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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 

 

 

 Visserijkundig onderzoek visvijver 
Ondanks jaarlijkse visuitzettingen waren de vangsten tijdens een visserijkundig 

onderzoek in een visvijver teleurstellend. Visserij Service Nederland verwerkt de  

gegevens van het onderzoek in een rapport. Hierin worden aanbevelingen 

opgenomen voor visstandbeheer in de komende jaren. 

KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  

 

 Visserij Service Nederland in het nieuws (video’s) 
Twee regionale televisiezenders hebben aandacht besteed aan het werk van Visserij Service Nederland. 

Op woensdag 12 februari is door Omroep Gelderland de documentaire ‘Ik wil alleen maar zwemmen’ 
uitgezonden. In de documentaire komt onder andere een vismigratieonderzoek door Visserij Service 
Nederland aan bod. 

Op donderdag 13 februari heeft Omrop Fryslan opnames gemaakt bij visuitzet in de gracht van de 
Dekema State. Naar aanleiding van de resultaten van een visserijkundig onderzoek werd de visstand herstelt 
door de uitzet van diverse vissoorten. 
KLIK HIER voor het volledige bericht inclusief links naar de uitzendingen. 

 
  
  

 

 Nieuwe fuik vismonitoring ECI-centrale 
Visserij Service Nederland heeft een nieuwe op maat gemaakte fuik geleverd voor 
monitoring van de vispassage bij de ECI-centrale in Roermond. Visserij Service 
Nederland heeft een ruime ervaring met het maken van vistuigen op maat, zodat we 
aan vrijwel alle wensen  van opdrachtgevers kunnen voldoen. Ook kunnen we advies 
geven op het gebied van te gebruiken vistuigen bij specialistische onderzoeken. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 

 

 Glasaalonderzoek in het nieuws   
 In de afgelopen weken is er in de Visserijnieuws en in het vakblad Visionair aandacht besteed aan het 

glasaalonderzoek bij rioolwaterzuiveringen dat Visserij Service Nederland in 2013 heeft uitgevoerd. Beide 
artikelen zijn online te lezen. Als vervolg op het onderzoek in 2013, wordt in opdracht van Stichting DUPAN dit 
voorjaar het project ‘glasaal over de dijk’ uitgevoerd. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  

   

 Meer nieuws 
 Nieuwjaarswens KLIK HIER 
 Rapport vismigratieonderzoeken HHNK online KLIK HIER 
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