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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 

 

 

 Goede vangsten bij KRW-bemonsteringen 
De zomer is de tijd waarin gewoonlijk de KRW-visbemonsteringen worden 

uitgevoerd. Ook dit jaar hebben wij enkele van deze grootschalige onderzoeken 

uitgevoerd. Bij bemonsteringen met de grote hydraulische zegen hebben we 

goede vangsten geboekt. Naast grote aantallen van vissoorten als blankvoorn 

en brasem, zijn in de meeste zeelt KRW Visserij Service Nederlandwateren ook 

de vissoorten zeelt en snoek goed vertegenwoordigd. 

KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  

 

 Onderzoek exotische rivierkreeften 
In de afgelopen zomer hebben we onderzoek gedaan naar Amerikaanse rivierkreeften. Er is gevist met fuiken 
met als doel om inzicht te krijgen in de verspreiding en de dichtheden van verschillende soorten exotische 
kreeften. De Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft was het meest verspreid aanwezig, maar ook de Gestreepte, 
Rode en Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft zijn aangetroffen. Regelmatig werden tientallen kreeften per 
fuik gevangen. In dergelijke hoge dichtheden kunnen kreeften mogelijk grote invloed hebben op het 
ecosysteem. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  

 

 Veel vis bij nachtelijke kuilvisserij 
Eén van de bemonsteringsmethodes bij KRW-visonderzoeken in grote wateren 
is kuilvisserij. Bij een nachtelijke kuilbemonstering op een kanaal hebben we 
grote hoeveelheden vis gevangen, waarbij brasem en blankvoorn de meest 
algemene soorten waren. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 

 

 Visserij Service Nederland levert bijdrage aan aalherstel (rapport)   
 In opdracht van Stichting DUPAN heeft Visserij Service Nederland in het voorjaar van 2014 het project ‘Glasaal 

over de dijk’ uitgevoerd. In de Voorhaven in Den Oever zijn tussen 24 maart en 4 juni in totaal circa 400.000 
glasalen gevangen! Hiervan zijn zo’n 365.000 exemplaren uitgezet in enkele geschikte opgroeigebieden in 
Noord-Holland. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  

   

 Meer nieuws 
 Grote hoeveelheid paling bij afvissing KLIK HIER 
 Vismigratieonderzoek Spaarndam KLIK HIER 
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