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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 

 

 

 Bijdrage aan verwijderen exotische waterplant 
In het najaar van 2014 heeft Visserij Service Nederland een belangrijke bijdrage geleverd aan het verwijderen 

van de exotisch waterplant Cabomba (waterwaaier). Om verdere verspreiding van de waterplanten te 

voorkomen, werd het te behandelen gebied afgezet door middel van netten. 

KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  

 

 Uitzet van karpers in KRW-waterlichaam 
Naar aanleiding van de vraag van Hengelsportvereniging Groot Rotterdam, 
heeft Visserij Service Nederland karpers uitgezet in een KRW-waterlichaam. 
Voorafgaand aan de karperuitzet een visstandbemonstering uitgevoerd, waarna 
is berekend hoeveel vissen er uitgezet kunnen worden, zonder dat dit een 
negatief effect heeft op de KRW-beoordeling van het betreffende water. Na 
enkele overleggen en aanvullende berekeningen aan de hand van een KRW-
bemonstering uit 2013, is een akkoord voor ‘KRW-proof’ karperuitzet bereikt 
waarin zowel de hengelsportvereniging en het waterschap zich konden vinden. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  

 

 Verbeter uw viswater met ‘Het Vissenbos’ 
In veel viswateren heeft men in de afgelopen jaren te maken met een afnemende 
visstand. Visserij Service Nederland biedt een mogelijke oplossing, namelijk Het 
Vissenbos. Sinds kort is een speciale website online, waarop uitgebreide informatie 
beschikbaar is. Ook is het mogelijk om via deze site een offerte aan te vragen. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 

 

 Ecologische begeleiding diverse projecten  
 In de afgelopen weken hebben we bij diverse watergebonden projecten de ecologische begeleiding 

uitgevoerd. Door middel van afvissing werd voldaan aan de zorgplicht uit de Flora- en faunawet.  
Het voorafgaand aan werkzaamheden uitvoeren van een afvissing is in veel gevallen een kosteneffectieve 
maatregel, die voorkomt dat in een later stadium problemen zoals vissterfte optreden. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  

   

 Meer nieuws 
 Bijzondere vangsten: zalm en zeeforel KLIK HIER  
 Veel jonge harders bij migratieonderzoek KLIK HIER  
 Update website KLIK HIER 
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