
 

 NIEUWSBRIEF  Visserij Service Nederland Nummer 17 – januari 2017  

 
 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 blikt terug op enkele projecten uit 
het jaar 2016. Ook in 2017 hopen we onze opdrachtgevers naar tevredenheid te kunnen bedienen.  
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. 
Volg ons nu ook op facebook via https://www.facebook.com/visserijservicenederland/?fref=ts 
Met vriendelijke groet, 
Bram van Wijk & Jan-Willem Kroon 

 

 

 Massale schieraalmigratie door storm 
De storm van 20 november 2016 was voor zeer veel schieralen het moment om 
richting zee te migreren. Na geringe vangsten in september en oktober, werden bij 
een migratieonderzoek na 20 november aantallen gevangen tot ruim 500 alen per 
fuik.KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  

 

 Afvissing bouwput nieuwe zeesluis IJmuiden 
Om te kunnen voldoen aan de zorgplicht uit de Wet Natuurbescherming (voorheen Flora- en 
faunawet) heeft Visserij Service Nederland een afvissing uitgevoerd in een bouwput die ten 
behoeve van de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden is gemaakt. De gevangen vissen zijn 
overgezet naar het Noordzeekanaal, 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  

 
 Vissenbossen succes in Veenendaal 

De aanleg van Vissenbossen in twee vijvers in Veenendaal lijkt zijn vruchten af te 
werpen. Dat blijkt uit onderzoek van Sportvisserij Nederland in opdracht van 
hengelsportvereniging De Rietvoorn. In de vijver aan de Mina Kruzemansingel zijn 
616 vissen gevangen, waarvan maar liefst 97 procent in de Vissenbossen!  
KLIK HIER voor het volledige bericht.  

 

 

 Update uitgevoerde projecten 
Onlangs heeft de pagina Uitgevoerde projecten een update ondergaan. Hiermee biedt de website een actueel 
inzicht van de werkzaamheden van Visserij Service Nederland. 
KLIK HIER voor het volledige bericht. 

 
  
  
  
   

 Meer nieuws 
 Verbetering vishabitat Grote Gracht Bredevoort KLIK HIER 
 Nieuwjaarswens KLIK HIER 
 Visserij Service Nederland op Facebook KLIK HIER  

   

   

 Nieuws www.vissenbos.nl 
 Referenties toegevoegd op www.vissenbos.nl KLIK HIER 
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