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De bibliotheek van Sportvisserij Nederland mag zich met recht 
uniek noemen. De collectie boeken, wetenschappelijke tijd-
schriften, populaire tijdschriften, overdrukken over vis, de 
visstand en sportvisserij is de meest uitgebreide van Nederland.
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 Sportvisserij Nederland

Unieke collectie visgerelateerde literatuur 

bij Sportvisserij Nederland

Welkom in de bibliotheek

De bibliotheek bevindt zich op de begane 
grond gebouw van Sportvisserij Neder-
land. Een deel van de collectie is uitgestald 
in het informatiecentrum en er is een 
aparte ruimte waar het overgrote niet 
digitale deel te vinden is. Belangstellenden 
kunnen na afspraak met de bibliotheca-
resse Connie Kolfschoten gebruik maken 
van de bibliotheek. Voor meer informatie 
of een afspraak, bel 030-605 84 00

e OVB bibliotheek beschikte 

voornamelijk over weten-

schappelijk werk, die van 

de NVVS over een grote collectie sport-

visserij gerelateerde tijdschriften en 

boeken. In de collectie van Sportvisse-

rij Nederland zijn de bibliotheken van 

de OVB en de NVVS samengevoegd en 

verder uitgebreid. Aangezien Sportvis-
serij Nederland in toenemende mate 

aandacht besteedt aan de (ecologie van) 
zoutwatervissen, wordt de bibliotheek 

ook op dit gebied uitgebreid. 

140 tijdschriften en 1872 boeken
De bibliotheek telt ruim 140 inter-

nationale tijdschriften waaronder 
gerenommeerde titels als Journal of 

Fish Biology, Fisheries Management 

and Ecology Aquatic Ecology. Wat de 
bibliotheek verder bijzonder maakt 

is de hoeveelheid ‘grijze’ literatuur. 

Dit is literatuur die in het kader van 

onderzoeken en projecten in de loop 

der jaren is verzameld. Tel daarbij 
op de rapportages die door de OVB, 

NVVS en recent Sportvisserij Neder-

land zelf zijn geproduceerd en je 

mag spreken van een waardevolle 

collectie. Bij het schrijven van dit 

artikel bestaat de collectie uit 18.751 

titels waarvan 1.872 boeken.

Naast de fysieke bibliotheek heeft 

Sportvisserij Nederland een abonne-

ment op Aquatic Sciences en Fisheries 

Abstracts, beter bekend als ASFA. ASFA 

is een via Internet toegankelijke data-

base waarmee artikelen uit een zeer 

groot aantal buitenlandse tijdschriften 

kunnen worden opgezocht.

Een levende bibliotheek
De bibliotheek wordt actief gebruikt 
door de medewerkers van Sportvisserij 

Nederland. Zij vormt een belangrijke 

basis van onderzoek, advisering en 
ondersteuning. De collectie staat ech-

ter ook ter beschikking van een ieder 

met een gerichte vraag die –al dan niet 

professioneel- in vis, visserij en visserij-

biologie is geïnteresseerd. De toegan-
kelijkheid van de bibliotheek wordt de 

komende jaren vergroot, ondermeer 

door meer digitalisering van bestanden. 

Verder wordt gewerkt aan een internet-

adres waar aangevraagde publicaties 
kunnen worden gedownload.

Connie Kolfschoten weet de wegGerenommeerde titels
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Toine Aarts is 
als bioloog 
werkzaam bij 
Sportvisserij 
Nederland. 
Naast zijn werk 
als ecoloog is 
hij gespecialiseerd in informatie-
systemen en heeft hij aan de  
basis gestaan van Piscaria, de 
landelijke database voor de  
opslag van visgegevens
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