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 Beste heer/mevrouw, 
 
Bij deze ontvangt u de 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 

 

 

 Testresultaten glasaaldetector positief 
Bij het glasaalonderzoek dat Visserij Service Nederland dit voorjaar uitvoerde bij 
rioolwaterzuiveringen zijn uiteindelijk ruim 150.000 glasalen gevangen en 
overgezet naar het binnenwater. Bij de onderzoeken is gebruik gemaakt van een 
zogenaamde glasaaldetector, die is ontwikkeld in samenwerking met Bureau 
Waardenburg. 
KLIK HIER voor het volledige bericht.  

 
  
  
  

 

 Filmbeelden test visvriendelijke Vision-pomp 
Afgelopen winter heeft Visserij Service Nederland in opdracht van Bosman 
Watermanagement testen uitgevoerd naar de visvriendelijkheid van het pomptype 
Vision. Van deze testen zijn filmopnamen gemaakt, waarop te zien is hoe Bram van 
Wijk van Visserij Service Nederland de testen uitvoert. 
KLIK HIER voor het volledige bericht, inclusief link naar het filmpje. 

 
  
  

 

 Afvissing exotische vissoorten 
Bij een afvissing in België zijn grote aantallen van de bruine Amerikaanse 
dwergmeerval en de zonnebaars aangetroffen. Deze uitheemse vissoorten 
kwamen in zo’n grote dichtheid voor dat ze een negatieve invloed uitoefenden 
op de oorspronkelijke visfauna. Visserij Service Nederland kan een effectieve 
afvissing uitvoeren, zodat het oorspronkelijke natuurlijke evenwicht in het 
betreffende water wordt hersteld. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 

 

 KRW-onderzoeken van start   
 In de maanden augustus tot en met oktober voert Visserij Service Nederland diverse visserijkundige 

onderzoeken uit ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water. In veel gevallen voeren we de bemonsteringen uit 
als onderaannemer van adviesbureaus op het gebied van ecologie, maar we kunnen ook het hele project 
inclusief rapportage verzorgen. 
KLIK HIER voor het volledige bericht.  

 
  
  
  

   

 Meer nieuws 
 Vismigratieonderzoeken voorjaar afgerond KLIK HIER  
 Bijzondere vangsten: houting en sneep KLIK HIER  
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