
REFERENTIEFORMULIER 11111‘ /111Visserif  Service 

N ederland 
stark  wtswerk 

Opdrachtgever 
Adres 
Postcode en plaats 
Contactpersoon 
Telefoonnummer 

Waterschap Zuiderzeeland 

Lindelaan 20 
8224 KT Lelystad 
Peter Ponsteen 
06-46919828 

Inform atie met betrekking tot het tUdig en tot tevredenheid van de opdrachtgever voltooien van de 

opdracht.  
Visinventarisatie 2014 
Juli 2014 —november 2014 

- Opstellen plan van aanpak voor KRW-visbemonstering in twee 

waterlichamen; 
- Uitvoeren bemonsteringen in deze twee waterlichamen. In totaal 

51 trajecten, uitgevoerd in augustus en september 2014; 
- Uitwerking monitoringsgegevens in rapportage. 

Jan-Willem Kroon 
Bram van Wijk 
Lokale beroepsvissers: 

- Bert Bekendam 
- Johan Bekendam 

€ 14.500,- exclusief BTW  
Voor een aantal KRW-waterlichamen binnen het gebied van Waterschap 
Zuiderzeeland was er nog onvoldoende inzicht in de visstand. Daarom 
heeft Waterschap Zuiderzeeland aan Visserij Service Nederland opdracht 
gegeven om in twee waterlichamen in de Noordoostpolder een KRW-

visinventarisatie uit te voeren. 
Omdat de waterlichamen nog niet eerder bemonsterd waren, heeft 
Visserij Service Nederland voorafgaand aan de bemonsteringen een plan 
van aanpak opgesteld, waarin de locaties van trajecten, vismethodes en 

een tijdsplanning zijn opgenomen. 
Aan de hand van het plan van aanpak zijn de bemonsteringen in 
augustus en september 2014 uitgevoerd. In totaal zijn 51 trajecten 
bemonsterd, waarbij gebruik is gemaakt van elektrovisserij, zegen, 
stortkuil en wonderkuil. Tijdens de bemonsteringen is het waterschap via 
de email op de hoogte gehouden van de resultaten en de voortgang. Zo 
nodig heeft ook telefonisch overleg plaatsgevonden bij wijzigingen ten 
opzichte van het plan van aanpak. Na afloop van de bemonsteringen 
heeft Visserij Service Nederland een kort veldverslag gemaakt en als PDF 

aangeleverd aan de opdrachtgever. 
De monitoringsgegevens zijn uitgewerkt in een duidelijke rapportage. De 
rapportage en de overige relevante bestanden zijn digitaal opgeleverd. 
Ondergetekende verklaart hierbij dat Visserij Service Nederland de 
opdracht tijdig en tot tevredenheid van de opdrachtgever heeft voltooid. 
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