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 Beste heer/mevrouw, 
 
Bij deze ontvangt u de vijfde 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 

 

 

 Haai gevangen in Noordzeekanaal 
Tijdens een visserijkundig onderzoek in het Noordzeekanaal heeft 
Visserij Service Nederland een haai gevangen. Het ging hierbij om 
een hondshaai met een lengte van circa 60 centimeter. Voor zover 
wij weten is dit de eerste haai die ooit in het Noordzeekanaal is 
aangetroffen. 
KLIK HIER voor het volledige bericht.  

 
  
  
  

 

 Afvissing ten behoeve van baggerwerkzaamheden 
In de wintermaanden voert Visserij Service Nederland regelmatig afvissingen uit ten 
behoeve van baggerwerkzaamheden. In veel gevallen zijn aannemers verantwoordelijk 
voor een ecologisch verantwoorde uitvoering van de baggerwerkzaamheden. Visserij 
Service Nederland kan hierin ondersteunen door middel van afvissingen inclusief 
overzichtelijke vangstrapportages. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  

 

 Visstandbemonstering in opdracht van hengelsportvereniging  
De laatste dag voordat veel wateren dichtvroren, hebben we een visserijkundig 
onderzoek uitgevoerd in opdracht van een hengelsportvereniging. Hierbij werden 
met name diverse mooie karpers gevangen. Visserij Service Nederland voert 
regelmatig visserijkundige onderzoeken uit in opdracht van hengelsport-
verenigingen. De bemonsteringsinspanning wordt afgestemd op het jaargetijde. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 

 

 Onderzoek visveiligheid Vision-pomp  
 In de afgelopen weken heeft in samenwerking met ATKB en de TU Eindhoven een onderzoek plaatsgevonden 

naar de visveiligheid van het nieuwe pomptype Vision van Bosman Watermanagement. De Vision is getest bij 
diverse toerentallen, capaciteiten en opvoerhoogten. Uit deze testen is gebleken dat dit nieuwe pomptype 
zeer visvriendelijk is. 
KLIK HIER voor het volledige bericht.  

 
  
  
  

   

 Meer nieuws 
 Spectaculaire vangst: Grootkopkarper 45 kilo KLIK HIER 
 Afvissing Tolhuissluis Nieuwveen KLIK HIER  
 Rapport vismigratieonderzoeken Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier online KLIK HIER   
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