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Federatie Oost Nederland

Secretariaat: L.J. Costerstraat 27a,  8141 GN Heino 
Tel. 0572-363370 - Fax 0572-363371
e-mail: info@hsfon.nl
website: www.hsfon.nl

Vissterfte, waterverontreiniging?
Direct melden aan:
• Milieuklachtentelefoon 038-4252423
• Hengelsport Federatie Oost Nederland 0572-363370 en b.g.g.

0900-8844 meldkamer politie 

Bijzondere voorwaarden:
Een vertaling in het Engels, Duits en Russisch van de belangrijkste
voorwaarden kunt u aanvragen bij de Federatie.
1. Voor de wateren van Oost-Nederland gelden de algemene voorwaar-

den op pag. 2 en de hierna te noemen bijzondere voorwaarden.
2. Het gebruik van een meertandige haak is alleen toegestaan in

combinatie met kunstaas, een dood visje of stukje vis. 
3. Voor karper geldt een algeheel meeneemverbod. Tenzij anders is

bepaald, mag per visdag één forel, één snoek en twee snoekbaar-
zen worden behouden en meegenomen. Meerdere gevangen
exemplaren van deze vissoorten dienen onmiddellijk te worden
teruggezet in hetzelfde water waarin zij gevangen zijn. 

4. Het is verboden de zgn. rally- en vrije visserij (vormen van visse-
rij waarbij de gevangen vissen uitsluitend worden meegenomen
ter bepaling van de vangstmeting) in enig viswater van de federa-
tie uit te oefenen. 

5. Het is verboden op, aan of nabij enig viswater van de federatie meer
dan 5 dode schubvissen groter dan 15 cm. in bezit te hebben. 

6. Waar dit vereist is moet men voor het betreden van de oevers in
het bezit zijn van een loopvergunning. 

7. Het vissen en voeren met gekleurde maden is verboden. Het
gebruik van lokvoer met voor de volksgezondheid schadelijke stof-
fen is eveneens verboden. 

8. Voor het vissen in wedstrijdverband dient men altijd in het bezit
te zijn van een wedstrijdvergunning (aan te vragen bij het wed-
strijdsecretariaat van het betreffende rayon). 

9. Daar waar een wedstrijd wordt gevist, en de wedstrijdleiding in
het bezit is van een geldige wedstrijdvergunning, dienen indivi-
duele sportvissers het parcours vrij te (houden)maken.

10. Het stoken van vuren en barbecuen is verboden. 
11. In de hierna genoemde wateren van de Federatie Oost Nederland
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mag uitsluitend gevist worden tussen 1 uur voor zonsopkomst en
1 uur na zonsondergang. 

12. Het is verboden dingen te doen waardoor de naam van sportvis-
sers en de sportvisserij wordt geschaad. 

13. Vissen met levende aasvis is verboden
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Nachtvisregeling Landelijke lijst Werkgebied 
van Federatie Oost Nederland
Nachtvissen is onder bepaalde voorwaarden in een aantal wate-
ren* toegestaan als men in het bezit is van een speciale
NachtVISpas en vist volgens de daarop vermelde voorwaarden.
De NachtVISpas is aan te vragen bij het kantoor van de Federatie
Oost Nederland in Heino, tel. 0572-363370.
*) Het nachtvissen is het hele jaar toegestaan, uitsluitend in

wateren gelegen buiten de bebouwde kom met uitzondering
van:

1. Het gehele jaar verboden
Recreatiepark Bussloo/Kievietsveld,de Wythmenerplas en de
Nieuwe Boksloot

2. Alleen toegestaan in de maanden juni, juli en augustus
Rayon 1: Recreatiepark het Rutbeek;
Rayon 2: Het Ketelmeer en het Vossemeer
Rayon 3: Alle wateren in de Noordoostpolder, Vollenhover-
kanaal, Vollenhovermeer, Kadoelermeer, vml. Buitenhaven
van Blokzijl, Ged. Blokzijl, Kanaal Beukersschutsluis tot
Blauwe Hand, Kanaal Blauwe Hand Giethoorn Steenwijk,
Kanaal Steenwijk Ossenzijl, Steenwijkerdiep, De Wetering,
Heuvengracht, Arembergergracht, De Linde, Kalenberger-
gracht, Ossenzijlersloot en het Nieuwe Kanaal.

In de wateren waar nachtvissen verboden is mag uitsluitend
gevist worden van één uur voor zonsopkomst tot een uur na zons-
ondergang.

Vooral in natuurgebieden kunnen afwijkende regels gelden.
Informeer u dan ook altijd goed en volg aanwijzingen op borden
of van toezichthouders altijd op.

Let op:
Peurders die in het bezit zijn van een peurvergunning van de
Federatie Oost Nederland zijn tot 31 december 2008 vrijgesteld
van de NachtVISpas indien zij peuren. Voor alle andere vormen
van visserij die plaatsvinden tussen 1 uur na zonsondergang en
1 uur voor zonsopkomst moeten ook houders van een peurver-
gunning in het bezit zijn van een geldige NachtVISpas.
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Viswater:
Rayon 1 
1. De Regge vanaf de instroom van de Holterdijksbeek tot aan de

Schuilenburgerbrug
2. De Weezerbeek vanaf de Bornsebeek tot aan de uitmonding in de

Nieuwe Graven 
3. De Loolee
4. De Woolderbinnenbeek vanaf de Omloopleiding tot aan de uit-

monding in de Bornsebeek 
5. De Oude Bornsebeek vanaf de instroming van watergang 16-2 tot

aan Loolee 
6. De Bergingsvijver/zandvanger aan de Slangebeek nabij de

Deurningerstraat te Hengelo 
7. De Bergingsvijver ten noorden van Oldenzaal ter plaatse van de

grens met de gemeente Weerselo 
8. Verbeterde Dinkel vanaf provinciale weg Tilligte tot rijksweg

Lattrop 
9. Omleidingskanaal vanaf kanaal Almelo-Nordhorn tot de Dinkel in

Lattrop 
10. Omleidingskanaal Beuningerveldweg gemeente Losser tot het

kanaal Almelo-Nordhorn 
11. Omleidingskanaal westelijke oever vanaf verdeelwerk met de

Dinkel tot Lutterzandweg gemeente Losser 
12. Hollandergraven vanaf kanaal Almelo-Nordhorn tot de verbeterde

Dinkel 
13. Gele Rammelbeek van waar deze de rijksgrens verlaat tot het

Dinkelkanaal 
77
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14. Dinkelkanaal vanaf de Beneden-Dinkel tot de Duitse grens 
15. Het Kanaal Almelo-Nordhorn vanaf de Binnenhaven te Almelo tot

aan de Duitse grens 
16. Recreatiepark Het Rutbeek te Usselo 

Voor het houden van wedstrijden is schriftelijk toestemming ver-
eist van de Hengelsport Federatie Oost Nederland en van de
beheerder van recreatiepark Het Rutbeek. Het voeren en het in
bezit hebben van visvoer is verboden. Er mag alleen vanaf de
oever op de daartoe aangewezen plaatsen worden gevist. Voor het
vissen vanuit boten is de toestemming van de beheerder vereist.
Verordeningen van het recreatiepark blijven onverminderd van
kracht. 

17. De Visvijver aan de Hondenveldsweg nabij Reutum 
18. Het Lateraalkanaal vanaf het Kanaal Almelo-Nordhorn tot de

rijksweg 36 
19. Markgraven vanaf de stuw bij de Hamveldsweg in Tubbergen tot

aan de uitmonding in het Lateraalkanaal 
20. De Nieuwe Graven vanaf de Weezebeek tot aan de uitmonding in

de Exosche Aa m.u.v. het gedeelte op de linkeroever ter plaatse
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 

21. De Omloopleiding vanaf het verdeelwerk Fox tot aan de uitmon-
ding in de Oelerbeek 

22. De Hollandergraven en de Boven-Veenleiding vanaf het
Lateraalkanaal bij de Markgravenweg te Almelo tot aan de uit-
monding in het Lateraalkanaal benedenstrooms van de
Wierdenseweg te Vriezenveen 

23. De Fleringer-Molenbeek vanaf het kanaal Almelo-Nordhorn tot
aan de uitmonding in de Loolee 

24. De Bornsebeek vanaf het beginpunt bij de watergang 15-4 tot aan
de uitmonding in de Weezebeek 

25. De Gammelkerbeek vanaf de instroming van de Deurningerbeek
tot aan de uitmonding in de Bornsebeek 

26. De Deurningerbeek vanaf de instroming van de watergang 15-3
tot aan de uitmonding in de Gammelkerbeek 

27. De Stokkumerflierleiding vanaf het beginpunt bij de watergang
20-0-1-8 tot aan de spoorlijn en vanaf de spoorlijn tot het gemaal 

28. De Elsbeek vanaf het beginpunt tot aan het verdeelwerk Fox te
Hengelo 

29. De Koppelleiding vanaf het beginpunt tot de rijksweg Hengelo-
Enschede 

30. De Reutummerbeek vanaf de weg Fleringen naar Reutum tot aan
het kanaal Almelo-Nordhorn 

31. De Stiftsbeek vanaf het verdeelwerk bij de Middensloot aan de
Stempelsdijk tot aan de uitmonding in het kanaal Almelo-
Nordhorn 

32. De Hoogelaarsleiding vanaf de Piksenweg tot aan de uitmonding
in de Midden-Regge 
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33. De Maatgraven vanaf de Holterstraat in Rijssen tot uitmonding in
de Midden-Regge 

34. De Waterleiding Rijssensewal vanaf de Ligtenbergerdijk in Rijssen
tot aan de uitmonding in de Midden-Regge 

35. De Entergraven
- de rechteroever: vanaf rijksweg 1 tot de uitmonding in de

Midden-Regge 
- de linkeroever: vanaf rijksweg 1 tot de Bornebroeksestraat in

Enter, van de Lagedijk tot het zwembad in Enter, van de brug
in de Leijerweerdsdijk te Enter tot de uitmonding in de
Midden-Regge 

36. De Elsgraven vanaf rijksweg 1 tot de Eversdijk in Enter 
37. De Holterdijksbeek vanaf de Herikerweg tot aan de uitmonding in

de Boven-Regge, m.u.v. de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
38. De Exosche Aa vanaf de Nieuwe Graven tot aan de uitmonding in

de Midden-Regge 
39. De Wierdense Aa vanaf de Rondweg om Wierden tot aan de uit-

monding in de Exosche Aa 
40. De Bornerbroekse Waterleiding vanaf het Twentekanaal tot aan de

laatste brug vóór de uitmonding in de Exosche Aa 
41. De Schipbeek van de uitmonding in de IJssel tot de nieuwe sluis

bij Diepenheim, inclusief de Zandvang bij Diepenheim 
42. De Oude Schipbeek van de uitmonding in de Schipbeek tot de

oude Pothaarsbrug 
43. De Buurserbeek vanaf de nieuwe sluis te Diepenheim tot de

Duitse grens te Buurse 
44. De Zandvang in de Zoddebeek nabij de Nederlands-Duitse grens 

Rayon 2 
1. Overijssels Kanaal vanaf de brug bij de Snippeling te Deventer in

noordelijke richting tot aan Rijksweg N332 
Incl.: 
- Elskamper waterleiding (incl. de 300 m. zuidelijk gelegen

zijtak), westelijk van het Overijssels Kanaal vanaf de
instroom in het Overijssels Kanaal tot aan de zijtak ca. 450
m. oostelijk van de Veenweg en ca. 400 m. zuidelijk van de
Twentseweg 

- Oostelijke Zijtak tot de Hottenvoortseweg 
- Linderteleiding aan de onderdoorgang in de spoordijk Zwolle-

Almelo 
- Zijtak Achterweiden tot aan de Heesweg 
- Zijtak tot aan de stuw bij de Heetenseweg
- Zijtak Spekhoek tot aan de Spanjaardsdijk 
- Zijtak Witteveen tot ca. 300 m. voor de Vlessendijk 
- Zijtak Vennemanshoek tot aan de Spanjaardsdijk 
- Soestwetering tot aan de Avergoorsdijk 
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- Soestwetering tot aan de Dijkerhoeksweg 
- Zandwetering Oost vanaf de Soestwetering tot aan de

Oostermaatsdijk 
- Zijtak van de Soestwetering (bij Koerkampshoek) tot aan de

Oerdijk bij Lettele 
- Zijtak van de Soestwetering vanaf de Soestwetering tot aan

de eerste zijtak (bij Stevensland) 
- Zijtak van de Soestwetering vanaf de Soestwetering tot aan

het gemaal Het Nest 
- Zijtak vanaf de Soestwetering tot aan de Espelodijk 
- Zandwetering aan de eerste zuidelijke zijtak 

2. De IJssel vanaf de Geldersche Toren nabij Spankeren (km
913.700) stroomafwaarts tot aan de zuidkant van Kampen (km
993.800)

Incl.:
- Het Uiterwijkse gat (tussen km 992.000 en km 993.000)

aan de noordoostzijde van de IJssel ± 1,5 km ten noorden
van Wilsum Vissen vanuit een bootje is hier niet toegestaan

- Het Koeluchtergat (de Hank) aan de zuidkant van IJssel bij
de Zande tussen km 988.700 (bruggetje) en km 990.100
(monding in de IJssel) 

- Zandgat Oost Nederland A1 Deventer nabij Wilp, stek 20 van
de Visstekkenkaart Gelderse IJssel (De Kolk) tussen km
941.200 en km 941.800) gelegen aan de westkant van de
IJssel even ten zuiden van de brug van de A1 nabij Deventer 
Vissen vanuit een bootje is hier niet toegestaan

- Jachthaven (of Roeikolk) in Deventer aan de Rembrandtkade
Looprecht uitsluitend op de openbare oevers

Voor wat betreft looprechten (en recht van overpad) nabij Zwolle
geldt: Looprecht langs beide zijden van de IJssel tussen km.
970.600 en km 989.000, met uitzondering van industrie en
natuurgebieden. Recht van overpad in de volgende landerijen
nabij Zwolle:
Aan de rechteroever (Overijsselse zijde):
- vanaf de dijk over de noordelijke insteekhaven van de cen-

trale Harculo
- vanaf het Beekmanpad (wildrooster) het pad aan de zuid-

grens en liggend in terrein van SBB
- vanaf het oude Kleine veer tot de spoorbrug: F.H.M. van de

Kolk, via het pad naar het nieuwe Kleine veer Gemeente
Zwolle: de heer Kok, J. Groten en G.J. Westmeijer
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Voor gedetailleerde stek- en looprechtinformatie zie boekje
“Visstekken langs de Gelderse IJssel”. Onder andere verkrijgbaar
bij de Federatie Oost Nederland, tel. 0572-363370.
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- tussen de spoorbrug en de verkeersbruggen; via pad SBB
naar de vogel-waarneempost

- tussen Zalkerveer en km 989.000; H. Zunneberg, H. van
Ittersum en J. Sellis

Aan de linkeroever (Gelderse zijde):
- tussen het Apeldoornskanaal en de spoorbrug: H. Kwakkel
- beneden de bruggen: H. van Raalte, D.E. Rave, J.G.M.

Hoekman en J. van Gelder
Bijzondere bepalingen:
In de periode van 28 februari tot 1 juli geldt een verboden tijd
voor het recht van overpad door het terrein van Staatsbosbeheer
aan de Uiterwijkseweg (bij de dijktrap, stek 61 van de visstek-
kenkaart Gelderse IJssel) even ten noorden van Wilsum. Er mag
alleen van het looprecht gebruik gemaakt worden tussen een half
uur voor zonsopgang en een half uur na zonsondergang. Het plaat-
sen van tenten windschermen e.d. is ook aan de oever verboden.

3. Perceel 1 van het Twentekanaal, vanaf de Eefdese sluis tot het
beginpunt van de IJssel. Het looprecht is vanaf de Eefdesebeek
tot aan de verkeersbrug Eefde inclusief gedeelte Eefdese beek
aan de noordzijde van het kanaal km.0799 

4. Apeldoorns- en Griftkanaal vanaf de schutsluizen te Dieren tot in
de Gelderse IJssel nabij Hattem (km 54.580).
Het is verboden een strook grond te betreden langs het kanaal
achter de woningen Achtereesenkamp nrs. 61 t/m 83 te
Wapenveld en de nrs. 36 t/m 44 te Heerde! 

5. De Grote Wetering vanaf de brug in de rijksstraatweg Apeldoorn-
Zutphen tot aan het Pouwel Bakhuysgemaal te Wapenveld 

6. De Nieuwe Wetering vanaf de stuw bij de Kraaijenjager tot de
keersluis in de Bandijk te Wapenveld 

7. De Stroombreed vanaf de Vloeddijk tot aan de instroming in de
Grote Wetering 

8. De Nijbroekse Wetering vanaf het inlaatwerk bij het toevoerkanaal
naar Terwolde tot aan de Vloeddijk 

9. De Terwoldse Wetering vanaf de stuw bij de Rozendaal tot aan de
instroming in de Grote Wetering in Assendorp 

10. Het Toevoerkanaal naar Terwolde vanaf het stuwencomplex bij de
Vecht tot aan het Mr. A.C. Baron van der Feltz-Gemaal in Terwolde 

11. De Vorchterleigraaf vanaf de Hulbrug tot aan de sluis in de
Bandijk met de zijtak in het Wapenvelder Broek naar het gemaal
Vorchterbroek 

12. Het Verbindingskanaal tussen de Grote Wetering en de
Stroombreed te Oene 

13. Het Verbindingskanaal tussen de Nieuwe Wetering en de Grote
Wetering te Wapenveld 

14. De Stouwe bij Oldebroek, alleen het middelste gedeelte van de
Stouwe parallel lopend aan de Gelderse Kade 

15. De Euvergunne bij Hattem, alleen het buitendijks afvoerkanaal bij
gemaal Antlia 
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16. De Leuvenheimsebeek bij Brummen 
17. De Oekensebeek vanaf de spoorlijn tot gemaal Cortenover 
18. De wateren in het recreatiegebied Bussloo en de oostelijke plas in

het recreatiegebied Kievietsveld, resp. gelegen in de stedendrie-
hoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen en Emst (gem. Epe) 
Er mag gevist worden behoudens de wettelijke en verder nog de
hierna te noemen voorwaarden: 
Het vissen vanuit een boot (zonder motor) is toegestaan. De boten
mogen alleen via de helling aan de Withagenweg te water worden
gelaten en mogen ’s nachts niet in het water en op het terrein blij-
ven liggen. De hengelaars met boten moeten op het water buiten
de markeringslijn van de zwemmers blijven. De maximaal toege-
stane bootlengte is zeven meter. Voeren is niet toegestaan. 
Aanwijzingen, gegeven door de medewerkers van de RGV Holding,
t.a.v. het beheer van de recreatieparken Bussloo en Kievietsveld,
dienen direct te worden opgevolgd. De verordeningen
Recreatieparken Bussloo en Kievietsveld blijven steeds onvermin-
derd van kracht. 

19. Het Vossemeer
20. Het Ketelmeer

Rayon 3 
1. De Binnengracht en de Buitengracht te Hasselt 
2. Het Zwarte Water, het looprecht (zie borden ter plaatse) op het

jaagpad (150 m) gelegen langs de dijk naar Genemuiden onder
de brug bij Hasselt is uitsluitend voorbehouden aan leden van
HSV ’t Meuntje in Hasselt.
- tussen km 8.000 en km 16.500, inclusief de afgedamde

arm aan de linkerzijde van het Zwarte Water nabij km 8.050
en incl. de Streng vanaf de noordzijde van de kom van
Hasselt tot aan het Zwarte Water 

- vanaf km 19.550 tot aan de uitmonding in het Zwarte Meer,
nabij km 21.000

3. Het Zwarte Water
- vanaf stadsgracht tot Westerveldse Zijl
- van km 4.600 ter hoogte van de Westerzijl tot aan de oude

afgedamde arm, genoemd het Waaigat, ong. ter hoogte van
km 7.450
In dit gedeelte mag slechts gevist worden met één hengel en
aangewezen aassoorten. Let op: geen looprecht. 

4. Het Zwolle IJsselkanaal (tussen het Zwartewater en de IJssel ca.
1km)
Ook hier geldt de beperking van één hengel en aangewezen aas-
soorten

5. De wateren in de Noordoostpolder:
- Lemstervaart
- Urkervaart 
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- Zwolsevaart 
- Creilervaart 
- Espelervaart 
- Nagelervaart 
- Enservaart 
- Marknesservaart 
- Luttelgeestervaart

6. Vollenhoverkanaal 
7. Vollenhovermeer
8. Kadoelermeer 
9. Voormalige buitenhaven van Blokzijl
10. Gedeelte Blokzijl-Kadoelen aanvangende bij de keersluis van de

haven(sas) en eindigend bij de grens van de Noordoostpolder.
Voor het betreden van gronden en oevers die zijn verpacht dient
vooraf toestemming van de betrokken pachter te zijn verkregen. 
Het is verboden te vissen in de voorhaven van het gemaal
Smeenge en in de Voorstersluis.

11. Het Meppelerdiep van de Galgenkampbrug te Meppel tot
Zwartsluis, de monding van het nog open zijnde gedeelte van het
Oude Diep t.o. Krikkenhuizen nabij Zwartsluis, uitgezonderd de
tot het Meppelerdiep behorende oude armen. 
Alleen het vissen op schubvis is toegestaan
Looprecht Meppelerdiep 
Vergunning tot het betreden van de hieronder vermelde oevers: 
- Het bij het Rijk o.m. in eigendom zijnde buitentalud langs

de noordwestelijke oevergedeelten van het Meppelerdiep,
van km 5.040 (boerderij Doosje) tot km 6.710 (zuidweste-
lijke grens rijksopslagterrein met haven) en van km 6.884
(noordelijke grens rijksopslagterrein met haven) tot km
8.958 (grens fabrieksterrein Koudasfalt N.V.).

Tijdens de periode 15 maart t/m 30 juni mag van deze vergunning
geen gebruik worden gemaakt.
Voor het natuurreservaat Meppelerdiep, object ‘Doosje’ wordt uit-
sluitend vergunning verleend voor zover het betreft de navolgen-
de paden: 
- het voetpad ter breedte van 2 m, gelegen langs de n.o. grens

van het object ‘Doosje’ 
- een pad ten z.w. van de aan Staatsbosbeheer toebehorende

bosaanplant, gelegen ten westen van het reservaat ‘Doosje’ 
Voor genoemde paden geldt tevens dat de toegang is verboden
tussen een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zons-
opgang.
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Meer informatie over visstekken en vissen in de Noordoostpolder
kunt u vinden in het boek;’Het beste viswater vind je in de NOP’.
Voor verkoopadressen kunt u bellen met de Federatie, tel. 0572-
363370.
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12. De Oude Hoogeveense Vaart vanaf de spoorbrug te Meppel tot
voormalige Weteringbrug inclusief afgedamde stukken Oude
Hoogeveense Vaart tot Ossesluis 

13. Het gebaggerde gat nabij Meppel gelegen aan de
Oosterbroekenweg, genoemd het Stellinkgat of ook wel
Zwanenmeer 

14. De Veeningerwijk te Zuidwolde, voor zover in gebruik als afstro-
mingskanaal tussen het boven- en benedenpad van de Ossesluis,
zijnde kadastrale perc. gem. Zuidwolde, secties D nr. 492 en
1329 

15. Omgelegde Hoogeveensevaart vanaf het Meppelerdiep tot aan de
Ossesluis. 

Voor de wateren 12 t/m 15 geldt: 
Het is niet toegestaan de kanaaldijken voor 1 juli te betreden tenzij er
gemaaid is.
16. Haven Industrieterrein Oevers D (Sethehaven)
17. Wachthaven Meppelerdiep
18. Kanaal Beukerschutsluis tot Blauwe Hand waarbij de vaargeul

langs de oostzijde van de strekdam over een breedte van 30 m.
gerekend vanaf de strekdam 

19. Kanaal Blauwe Hand-Giethoorn-Steenwijk tot het Steenwijkerdiep 
20. Kanaal Steenwijk-Ossenzijl vanaf het Steenwijkerdiep tot de

Kalenbergergracht 
21. Het Steenwijkerdiep vanaf de Wetering tot en met Steenwijk

inclusief de dode arm achter de waterzuivering en de passanten-
haven 

22. De Wetering vanaf het Giethoornsemeer tot de Heuvengracht 
23. De Heuvengracht
24. De Arembergergracht vanaf de Arembergersluis tot het

Belterwijde 
25. De Linde tussen de Helomavaart en de Ossenzijlersloot voor zover

gelegen in de provincie Overijssel en vanaf het z.g. Sas (te
Kuinre) tot een punt gelegen 10 m ten zuidwesten van de mon-
ding van de Ossenzijlersloot 

26. De Kalenbergergracht
27. De Ossenzijlersloot vanaf de Linde tot Jachtwerf VriJon b.v. te

Ossenzijl 
28. Het Nieuwe Kanaal van Kuinre tot Tussenlinde 
29. De Wold Aa vanaf de inloop Beilerstroom (Meppel) tot en met de

gehele bovenloop van de Eerste en Tweede Ruiner Aa, en alle zij-
takken 

30. De Koekanger Aa
31. Leiding Haakswold vanaf de weg Ruinerwold-Meppel tot

Haaksveld 
32. De Parallelleiding vanaf de Omgelegde Hoogeveense Vaart tussen

de voormalige Weteringbrug en Ossesluis 
33. Wateren van Staatsbosbeheer (De Weerribben):
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Het is niet toegestaan te vissen van één uur na zonsondergang tot
één uur voor zonsopkomst. Het gebruik van lokvoer is verboden.
Alle aanwijzingen van het bevoegd personeel van Staatsbosbeheer
moeten onverwijld worden opgevolgd. 
- Het Recreatieplan De Kluft 

In het recreatieplan mag uitsluitend vanuit een vaartuig
gevist worden. Alleen campinggasten (in bezit van vergun-
ning) mogen vanaf de oever van camping De Kluft vissen. 

- De Diepe Wiede deel uitmakend van Natuurreservaat De
Weerribben 

- De Hogewegsloot 
Uitsluitend te bevisssen vanaf gemaaide oevers aan de
Hoogewegzijde. 

- De visvijvers aan de Hogeweg 
Uitsluitend te bevissen vanaf gemaaide oevers. 

- De Pijlmansvaart van de Kalenbergergracht tot de eerste
splitsing van de Tweede Bokvaart 

- ’t Jurries van de Kalenbergergracht tot de eerste kruising van
de Tweede Bokvaart 

- Het Meentegat van de Kalenbergergracht tot de eerste krui-
sing van de Tweede Bokvaart 

In de Pijlmansvaart, ’t Jurries en het Meentegat mag uitsluitend
worden gevist met de aangewezen aassoorten. Het is verboden
aan de oevers af te meren en/of deze te betreden. Vissen op snoek
is ten strengste verboden, evenals het in bezit hebben of meene-
men van snoek. 

Met toestemming van HSV Het Baarsje te Blokzijl: 
34. De haven te Blokzijl (niet de havenkolk) 

Rayon 4
1. Het Nieuwe Stroomkanaal vanaf het beginpunt bij het

Vriezenveense Veenkanaal tot de duiker onder het Kanaal Almelo-
De Haandrik 

2. De Wester- en Oosterbouwlandleiding vanaf de weg Vriezenveen-
De Pollen tot aan de uitmonding in de Verbindingsleiding 

3. Wijthemenerplas te Zwolle
Het is niet toegestaan tijdens het vissen met boten vaste lig-
plaatsen te kiezen in of aan het viswater. Het is verboden tussen
zonsondergang en zonsopgang te vissen. Het is verboden snoek
en/of snoekbaars in bezit te hebben of mee te nemen.
Het gebruik van een leefnet is verboden.

4. Overijssels Kanaal vanaf 100 m ten oosten van stuw I te
Langeslag (Laag Zuthem) tot het Separatiepunt te Vroomshoop 

5. Kanaal Almelo de Haandrik vanaf 100 m ten noordoosten van de
sluis te Almelo tot 100 m ten zuiden van de sluis bij de Haandrik
te Gramsbergen, alsmede het gedeelte Zwolschekanaal te
Vroomshoop 
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6. Watergang vanaf Pollenweg (ten zuidoosten van Luttenberg) tot
aan uitmonding Overijssels Kanaal 

7. Overijssels Kanaal vanaf Rijksweg N332 in noordelijke richting
tot aan de instroom bij Lemelerveld. 
Het gedeelte van de dam bij de Jonge Rhaan te Raalte tot aan de
instroom bij Lemelerveld te bevissen alleen op de voor de hen-
gelsport gemaakte voorzieningen. 

8. Het Geesters Stroomkanaal vanaf de instroming Broekbeek tot
aan de uitmonding in het Vriezenveense Veenkanaal 

9. De Broekbeek vanaf de provinciale weg Langeveen-Geesteren tot
aan de uitmonding in het Geesters Stroomkanaal 

10. De Itterbeek vanaf de weg Langeveen-Tubbergen tot aan de uit-
monding in het Geesters Stroomkanaal 

11. De Linderbeek vanaf de instroom van het Lateraalkanaal tot aan
de uitmonding in de Beneden-Regge 

12. De Verbindingsleiding vanaf het verdeelwerk in het Geesters
Stroomkanaal tot aan de uitmonding in de Veeneleiding 

13. Het Vriezenveense Veenkanaal vanaf het beginpunt tot aan het
kanaal Almelo-De Haandrik 

14. De Dedemsvaart
- van Hasselt tot de mond Beentjesgraven 
- van de mond Ommerkanaal tot de Rollepaal 
Het gedeelte van de Dedemsvaart van de Meele tot
Beentjesgraven geldt alleen voor bij Oost Nederland aangesloten
sportvissers. 

15. De Coevorderstadsgracht lopend van de sluis in de
Lutterhoofdwijk tot de Jan Kuipersbrug over het Stieltjeskanaal 

16. Het Coevorden-Vechtkanaal
17. Zandwinput Brouwersgat aan de Bijkersweg  even ten zuiden van

de weg Nieuwleusen-Balkbrug(N377)in de omgeving van
Vinkenbuurt

18. De Zandwinput Steenwetering aan de oostkant van de rijksweg
A28 ter hoogte van parkeerplaats de Markte tussen Zwolle en de
Lichtmis. Looprecht voor een strook grond van 5 m gemeten van-
uit de oever 

19. Deel Dedemsvaart nabij het Kolenbranderbos 
20. Stobbeplas Hardenberg, gelegen aan de N377 tussen

Dedemsvaart en Slagharen 
Het water is alleen vanaf het Ommerkanaal toegankelijk. In dit
water mag niet gevoerd worden. 

21. De Korte Wijk uitsluitend de oever aan de zuid- en westzijde 
22. De Radewijkerbeek vanaf de Duitse grens tot aan de uitmonding

in de Overijsselse Vecht beide oevers, m.u.v. de oevers op Duits
grondgebied 

23. De Randwatergang vanaf de Duitse grens tot aan de uitmonding
in de Radewijkerbeek 

24. De Middenwatergang vanaf camping Het Hoge Holt te
Gramsbergen tot aan de Overijsselse Vecht 
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25. De Molengoot vanaf de Slagenweg in Gramsbergen tot aan de uit-
monding in de Overijsselse Vecht 

26. De Dooze vanaf de Duitse grens tot aan ’t Lijntje 
27. ’t Lijntje vanaf de uitmonding van de Dooze in ’t Lijntje tot aan

het Kanaal Almelo-de Haandrik 
28. De Randleiding vanaf het Kolenbranderbos tot aan rijksweg 34,

beide oevers 
29. De Kolenbranderswijk vanaf de Otterswijk tot aan de uitmonding

in het Verlengde Ommerkanaal 
30. De Drentse Wijk vanaf de Braambergsloot tot aan de utmonding

in het Verlengde Ommerkanaal 
31. De Verbindingswijk vanaf de Driehoekweg/v.Royenshoofdwijk tot

aan de uitmonding in het Ommerkanaal 
32. De Dommerswijk vanaf de Drentse grens tot aan de uitmonding in

de Lutterhoofdwijk 
33. Het Ommerkanaal vanaf de Glashuttestuw te Dedemsvaart tot aan

de uitmonding in de Overijselse Vecht 
34. Het Verlengde Ommerkanaal vanaf de provinciale weg ten noord-

oosten van Slagharen tot aan de Glashuttestuw te Dedemsvaart 
35. De Lutterhoofdwijk vanaf de inlaatstuw aan de Trageldijk te

Coevorden tot aan de afslag Steenwijksmoer, uitsluitend de oever
aan de zuidzijde en vanaf deze wegovergang tot aan de stuw ten
oosten van Slagharen uitsluitend de oever aan de noordzijde en
aan de zuidzijde uitsluitend vanaf de speciale vissteigers. 

36. Overijsselse Vecht vanaf de Duitse grens tot aan de stuw bij
Vechtweerd (± 3_ km. benedenstrooms van Dalfsen) 
Looprecht voor beide oevers m.u.v.: de percelen kadastraal
bekend gemeente Gramsbergen sectie H nr.98 (noord van stuw
Den Haandrik en sectie F nr.3442 zuidwest van stuw te Ane) en
percelen waarvan de eigenaar middels borden kenbaar maakt dat
betreding niet of onder voorwaarden is toegestaan. 

37. Het Lateraalkanaal vanaf de rijksweg 36 tot aan de uitmonding in
het Overijssels Kanaal te Vroomshoop

38. De Regge vanaf de Schuilenburgerbrug tot aan de uitmonding in
de Vecht

39. De Nieuwe Boksloot gelegen tussen de Lemelerberg en de
Eelerberg
Alle te bevissen lokaties zijn voorzien van een bordje en waar
nodig een hekoverstap:
a. Schaddenveldweg
b. Coninckserveweg bij gemaal Eelerberg
c. Deel van de Nieuwe Boksloot slingerend langs bosrand en

fietspad 
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Meer informatie over visstekken in de Overijsselse Vecht kunt u
vinden in ‘Visstekkenkaart Vecht’ die kunt aanvragen bij de
Federatie, tel. 0572-363370
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d. Nabij Kathuizen
e. Nabij de Vondervoortseweg, de bebouwde zijde is verboden
f. Overgang Nieuwe Boksloot in Noord-Zuidleiding aan de

Pollenweg
g. Nabij de uitstroom in Overijssels Kanaal voorbij de wildroos-

ters 
Nachtvissen is gedurende het gehele jaar op alle lokaties in de
Nieuwe Boksloot verboden
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Voorwaarden:
Een vertaling in het Engels, Duits en Russisch van de belangrijkste
voorwaarden kunt u aanvragen bij de Federatie. 
Zie voor de algemene voorwaarden pag. 2 en de federatievoorwaarden
op pag. 75

Water van hsv ‘t Poldervoorntje te Emmeloord:
Wateren Noordoostpolder:
• Abtstocht
• Ankertocht
• Baarlosetocht
• Blankenhammertocht
• Blokzijlertocht
• Bomentocht
• Burchttocht
• Casteleynstocht

89

UITSLUITEND TE BEVISSEN DOOR SPORTVISSERS 
AANGESLOTEN BIJ DE HENGELSPORTVERENIGINGEN DIE 

BEHOREN TOT DE FEDERATIE OOST NEDERLAND, FEDERATIE
GRONINGEN DRENTHE EN DE FEDERATIE FRIESLAND

Nachtvisregeling Federatie Wateren

Nachtvissen is uitsluitend toegestaan in juni, juli en augustus
indien men in het bezit is van een speciale NachtVISpas en vist
volgens de daarop vermelde voorwaarden. De NachtVISpas is aan
te vragen bij het kantoor van de Federatie Oost Nederland in
Heino, tel. 0572-363370. Meer informatie kunt u vinden op
onze website. Buiten deze maanden mag gevist worden van één
uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang. Vooral in
natuurgebieden kunnen afwijkende regels gelden. Informeer u
dan ook altijd goed en volg aanwijzingen op borden of van toe-
zichthouders altijd op.
Let op:
Peurders die in het bezit zijn van een peurvergunning van de
Federatie Oost Nederland zijn tot 31 december 2008 vrijgesteld
van de NachtVISpas indien zij peuren. Voor alle andere vormen
van visserij die plaatsvinden tussen 1 uur na zonsondergang en
1 uur voor zonsopkomst moeten ook houders van een peurver-
gunning in het bezit zijn van een geldige NachtVISpas.
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• Creilervaart
• Creilertocht
• Creilerdwarstocht
• Emmeloorderdwarstocht
• Ensertocht
• Enservaart
• Enserdwarsvaart
• Gemaaltocht
• Gietersetocht
• Han Strijkeltocht
• Hannie Schafttocht
• Hertentocht
• Hoge Blankenhammertocht
• Hoge Kalenbergertocht
• Johannes Posttocht
• Kadoelermeer
• Kalenbergertocht
• Kalenbergerdwarstocht
• Kleeftocht
• Kleitocht
• Klutentocht
• Klutendwarstocht
• Kuindertocht
• Kuindervaart, op het stuk in het Kuinderbos is vissen alleen toe-

gestaan op aangewezen visplekken en nachtvissen is alleen toe-
gestaan met nachtvisvergunning van hsv ‘t Poldervoorntje

• Leemtocht
• Leemvaart
• Lemsterhop
• Lemstervaart
• Lindetocht
• Luttelgeestertocht
• Luttelgeestervaart
• Marknessertocht
• Marknesservaart
• Monnikkentocht
• Munttocht
• Nagelertocht
• Nagelervaart
• Neushoorntocht
• Noordermeertocht
• Onderduikerstocht
• Paardentocht
• Palentocht
• Palendwarstocht
• Pilotentocht
• Pilotendwarstocht
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• Polentocht
• Prof.Brandsmatocht
• Ramstocht
• Redetocht
• Ruttensetocht
• Ruttensevaart
• Schokkertocht
• Schotertocht
• Sluitgattocht
• Steenbanktocht
• Steenbankdwarstocht
• Steenwijkertocht
• Tollebekertocht
• Urkervaart
• Venetocht
• Vliegtuigtocht
• Vollenhoverkanaal
• Vollenhovermeer
• Voorstertocht
• Vormttocht
• Vormtdwarstocht
• Vuurtocht
• Wrakkentocht
• Wellerzandtocht
• Westermeertocht
• IJzertocht
• Zuidermeertocht
• Zuidvaart
• Zwartemeertocht
• Zwolsevaart
• Zwijnstocht
• Casteleynsplas

Voor looprecht zie kaartje (pag. 92). Vissen vanuit een boot is niet
toegestaan. Voeren is verboden. Viswedstrijden zijn niet toege-
staan. Max. 50 hengelaars per dag toegestaan. 

Water van de Meppeler HSV:
De Wachthaven Meppelerdiep bij Meppel. 
Er mag uitsluitend gevist worden vanaf de walkant

Water van HSV Dwingelo:
De Oude Vaart van de Lheebroekerweg tot aan de Bennemaatstuw
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Meer informatie over visstekken en vissen in de Noordoostpolder
kunt u vinden in het boek;’Het beste viswater vind je in de NOP’.
Voor verkoopadressen kunt u bellen met de Federatie 0572-
363370.
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Water van HSV HENO:
De Oude Vaart vanaf rijksweg 32 tot aan de stuw bij de Osseweideweg
te Havelte

Wateren van HSV De Delle te Vledder:
• Havelter Schipsloot
• Kwasloot
• Nijensleker Schipsloot
• Slingergrup
• Tilgrup Vledder Aa
• Wapseveenser Aa
• Watergang nr.A-05 10
• Watervoorzieningsleiding Wapse
• Zekte
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Let op!!! Enkele van deze federatieve wateren staan eveneens vermeld
in de landelijke hiervoor opgenomen Oost Nederland lijst. Om het
gebiedsoverzicht te behouden, zijn deze wateren dubbel vermeld.

Hengelsportverenigingen aangesloten bij Oost Nederland:

Almelo HSV Vislust
Apeldoorn HSV De Sportvisser
Apeldoorn HSV Tot Ons Genoegen
Balkbrug HSV Ons Genoegen
Bathmen HSV Bathmen
Beekbergen HSV De Vriendschap
Bergentheim HSV Bergentheim e.o.
Blokzijl HSV Het Baarsje
Borne HSV De Karper
Brummen HSV De Karper
Coevorden HSV Tot Ons Plezier
Creil HSV De Dijkbaars Espel/Creil
Dalfsen HSV De Brasem
De Wijk HSV De Voorn
Dedemsvaart HSV De Brasem
Delden HSV Het Voorntje
Denekamp HSV Het Dinkelland
Denekamp HSV ‘t Vangertje
Deventer Deventer HSV
Deventer HSV De Stokvissen
Diepenheim HSV ‘t Simmetje
Diepenveen HSV Diepenveen
Dwingeloo HSV Dwingeloo e.o.
Eerbeek HSV Eerbeek
Emmeloord HSV Het Poldervoorntje
Ens/Nagele HSV ‘t Stekkie
Enschede HSV VIOS
Enter HSV ‘t Zumpke
Goor Goorse HSV
Gorssel HSV Ons Genoegen
Haaksbergen HSV Haaksbergen
Hardenberg HSV De Dobber
Hasselt HSV ‘t Meuntje
Hattem HSV Helpt Elkander
Havelte HSV Heno
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Heerde HSV De Snoekbaars
Hengelo HSV Ons Genoegen
Holten HSV De Rietvoorn
Hoogeveen HSV Het Vette Baarsje
Kampen HSV Ons Vermaak
Laren HSV De Gouden Karper
Lemelerveld HSV Lemelerveld
Losser HSV V.V.L.O.
Marknesse HSV Het Snoekje
Meppel Meppeler Hengelaarsver.
Nieuwleusen HSV De Voorn
Nijverdal HSV Ons Genoegen
Oldebroek HSV Oldebroek e.o.
Oldemarkt HSV Het Baarsje
Oldenzaal O.H.V.
Olst HSV Olst
Ommen HSV De Rietvoorn
Oosterwolde HSV O.K.O.
Raalte HSV Raalte
Rijssen HSV Ons Vermaak
Ruinen HSV De Ruisvoorn
Staphorst Staphorster HSV
Steenwijk HSV Steenwijk
Terwolde HSV Het Plaatselijk Belang
Urk HSV De Blijde Baars
Vaassen HSV Ontspanning
Vledder HSV De Delle
Vollenhove HSV De Karper
Voorst HSV Voorst
Vroomshoop HSV Ons Genoegen
Wapenveld HSV De Sportvisser
Westerhaar HSV ‘t Meuntje
Wierden HSV Ons Genoegen
Wijhe HSV Wijhe
Windesheim HSV Ons Genoegen
Zuidwolde HSV Visgenoegen
Zutphen HSV Ons Belang
Zwartsluis Hengelaarsver. Zwartsluis
Zwinderen HSV ’t Voorntje
Zwolle VV de Hengelsport

Voorwaarden:
Een vertaling in het Engels, Duits en Russisch van de belangrijkste
voorwaarden kunt u aanvragen bij de Federatie. 
Zie voor de algemene voorwaarden pag. 2 en de federatievoorwaarden
op pag. 75

94

opmaak-2007-algemeen  30-10-2006  11:55  Pagina 94



Binnen het gebied waarvoor de federatieve lijst van viswateren geldt
liggen zes openbare trailerhellingen waar u uw boot te water kunt
laten!
• Trailerhelling in Meppel aan het Westeinde
• Trailerhelling nabij Steenwijk aan het eind van het

Steenwijkerdiep
• Trailerhelling in Zwartsluis aan de Arembergergracht
• Trailerhelling in Weerribben aan Hogeweg bij Vloddervaart
• Trailerhelling Omgelegde Hoogeveense vaart nabij Rogat (omge-

ving Meppel)
• Trailerhelling Hasselt aan de noordzijde van het Zwarte Water

rechts onder de brug.

Provinciale wateren:
Arembergergracht van de Arembergersluis tot de Belterwijde

Wateren Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten:
• Beulakerwijde
• Kleine Beulaker
• Korversgaten
• Belterwijde
• Walengracht van het Beulakerwijde tot het Giethoornse Meer
• Noorderdiep van Blokzijl tot het Giethoornse Meer
• Giethoornse Meer
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Nachtvisregeling Federatie Wateren

Nachtvissen is uitsluitend toegestaan in juni, juli en augustus
indien men in het bezit is van een speciale NachtVISpas en vist
volgens de daarop vermelde voorwaarden. De NachtVISpas is aan
te vragen bij het kantoor van de Federatie Oost Nederland in
Heino, tel. 0572-363370. Meer informatie kunt u vinden op
onze website. Buiten deze maanden mag gevist worden van één
uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang. Vooral in
natuurgebieden kunnen afwijkende regels gelden. Informeer u
dan ook altijd goed en volg aanwijzingen op borden of van toe-
zichthouders altijd op.

Let op:
Peurders die in het bezit zijn van een peurvergunning van de
Federatie Oost Nederland zijn tot 31 december 2008 vrijgesteld
van de NachtVISpas indien zij peuren. Voor alle andere vormen
van visserij die plaatsvinden tussen 1 uur na zonsondergang en
1 uur voor zonsopkomst moeten ook houders van een peurver-
gunning in het bezit zijn van een geldige NachtVISpas.
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• Het Molengat
Het betreden van gras- en rietlanden langs de wateren van
Natuurmonumenten is niet toegestaan.
Gemeente Steenwijkerland (voorheen Gem. Brederwiede):
Het Bovenwijde, gelegen in de gemeente Steenwijkerland voorzover in
eigendom van de gemeente Steenwijkerland

Staatswateren:
• Deel van de Beulakerwijde aansluitend aan het water eigendom

van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
• Deel van de westelijke Belterwijde
• Tussenlinde vanaf de brug over de Nieuwe Vaart tot Schoterzijl
• Wortelsloot vanaf het gemaal tot de Wagenweg

Industriehaven Zwartsluis:
De haven op het industrieterrein Kraanerweerd in Zwartsluis
Uitsluitend publieke oevers, wegen en paden mogen worden betreden

Polderwateren Waterschap Reest & Wieden:
• De Beneden Stouwe en de Nieuwevaart van Molengat tot de pro-

vinciegrens Drenthe
• De Bentpolderwetering en het toevoerkanaal gemaal Bentpolder
• De Buitenhaven gelegen ca. 150 m ten zuiden van Blokzijl aan

de oostkant van het kanaal
• Het Ettenlandskanaal van de Beulakerwijde tot het

Vollenhovermeer voor zover toegestaan door het waterschap
• De Hoofdtochten en de Sibkolk polder Genderingen
• De Hoofdwatergangen Baarlinger- en Noorderpolder
• De Hoofdwatergangen Barsbekerbinnenpolder
• De Hoofdwatergangen in de gebieden Ambt Vollenhove, Wendel,

Kadoelen, de Bent- en de Barsbekeruiterdijken
• De Hoofdwatergangen in het gebied IJsselham
• De Hoofdwatergangen in het Leeuwterveld
• De Hoofdwatergangen in het Marker-, Tussen- en Buitenbroek bij

Oldemarkt
• De Hoofdwatergangen in het Oosterbroek bij Oldemarkt
• De Hoofdwatergangen polders Giethoorn en Halfweg
• De Hoofdwatergangen polders Wetering Oost en West
• De Kolk bij het Tolhuis aan de Barsbekerdijk
• De Muggebeetsevaart en het Moddergat
• De Roomsloot van Nederland tot Noorderdiep incl. de zuiggaten
• De Sibkolk polder Halfweg
• De Thijssengracht van de Beulakerweg tot Molengat en van het

Giethoornse meer tot aan het kanaal Beukers
• De Veeningerwijk te Zuidwolde vzv in gebruik als afstromingska-

naal tussen het boven- en benedenpand van de Ossesluis
• De Vloddervaart vanaf de brug Hogeweg tot de Woldlakeweg
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• De Wachthaven Meppelerdiep bij Meppel. Er mag uitsluitend
gevist worden vanaf de walkant

• De Westelijke Vaart van de Thijssengracht tot de Beulakerwijde
• De Oude Vaart (HSV Dwingeloo) van de Lheebroekerweg tot aan

de Bennemaatstuw
• De Stouwe
• De Oude Vaart vanaf rijksweg 32 tot aan de stuw bij de

Osseweideweg te Havelte(ingebracht door HSV HENO)

Waterschap voormalige waterschap Wold & Wieden daartoe gemach-
tigd door Beroep:
• De Zandwinput Onna gelegen ten zuiden van Onna in de driehoek

Dwarssloot Oost, Burg.Slompweg en de Stouwe. 
Gevist kan er worden vanaf de strekdammen

Industriehaven Groot Verlaat:
De haven op het industrieterrein Groot Verlaat
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Voor de wateren van de hierna vermelde verenigingen gelden de alge-
mene voorwaarden van pag. 2 en de federatieve voorwaarden van pag.
75  en de voorwaarden vermeld bij de betreffende verenigingswateren.

Voor verkooppunten van VISpassen zie website Federatie Oost
Nederland of bel het kantoor, tel. 0572-363370
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DE HIERNA VERMELDE WATEREN ZIJN UITSLUITEND TE 
BEVISSEN DOOR SPORTVISSERS AANGESLOTEN BIJ DE

BETREFFENDE HENGELSPORTVERENIGING

Uitsluitend te bevissen door sportvissers aangesloten bij HSV
Ons Genoegen te Balkbrug
- De wateren van waterschap Groot Salland welke gelegen zijn

binnen het door de gemalen Kloosterzijl en Kostverlorenzijl
bemalen gebied

- Beentjesgraven vanaf de Dedemsvaart tot aan kruising auto-
weg Nieuwleusen/Balkbrug

- Schansgracht en Koloniewijk Balkbrug
- Zandwinplas Coevorderweg
- De Wateren Staphorsterveld, te samen met Meppeler

Hengelaarsvereniging en de Staphorster HSV
- Zandwinplas van het Overijssels Landschap in het

Heuveltjesbos bij Balkbrug

Uitsluitend te bevissen door sportvissers aangesloten bij HSV Tot
Ons Plezier te Coevorden (TOP)
- Parkgrachten in het Van Heutzpark in Coevorden
- Klinkevlierse Plas in Coevorden, zoals aangegeven op de

plattegrond in de bijlage verstrekt door TOP
- U of Kilse in Gramsbergen (gem.Hardenberg), eigendom

TOP
- Gat van Sierink te Gramsbergen (gem.Hardenberg)

Vaartuigen verboden. Tent of windscherm verboden. Nacht-
vissen alleen met nachtvisvergunning van De Dobber of TOP
Coevorden, aan te vragen bij de secretaris van de Dobber. 

Nachtvissen is verboden.Voor de Parkgrachten, U of Kilse en Gat
van Sierink is een nachtvisvergunning aan te vragen bij de secre-
taris van T.O.P. Voor de Parkgrachten, Klinkevlierse Plas en de U
of Kilse is het verboden karper mee te nemen.
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Uitsluitend te bevissen door sportvissers aangesloten bij HSV De
Brasem Dedemsvaart
De Visvijver gelegen aan de Zuidwolderstraat in Dedemsvaart net
ten noorden van het viaduct.
Nachtvissen is uitsluitend toegestaan met de speciale nachtvis-
vergunning van HSV De Brasem.
Voor alle overige voorwaarden waaronder gevist mag worden gel-
den de algemene regels van Sportvisserij Nederland op pag. 2 en
die Federatie Oost Nederland op pag. 75

Uitsluitend te bevissen door sportvissers aangesloten bij HSV De
Dobber Hardenberg
1. Schipperplas bij de Witte Paal. Ook te bevissen door leden

van HSV De Rietvoorn in Ommen  
Nachtvissen verboden

2. Larikshofvijver bij de begraafplaats (65+ in bezit van kleine
VISpas hebben recht op gratis vergunning)

3. Kruserbrinkvijver te Hardenberg (de Dobber alleen 60+ en
WAO/AOW)

4. Vijvers Baalder en Baalderveld 
5. Gat van Sierink te Gramsbergen gem. Hardenberg. Ook te

bevissen door leden van TOP Coevorden. 
Vaartuigen, tenten en windschermen verboden. Nachtvissen
alleen met nachtvisvergunning van De Dobber of TOP Coevorden,
aan te vragen bij de secretaris van de Dobber. 
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Uitsluitend te bevissen door sportvissers aangesloten bij HSV
Helpt Elkander te Hattem
Dit bewijs blijft eigendom van de vereniging. Een niet volledig
ingevuld of niet ondertekend bewijs is ongeldig.
1. Onder “gewone hengel” wordt verstaan: Een hengel voorzien

van de volgende aassoorten:
a. brood, aardappel, deeg, kaas, al dan niet gekiemde gra-

nen, zaden, worm en steurkrab.
b. insecten en insectenlarven, alsmede nabootsing daar-

van, voor zover van deze nabootsingen de grootste
afmeting niet meer bedraagt dan 2,5 cm.

2. Onder “speciale hengel” wordt verstaan: Een hengel voor-
zien van alle andere aassoorten dan hierboven onder 1.
genoemd, m.u.v. levende aasvis.

De controle op deze bescheiden en op een strikte naleving van de
wettelijke en door de vereniging gestelde regels geschiedt mede
door leden, die in het bezit zijn van een legitimatiebewijs van
“Helpt Elkander” of van “Oost Nederland”. 

De leden hebben vergunning te mogen vissen met maximaal twee
gewone hengels in:
1. De Waa te Hattem

Nachtvissen en/of karpervissen in de Waa is verboden, ten-
zij met speciale (nachtvis-)vergunning van hsv Helpt
Elkander.
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2. De Wiessenbergerkolk, Kerkhofdijk te Hattem
Nachtvissen of het gebruik van boten is niet toegestaan. Er
mag alleen gevist worden vanaf het gedeelte oever welke
direct aan de Kerkhofdijk grenst. Zie schets.

3. De Koelucht 1 en 2 te Zalk
Verboden auto’s mee te nemen.

4. De Jachthaven te Hattem.
Bepalingen Jachthaven Hattem:
Men mag geen overlast veroorzaken, in welke vorm dan ook.
Alle werkzaamheden in of bij de jachthaven moeten onge-
hinderd doorgang kunnen vinden. Aanwijzingen door of
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namens de havenmeester dienen stipt en onvoorwaardelijk 
te worden opgevolgd. Het betreden of gebruik maken van de
aanlegsteigers is ten strengste verboden. Uitsluitend vaste
hengel, zonder opwind-mechanisme, is toegestaan!

Speciale hengel:
Met uitzondering van De Waa is het vissen met de speciale hen-
gel in bovengenoemde wateren van verenigingswege toegestaan
van 1 juli tot 1 maart.
Looprecht:
Looprecht op de landerijen langs het Koeluchter plassengebied
van: W. Barneveld en J. Stoel.

WAARSCHUWING!
Het gebruik van kleurstoffen in aas of voer is in alle hier genoem-
de wateren niet toegestaan!
Andere activiteiten dan vissen op en rondom de vermelde viswa-
teren, zijn ten strengste verboden. Verder geldt het volgende:
Het is op straffe van royement en/of schadevergoeding verboden:
• Snoek in het bezit te hebben.
• Meer dan 2 snoekbaarzen of 2 karpers in het bezit te heb-

ben.
• Karper uit DE WAA mee te nemen.
• Met vervoermiddelen op de landerijen en de erven te komen.
• De hekken open te laten, honden mede te nemen, het vee

op te jagen of de rust te verstoren.
• Rommel achter te laten.
• Zich buiten de bestaande en aangegeven paden naar het vis-

gebied te begeven.
• Kortom: dingen te doen, waardoor de naam en/of de belan-

gen van “Helpt Elkander” zouden kunnen worden geschaad.
Het lid wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben
gevist, indien hij één of meerdere voorwaarden in deze vergun-
ning overtreedt of zich niet houdt aan de gegeven richtlijnen en
voorschriften.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP:
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1
november van het lopende kalenderjaar. Opzegging ná 1 november wordt
beschouwd als opzegging welke gedaan wordt vóór 1 november van het
daarop volgende kalenderjaar. Mondelinge opzegging is ongeldig.
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Uitsluitend te bevissen door sportvissers aangesloten bij de
Meppeler Hengelaarsvereniging
Nachtvissen uitsluitend toegestaan indien men in het bezit is van
de NachtVISpas van Federatie Oost Nederland en vist volgens de
daarop vermelde voorwaarden. Het nachtvissen is dan het gehe-
le jaar toegestaan voor zover de wateren buiten de bebouwde kom
liggen. 
Het Staphorsterveld is ook bevisbaar voor leden van de
Staphorster Hengelaarsvereniging, Hengelaarsvereniging
Zwartsluis en HSV Ons Genoegen Balkbrug. De Visplas
Blijdenstein (Engelgaarde) is ook bevisbaar voor leden van de
HSV De Ruisvoorn te Ruinerwold. Zij dienen dan wel in het bezit
te zijn van de VISpas van de betreffende vereniging en moeten
dit kunnen tonen bij controle.

Waterschap Reest en Wieden
- Alle bevisbare waterleidingen in de polder Nijeveen en

Kolderveen
- De Zuigput (gebaggerde gat) Bramenweg

Gevangen aal in Zuigput Bramenweg moet direct worden
teruggezet.

- De Zuigput (gebaggerde gat) Westergrift te Kolderveen
Het is verboden voor 1 oktober gras- of bouwland te betre-
den. In de zuigputten mag niet met aardappelen worden
gevoerd en mogen geen boten te water worden gelaten.

- De Oude Vaart vanaf rijksweg 32 tot uitmonding
Smildervaart

- Waterleidingen in het gebied dat wordt omsloten door de
Oude Vaart en Drentse Hoofdvaart

Stichting Wandelbos:
De Visplas Blijdenstein (Engelgaarde)
Nachtvissen is het gehele jaar toegestaan. Voeren met aardappe-
len is verboden evenals het te water laten van boten. Gebruik van
andere schuilmiddelen dan (vis)paraplu is verboden.
Gemeentelijke wateren Meppel:
Vis- en looprecht in alle wateren in eigendom gemeente Meppel:
- Vijver Industrieterrein Noord II
- Buitenhaven Pr. Hendrikkade
- Oude Jachthaven Schuttevaerstraat
- Meppeler Grachten
- Mallegat
- Water Vissersingel (tak Oude Vaart)
- Noorderparkvijver
- Vijver Hesselingen
- Water in Oosterboer
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- Woonschepenhaven aan de Drentse Hoofdvaart tot de 3
kalkovens (is inclusief voorheen gat van Wijngaarden)

- Vijver Wilhelminapark
Het visrecht aan de Bremenbergweg is i.vm.zandwinning voor
onbepaalde tijd opgeschort. Er mag uitsluitend worden gevist
vanaf de walkant, vanaf de walkant afgemeerde boten en vanaf
speciaal door de gemeente opgerichte en door de huurder zelf op
te richten visstekken en vissteigers. In de woonschepenhaven
mag wel vanuit een boot worden gevist.
Provincie Drenthe:
De Reest vanaf rijksweg 32 tot de uitmonding bij de Meppeler
sluis
H. Bloemert B.V. en Koninklijke Wegenbouw Stevin BV Zwolle:
Het Gat bij Kerkenbos in Staphorsterveld
Voor leden van genoemde verenigingen is het verbodsbord
art.461 “verboden toegang” niet van toepassing.
Het is verboden om boten te water te laten en zonder toestem-
ming van de eigenaar c.q. gebruiker landerijen te betreden.
Waterschap Groot Salland (Staphorsterveld):
- De wateren gelegen binnen het door de gemalen

Kloosterzijl, Kostverlorenzijl en De Tippe bemalen omsloten
gebied

- Het water langs beide zijden van de spoordijk tussen Klaas
Kloosterweg en de A28 (oostzijde tot Maatsloot). Toegang
aan de oostzijde vanaf de Reggersweg

- de Beentjesgraven vanaf de uitmonding in de Dedemsvaart
tot aan de kruising met de doorgaande autoweg
Nieuwleusen-Balkbrug

In de plas De Tippe bij het gemaal De Tippe mag wel worden
gevist. De vergunninghouder mag, vissende in de wateren van het
schap, slechts in het bezit zijn van één bovenmaatse snoek en
één bovenmaatse snoekbaars.
Het is niet toegestaan:
• te vissen vanuit een bootje
• zonder toestemming van de eigenaar c.q. gebruiker landerij-

en te betreden
• bij het water langs de spoorbaan de oevers aan de spoorzij-

de te betreden
• paaltjes aan te brengen in de taluds en de onderhoudspaden
• op enige andere wijze blijvende schade toe te brengen aan

de oevers, onderhoudspaden en kunstwerken
• zich met voertuigen op de onderhoudspaden langs de

Beentjesgraven te bevinden.
Op en naast de Wijkweg (richting Bid en Werk) mag niet worden

geparkeerd. 
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Uitsluitend te bevissen door sportvissers aangesloten bij HSV De
Rietvoorn te Ommen
- Dante Vijvers in Ommen
- Alteveer vijvers in Ommen
- De Olde Vechte in Ommen

Nachtvissen alleen toegestaan in de maanden juni, juli en
augustus. Verder gelden de algemene voorwaarden van
Sportvisserij Nederland (pag. 2) en Federatie Oost
Nederland (pag. 75).

- Schipperplas bij de Witte Paal. Ook te bevissen door leden
van HSV De Dobber in Hardenberg. 
Nachtvissen verboden. Zie voor overige voorwaarden waar-
onder gevist mag worden de tekst bij HSV de Dobber.

Uitsluitend te bevissen door sportvissers aangesloten bij HSV
Ons Vermaak Rijssen
De Visvijver gelegen in de hoek Morsweg / Nijverdalseweg te
Rijssen
Het is verboden:
• te vissen vanaf het niet van een beschoeiing voorziene

oevergedeelte, vlonder, stuw, duikers e.d. en te vissen in de
brede watergang ten zuiden van de visvijver

• zich op of in het water te begeven
• wedstrijden te houden zonder schriftelijke toestemming van

het bestuur van HSV Ons Vermaak 
• tenten of windschermen op te zetten of vuren te stoken
• snoek beneden de 60 cm in bezit te hebben
• van 1 maart t/m 30 juni op snoek te vissen
• te vissen tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zons-

opgang 
• te parkeren in de bermen langs de Nijverdalseweg en de

Morsweg of op de groenvoorzieningen rondom de vijver 

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden, mits
voor 1 januari. Bij niet tijdige opzegging moet de contributie voor het nieu-
we seizoen worden betaald. Voor het secretariaatsadres van de vereniging
neemt u contact op met de Federatie Oost Nederland, tel. 0572-363370.
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Uitsluitend te bevissen door sportvissers aangesloten bij HSV De
Karper te Vollenhove
- De Oude Binnenhaven te Vollenhove
- De Nieuwe Buitenhaven te Vollenhove
- De Loskade aan het Vollenhoverkanaal bij de brug

Vollenhove-Noordoostpolder
Opmerking: De invalidenvissteiger aansluitend op de loswal is
uitsluitend voor vissers met een handicap, en te bevissen voor
houders van de VISpas ongeacht de vereniging waarvan men lid
is. Er is een speciale parkeergelegenheid en invalidentoilet bij
het VVV-kantoor.
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