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 Beste heer/mevrouw, 
 
Bij deze ontvangt u de derde 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 

 

 

 Glasalen gevangen bij kruisnetbemonstering 
Tijdens kruisnetbemonsteringen in de avonduren heeft Visserij Service 
Nederland op één locatie tientallen glasaaltjes gevangen. Niet alleen voor het 
gemaal waar met het kruisnet werd gevist was glasaal aanwezig, maar ook 
langs de steenstortoever in de nabijheid van het gemaal werden met behulp 
van een zaklamp glasalen waargenomen. Op de betreffende locatie was 
gedurende meerdere weken een behoorlijke hoeveelheid glasaal aanwezig.  

 
  
  
  

 

 Visserij Service Nederland ontvangt subsidie voor onderzoek naar glasaal 
Visserij Service Nederland heeft subsidie ontvangen voor het onderzoeken van de mogelijkheden en het 
ontwikkelen van een methode voor het economisch rendabel vangen van glasaal en uitzet daarvan in de 

Nederlandse binnenwateren. De uitzet kan een bijdrage leveren aan het aalherstel en 
kan mogelijk gekoppeld worden aan decentraal aalbeheer. 
De subsidieregeling Innovatie in de visketen is een regeling in het kader van het 
Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’ dat 
wordt medegefinancierd door het Europees Visserijfonds (EVF). 

KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  

 

 Visbemonstering haalbaarheidsonderzoek introductie visotter 
In opdracht van Staatsbosbeheer heeft Visserij Service Nederland op zes 
locaties vissen gevangen in het kader van een haalbaarheidsonderzoek naar de 
mogelijkheden voor herintroductie van de visotter. Per locatie zijn 25 vissen 
gevangen, die door het RIKILT worden onderzocht op giftige stoffen.  
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 

 

 Visbroedbemonstering met broedzegen en -kuil  
 In opdracht van Rijkswaterstaat voert Visserij Service Nederland op circa 30 locaties een onderzoek uit naar 

het voorkomen van visbroed. Hierbij wordt met twee fijnmazige vistuigen gevist, namelijk een broedzegen en 
een broedkuil. Tijdens de eerste bemonsteringsperiode is op elke locatie vis aangetroffen, variërend van één 
tot enkele duizenden exemplaren. 
KLIK HIER voor het volledige bericht.  

 
  
  
  

   

 Meer nieuws 
 Bijzondere vangsten (meerval en zalm) KLIK HIER  
 Pontische stroomgrondel in opmars KLIK HIER  
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