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Nummer 8 – december 2013  

 

 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. We kunnen terugkijken op een succesvol jaar, waarin 
we veel interessante onderzoeken hebben uitgevoerd.  
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 

 

 

 Rapportage glasaalonderzoek bij RWZI’s (download) 
In het voorjaar van 2013 heeft Visserij Service Nederland bij vier 

rioolwaterzuiveringen een onderzoek uitgevoerd naar de aantrekkingskracht van 

het effluent van RWZI’s op glasaal. In de afgelopen maanden is druk gewerkt aan 

de rapportage. Het rapport is te downloaden op onze website. 

KLIK HIER voor het volledige bericht, inclusief link naar het rapport. 

 
  
  
  

 

 Visstandbeheerplan Eindhoven gepresenteerd 
Op 5 september heeft Visserij Service Nederland het Visstandbeheerplan Eindhoven gepresenteerd aan de 
gemeente. Dit visstandbeheerplan hebben we opgesteld in opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland en 
de gemeente Eindhoven. Naast een onderbouwd voorstel voor visuitzet, zijn ook gewenste maatregelen met 
betrekking tot onderzoek, inrichting en beheer van wateren in het plan opgenomen. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  

 

 Nut en noodzaak afvissen bij baggerwerkzaamheden 
In de afgelopen tijd heeft Visserij Service Nederland diverse watergangen afgevist 
ten behoeve van baggerwerkzaamheden. De vangst van de beschermde vissoorten 
als kleine modderkruiper, bittervoorn en zelfs grote modderkruiper laat duidelijk 
het nut en de noodzaak van afvissingen bij baggerwerkzaamheden zien. Juist in 
kleine, onooglijke slootjes komen deze vissoorten voor. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 

 

 Bijzondere vangsten: beekforel en kongeraal   
 Tijdens enkele onderzoeken zijn dit najaar bijzondere vissoorten gevangen. 

Bij een KRW-bemonstering zijn tientallen beekforellen gevangen tot 45 centimeter. 
KLIK HIER voor het volledige bericht.  
 
Bij een migratieonderzoek is een kongeraal aangetroffen in het Noordzeekanaal! 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  

   

 Meer nieuws 
 Visstandbemonsteringen België  KLIK HIER  
 Schieraalmigratie laat op gang  KLIK HIER  
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