Nederland breidt uit 
In 2011 heeft Visserij Service Nederland enkele belangrijke investeringen gedaan, waardoor we nog beter 
kunnen voldoen aan de wensen van onze opdrachtgevers.  
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  
 

 Werkprotocollen Visserij Service Nederland 
Visserij Service Nederland heeft als doel om in 2012 verder te 
professionaliseren en daar waar mogelijk onze dienstverlening verbeteren. 
Een belangrijke stap hierin is dat we vanaf 2012 werken volgens 
gestandaardiseerde werkprotocollen. 
We hebben de volgende werkprotocollen ontwikkeld: 

 Visbemonsteringen Kaderrichtlijn Water; 
 Visbemonsteringen Flora- en Faunawet; 
 Onderzoeken vismigratie; 
 Afvissingen. 

Door te werken met deze protocollen kan Visserij Service Nederland 
richting opdrachtgevers garanderen dat kwalitatief goed werk wordt  

 
  

 afgeleverd, dat voldoet aan de landelijk geldende regelgeving en richtlijnen voor visserijkundige onderzoeken. 
Geïnteresseerden kunnen de werkprotocollen opvragen via kroon@visserijservicenederland.nl. 

 

 

 Advisering visstandbeheer Hengelsportvereniging Groot Rotterdam  
 Visserij Service Nederland gaat Hengelsportvereniging Groot Rotterdam ondersteunen bij het praktisch  
 

 

visstandbeheer. Ook andere hengelsportverenigingen kunnen bij Visserij Service 
Nederland terecht voor advies en ondersteuning met betrekking tot praktisch 
visstandbeheer. KLIK HIER om meer te lezen. 

 

 

 Rapport monitoring vismigratieknelpunten Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier afgerond  
 In het voor- en najaar van 2011 heeft Visserij Service Nederland diverse vismigratieknelpunten in het gebied 

van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bemonsterd. Aan de hand van de resultaten zal het 
hoogheemraadschap zich in de komende jaren inzetten voor verbetering van de migratiemogelijkheden. 
De rapportage van het onderzoek is op aanvraag voor geïnteresseerden beschikbaar. KLIK HIER voor het 
volledige bericht. 
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