
 

 
NIEUWSBRIEF Visserij Service Nederland 

Nummer 2 – april 2012  

 

 Beste heer/mevrouw, 
 
Bij deze ontvangt u de tweede nieuwsbrief van Visserij Service Nederland, waarmee we u op de hoogte 
houden van de werkzaamheden en ontwikkelingen binnen ons bedrijf.  
Als u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u zich afmelden door te mailen naar 
kroon@visserijservicenederland.nl. Ook aanmelden voor de nieuwsbrief is via dit emailadres mogelijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bram van Wijk & Jan-Willem Kroon 

 

 

 Geslaagde Molentocht Alblasserwaard 
Ook in de wintermaanden als het water met ijs is bedekt zitten we bij 
Visserij Service Nederland niet stil. In deze periode van het jaar houden 
we ons onder andere bezig met het schrijven van rapportages en het 
repareren van materialen.  
Als het ijs dik genoeg is om te schaatsen komen er echter weer andere 
werkzaamheden om de hoek kijken. Voor ons is dit een mooie kans om 
de schaatsers te voorzien van vissoep, belegde broodjes en kibbeling. 
KLIK HIER voor een fotoimpressie van een geslaagde dag. 

 
  
  
  

 

 Afvissen kleine modderkruipers met de boomkor 
In samenwerking met Hofman Aquamarien zijn de beschermde vissoorten kleine modderkruiper en 
rivierdonderpad gevangen en verplaatst als mitigerende maatregel voor de Flora- en Faunawet. Omdat de te 
bevissen locatie voornamelijk bestond uit open water is de afvissing uitgevoerd door middel van een boomkor 
met een breedte van 3 meter. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  

 

 Visstandbemonstering Beatrixpark Schiedam (video) 
In de wintermaanden voert Visserij Service Nederland regelmatig visstandbemonsteringen uit in opdracht van 
hengelsportverenigingen. Een voorbeeld is de bemonstering die in opdracht van  Hengelsportvereniging 
Schiedam & omstreken is uitgevoerd in het Beatrixpark. Door Broodkast filmproducties is een film van dit 
visserijkundig onderzoek gemaakt. 
 KLIK HIER voor het volledige bericht, inclusief link naar de film. 

 

 

 Migratieonderzoeken in volle gang  
 Op diverse locaties voert Visserij Service Nederland in opdracht van enkele 

waterbeheerders onderzoeken uit naar vismigratie. Afhankelijk van de locatie en de 
onderzoeksvraag worden bemonsteringen uitgevoerd met behulp van fuiken, een 
kruisnet of door middel van zegenvisserij. Ondanks het nog vrij koude water zijn al 
goede resultaten geboekt. 
KLIK HIER Voor het volledige bericht. 

 
  
  
  

   

 Meer nieuws 
 Afvissing ten behoeve van werkzaamheden KLIK HIER 
 Kannibalistische Kesslers grondel KLIK HIER  
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