
 

 
NIEUWSBRIEF Visserij Service Nederland 

Nummer 14 – januari 2016  

 

 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. Deze nieuwsbrief biedt inzicht in enkele projecten uit 

het najaar van 2015. Ook vragen we aandacht voor een pilotproject Vissenbos dat we in 2016 willen 

uitvoeren. 

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 

 

 

 Deelnemers gezocht voor pilot Vissenbos 

In 2016 willen we een pilotproject uitvoeren waarbij we de functionaliteit van Het 

Vissenbos voor de visstand in KRW-waterlichamen onderzoeken. Hiervoor zijn we op 

zoek naar enkele waterbeheerders die bereid zijn om mee te werken aan dit project. 

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op!  

KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  

 

 Opening vispassage Noorder IJplas 
Op 21 september 2015 is de vispassage Noorder IJplas geopend, die de Noorder IJplas verbindt met het 
Noordzeekanaal. Visserij Service Nederland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan deze opening.  
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  

 

 Afvissing ten behoeve van baggerwerkzaamheden Kinderdijk 
Visserij Service Nederland heeft een deel van de Hoge Boezem van de Nederwaard 
te Kinderdijk afgevist. Vanwege de hoge natuurwaarde is dit gebied aangewezen 
als Natura 2000-gebied. Door middel van baggeren wordt de waterkwaliteit 
verbeterd. Afvissing was noodzakelijk om vissterfte als gevolg van zuurstofarme 
omstandigheden tijdens de werkzaamheden te voorkomen (zorgplicht Flora- en 
Faunawet). 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 

 

 Schieraalmigratie najaar 2015  
 Als gevolg van de weersomstandigheden kwam de schieraalmigratie in 2015 pas 

laat op gang. In de maand oktober vond er vanwege het rustige najaarsweer nog 
weinig migratie plaats. Maar in november troffen we bij vismigratieonderzoeken 
regelmatig grote aantallen schieralen aan. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  

   

 Meer nieuws 
 Nieuwjaarswens KLIK HIER  
 Karperuitzet Benedenrivieren KLIK HIER  
 Afvissing vervuilde visvijver KLIK HIER  
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