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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 

 

 

 Overplaatsen amfibieën ten behoeve van werkzaamheden 

In het kader van dempingswerkzaamheden hebben we niet alleen vissen, maar ook 

tientallen padden en kikkers gevangen en overgeplaatst.  Naast algemene soorten als 

gewone pad en bruine kikker, werden hierbij ook heikikkers (tabel 3 Flora- en 

faunawet) overgeplaatst naar een alternatief leefgebied in de omgeving. 

KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  

 

 Rivier- en zeeprikken bij fuikonderzoek 
Bij een visonderzoek met behulp van schietfuiken en hokfuiken hebben we in de 
afgelopen weken grote  aantallen rivier- en zeeprikken gevangen. Vooral van de 
rivierprik werden tientallen tot honderden exemplaren per bemonstering 
aangetroffen.  
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  

 

 Werken in de paaiperiode van vis? Onderzoek en afvissing op maat 
Vanwege de paaiperiode gelden in het voorjaar en de vroege zomer strenge eisen voor wat betreft 
werkzaamheden in wateren waar volgens de Flora- en faunawet beschermde vissoorten aanwezig zijn. Door 
middel van maatwerk is het vaak mogelijk om een groot deel van de werkzaamheden toch zonder vertraging 
uit te voeren. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 

 

 Kwabaal bij KRW-onderzoek  
 De zomer en het najaar zijn jaarlijks de periode waarin KRW-bemonsteringen worden  

uitgevoerd. Tijdens zo’n KRW-onderzoek hebben we een zeldzame vissoort aangetrof- 
fen, namelijk de kwabaal. Om de kwabaal beter te  kunnen beschermen, zal de vissoort  
waarschijnlijk worden opgenomen in de nieuwe Wet Natuurbescherming, die de  
bestaande wetten Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en de Boswet zal  
gaan vervangen.  
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  

   

 Meer nieuws 
 Bijzondere vangst: kopvoorns in poldersloot  KLIK HIER  
 Jonge houtingen bij kuilvisserij  KLIK HIER 
 Visstandbemonstering zoet-zoutovergang KLIK HIER  
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