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 Beste heer/mevrouw, 
 
Bij deze ontvangt u de vierde 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 

 

 

 Uitzet zeelt Veluwerandmeren 
In opdracht van Sportvisserij MidWest Nederland heeft Visserij Service Nederland zeelt 
uitgezet in het Veluwemeer. Doel hiervan is om te onderzoeken of zeeltuitzet kan 
bijdragen aan het verbeteren van de sportvisserijmogelijkheden. De uitgezette zeelten zijn 
gemerkt. Dit maakt het mogelijk om de vissen in de komende jaren individueel te volgen, 
waardoor informatie wordt verkregen over groei, verspreiding en vangbaarheid. 
KLIK HIER voor het volledige bericht.  

 
  
  
  

 

 Visserij Service Nederland bij TV Noord-Holland 
Op 22 juli heeft TV Noord-Holland de documentaire ‘Ik wil alleen maar zwemmen’ uitgezonden. De 
documentaire ‘Ik wil alleen maar zwemmen’ gaat over de problemen die vissen in onze tijd ondervinden bij 
het heen en weer trekken van zee naar de wateren diep in het binnenland. Er is onder andere te zien hoe 
Visserij Service Nederland onderzoek doet naar vismigratie in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. 
KLIK HIER voor het volledige bericht, inclusief link naar de documentaire. 

 
  
  

 

 Monitoring effecten verondieping zandwinput 
Visserij Service Nederland heeft een visstandmonitoring uitgevoerd in een zandwinput 
die wordt verondiept met bagger. De bemonstering vond plaats om te monitoren of de 
baggerstort gevolgen heeft voor de visstand. De verondieping van de plas neemt 10 jaar 
in beslag en in deze periode zal jaarlijks een visstandbemonstering plaatsvinden. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 

 

 Goede resultaten gemalenonderzoek  
 Op verschillende plaatsen voert Visserij Service Nederland momenteel  

onderzoeken uit naar vismigratie bij sluizen, gemalen en waterinlaten. Een  
belangrijke doelsoort bij deze onderzoeken is de schieraal. Door het onstuimige  
weer in de afgelopen weken zijn op verschillende locaties al flinke aantallen  
schieralen gevangen. 
KLIK HIER voor het volledige bericht.  

 
  
  
  

   

 Meer nieuws 
 Natuurtoetsen/Quick Scans Flora- en Faunawet KLIK HIER  
 Grote modderkruipers bij KRW-bemonstering KLIK HIER   
 Vooronderzoek bestrijding invasieve waterplanten KLIK HIER  
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