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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 

 

 

 Vismigratieonderzoek Oranjesluizen in Het Parool 
In Het Parool van zaterdag 3 mei is in een artikel aandacht aan besteed aan het vismigratieonderzoek dat 

Visserij Service Nederland heeft uitgevoerd bij de Oranjesluizen te Amsterdam. Voor grote vissen zijn de 

vispassages naast de sluizen effectief. Vooral voor kleine vissen als glasaal lijkt het lastig om door de 

vispassages te migreren, omdat de stroomsnelheid hiervoor te hoog is. Positief is dat aan de 

Noordzeekanaalzijde met de glasaaldetector flinke aantallen glasaal zijn aangetroffen 

KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  

 

 Inventarisatie verspreiding grote modderkruipers 
In een land- en tuinbouwgebied is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid en de 
verspreiding van grote modderkruipers. Vooral in sloten die tussen kassen lagen en 
daardoor niet bereikbaar zijn om te baggeren of te schonen, zijn veel grote 
modderkruipers aangetroffen.  
KLIK HIER  voor het volledige bericht. 

 
  
  

 

 Veel karpers bij afvissing Oostvaardersplassen 
Bij een afvissing in de Oostvaardersplassen is een grote hoeveelheid karpers gevangen. 
De afvissing vond plaats in een waterpartij die gedempt moet worden ten behoeve van 
herinrichtingswerkzaamheden. 
Het voorafgaand aan werkzaamheden afvissen van wateren om vissterfte te 
voorkomen is een verplichting vanuit de Flora- en faunawet (zorgplicht). Afvissen kan 
veel dierenleed en daarmee ook veel negatieve reacties van bezoekers en/of 
omwonenden voorkomen. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 

 

 Exotische grondels en rivierdonderpad   
 In diverse Nederlandse wateren is de inheemse rivierdonderpad grotendeels of geheel verdrongen door 

uitheemse grondels. In sommige wateren - mogelijk locaties waar de grondels nog niet lang aanwezig zijn – 
komen de rivierdonderpad en één of meerdere soorten grondels nog naast elkaar voor. Zo kwamen we op één 
locatie de zwartbekgrondel, marmergrondel én de rivierdonderpad tegen.  
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  

   

 Meer nieuws 
 Bijzondere vangsten: blauwneus en donaubrasem KLIK HIER  
 Verzending nieuwsbrief maart  KLIK HIER  
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