
 

 
NIEUWSBRIEF Visserij Service Nederland 

Nummer 16 – oktober 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 zomer van 2016, waaronder diverse projecten met bijzondere vangsten. 

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 

 

 

 Vispassage Zoelen blijkt zeer effectief 

Voorafgaand aan de opening van een vispassage tussen het Amsterdam-

Rijnkanaal en de Boven-Linge heeft Visserij Service Nederland onderzoek 

gedaan naar de effectiviteit van de passage. De resultaten hiervan waren 

verbazingwekkend. Niet alleen vanwege de tienduizenden passerende vissen, 

maar ook door de vangst van de vissoorten serpeling en sneep. 

KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  

 

 Afvissing voor verbetering zwemwaterkwaliteit 
Ter verbetering van de waterkwaliteit in de zwemplas in het Wilhelminapark te Rijswijk, wordt de plas 
gebaggerd en gedurende een periode van enkele maanden volledig drooggezet. Om vissterfte als gevolg van 
het leegpompen van de plas te voorkomen, heeft Visserij Service Nederland de plas afgevist en de vissen 
overgeplaatst naar een alternatief leefgebied 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  

 

 Assistentie baggerbemonstering 
Naast visonderzoek biedt Visserij Service Nederland ook regelmatig 
ondersteuning bij andere water-gerelateerde werkzaamheden. Zo hebben 
we in de afgelopen maanden regelmatig assistentie verleend bij het nemen 
van baggermonsters.  
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 

 

 Spectaculaire vangst België 
In samenwerking met VisAdvies hebben we een grootschalig visonderzoek 
uitgevoerd, verspreid door een groot deel van België. Hierbij werden in één 
zegentrek 23 grootkopkarpers gevangen die in lengte varieerden van 1,10 tot 
1,35 meter en een geschat gewicht dat opliep tot circa 50 kilo. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  
  

   

 Meer nieuws 
 Goudharder bij visonderzoek Nederlandse kust KLIK HIER 
 Vissenbossen geplaatst in Veenendaal KLIK HIER 
 Zeer veel grote modderkruipers bij afvissing KLIK HIER  
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