
Benieuwd naar uw onderwaterwereld?

De situatie van een water boven de waterspiegel 
is vrij snel duidelijk, maar wat er zich onder de 
waterspiegel begeeft, is vaak een mysterie. Ogen-
schijnlijk mooie wateren bevatten vrijwel geen vis 
en andere kansloos ogende wateren krioelen van 
het leven. Ieder water is een nieuwe ontdekking 
en dat is wat dit werk voor onze vrijwilligers zo 
fascinerend maakt. Ook benieuwd hoe uw water 
er onder de waterspiegel uit ziet? Neem vrijblij-
vend contact met ons op! 

Contact opnemen

M.H. (Mark) Kouwenhoven
Coördinator
Telefoon: (0572) 36 33 70 
Mobiel: 06-54375189
E-mail: stichtingvkooost@gmail.com

Stichting Visserijkundig Onderzoek
Oost-Nederland

E-mail: stichtingvkooost@gmail.com

“De situatie van een water boven
de waterspiegel is vrij snel duidelijk,

maar wat er zich onder de
waterspiegel begeeft, is vaak een 

mysterie…”



Dienstverlening

In opdracht van waterschappen, hengelsport-
verenigingen of andere visrechthebbenden kan de 
Stichting VKO de visstand van verschillende typen 
wateren vaststellen. Veelal betreft het kleinere 
water gangen of afgesloten sierwateren, maar 
kanalen of grotere plassen behoren ook tot de 
mogelijkheden.
Naast dit werk treedt de stichting af en toe op bij 
calamiteiten, waarbij vissen in nood zijn of dreigen 
te sterven. In dergelijke situaties worden de vissen 
gevangen en elders weer vrijgelaten.
De Stichting VKO biedt eveneens praktijkbegelei-
ding aan studenten van de opleiding Sportvisserij 
& waterbeheer van het Zone.college Zwolle.

Materialen en middelen

Voor onderzoeken op kleinere wateren van 
maximaal 15m breed en 2m diep wordt gebruik 
gemaakt van een zegen oftewel groot sleep-
net. Daarnaast heeft de stichting een boot met 
elektro-apparatuur tot haar beschikking en er zijn 
draagbare elektro-apparaten en waadpakken 
beschikbaar om oeverzones wadend te bevissen.
Voor grotere wateren wordt de assistentie inge-
roepen van Onderzoek en Advies Bureau 
Nederland, dat op haar beurt beschikt over 
grotere materialen. Vrijwel alles is mogelijk.
 
Onderzoeksresultaten

De onderzoeksresultaten worden in het veld 
direct zichtbaar gemaakt. Elke gevangen vissoort 
wordt geregistreerd en ingedeeld in lengteklas-
sen. De opdrachtgever ontvangt de bevindingen 
achteraf digitaal en indien gewenst een beknopte 
rapportage met de meest opvallende zaken met 
een bijbehorend kort advies.

De Stichting VisserijKundig 

Onderzoek Oost-Nederland (VKO) 

bestaat uit een team van zo’n 20 

enthousiaste vrijwilligers, dat de 

visstand in kaart brengt van 

wateren in Oost-Nederland en 

daarbuiten. Naast het organi-

seren en uitvoeren van deze 

visserij kundige onderzoeken is de 

Stichting VKO ook inzetbaar bij 

calamiteiten, zoals vissen in nood 

of vis sterfte. De coör dinatie en 

aansturing van het team gebeurt 

vanuit het kantoor van Sport visserij 

Oost-Nederland.


