
 

 
NIEUWSBRIEF Visserij Service Nederland 

Nummer 15 – mei 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 

de winter en het voorjaar van 2016, waaronder opvallende glasaalvangsten langs de rivieren. 

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 

 

 

 Glasaaldetectoren effectief langs rivieren 

Op verschillende locaties langs de grote rivieren wordt onderzoek gedaan naar glasaal-

aanbod door middel van glasaaldetectoren. Op alle locaties is glasaal aangetroffen, 

variërend van enkele tot honderden exemplaren. Daarmee is de glasaaldetector dé 

methode om bij een lage dichtheid toch de aanwezigheid van glasaal vast te stellen.  

KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  

 

 Nulmeting visstand Zuiderdiep (video’s) 
Van 23 tot en met 25 februari heeft Visserij Service Nederland in samenwerking met Sportvisserij Nederland 
een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in het Zuiderdiep te Stellendam. Doel van het onderzoek was om een 
0-meting te hebben voor de natuurherstelwerkzaamheden van het Droomfondsproject Haringvliet. RTV 
Rijnmond en Hart van Nederland (SBS 6) besteden aandacht aan de visstandbemonstering. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  

 

 Bram van Wijk in videoserie Rijkswaterstaat 
In 2015 heeft Rijkswaterstaat de videoserie ‘Schoon en gezond water’ 
gemaakt die betrekking hebben op de uitvoering van maatregelen voor de 
Kaderrichtlijn Water. Eén van de onderwerpen die hierbij aan de orde komt is 
vismigratie. In dit filmpje speelt Bram van Wijk een hoofdrol.  
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 

 

 Veel vis bij diverse bemonsteringen 
In de afgelopen periode hebben we bij diverse bemonsteringen grote 
hoeveelheden vis gevangen. Hierbij ging het met name om brasem en karper 
tot honderden kilogrammen per hectare. Voor de opdrachtgevende 
hengelsportverenigingen is dit een goed teken, maar waterbeheerders zien 
het eerder als een knelpunt voor het behalen van KRW-doelen. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  
  

   

 Meer nieuws 
 Update uitgevoerde projecten KLIK HIER  
 Media-aandacht bij afvissing Leiden  KLIK HIER  
 Vissenbossen geplaatst in Houten  KLIK HIER  
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