
Viswater HSV Zwartewaterland   
  
Deze  vergunning is alleen geldig wanneer men in het bezit is van een geldige vispas HSV Zwartewaterland. 
 
Water in en rondom Zwartsluis 
1. Kolk aan de Noorderdijk (buitendijk). 
2. Kolk aan het Singel, de Piepert en de Piepertkolk. 
3. De vijver aan de Weteringallee. 
4. Kolk aan het Westeinde (Binnenkolk) niet van af de grote steiger vissen  en rekening houden met aanwezigheid van                   
    plechtigheden op de begraafplaats  (nachtvissen niet toegestaan max 2 hengels). 
5. Sloten en grachten in de wijk De Barsbeek. 
6. De wateren in het Staphorsterveld te weten; 
    De wateren in het waterschap Groot Salland, welke gelegen zijn binnen het door de gemalen Kloosterzijl en Kostverlorenzijl       
    bemalen gebieden. 
    Het water langs beide zijden van de spoorlijn tussen de Klaas Kloosterweg  en de A28 (aan de oostzijde van Maatsloot) toegang aan  
    de oostzijde vanaf  de Reggersweg het is verboden de oevers aan de spoorwegzijde te  betreden.                                           
    Het gezogen gat Kerkenbos (verbodsborden gelden niet voor vergunninghouders) het gat de Slingerberg. 
    Beentjesgraven, vanaf de uitmonding van de Dedemsvaart tot aan de kruising met doorgaande autoweg Nieuwleusen Balkbrug. 
 
HET IS VERBODEN  
1. Zonder schriftelijk toestemming van de eigenaar c.q. gebruiker landerijen of privébezit te betreden. 
2. Walkanten te beschadigen voor het krijgen voor een visplek. 
3. Om met motorvoertuigen zich naar een visplek te begeven, waar geen weg of pad aanwezig is of waar het niet toegestaan wordt 
     door de verkeersregels.         
     
Water in en rondom Hasselt. 
1. Rodemond kolk aan de weg Hasselt-Zwartsluis.  
2. Het overlaatkanaal. 
3. Haven de Beer, in de gemeente Hasselt, geen looprechten. 
4. Zijlkolk (Kolk de Doorn) natuurreservaat (Glinthuisweg Genne). 
5.  De Kȍppels,  Natuurreservaat (Zwartewater tegen over de Rodemond kolk). 
6.  Jaagpad Zwartewater (geen auto’s toegestaan op straffe van royering).  
  
BIJZONDERE BEPALINGEN ZIJLKOLK 
(KOLK DE DOORN) NATUURRESERVAAT 
1 Het is verboden in genoemde kolk te vissen met MEER dan twee hengels. 
2 Het verlenen van vergunningen is uitsluitend toegestaan aan leden van de hengelsportvereniging HSV Zwartewaterland 
3. Er mogen maximaal zes personen tegelijkertijd vissen. 
4. Het is ten strengste verboden in de Zijlkolk te vissen van 15 maart tm 15 juni. 
5. Het vissen is alleen toegestaan op de door het Staatsbosbeheer aan te wijzen plaatsen (staat aangegeven met bordjes). 
6. Het is verboden nachtvisserij te beoefenen. 
7. Alle aanwijzingen door Staatsbosbeheer moeten terstond worden  opgevolgd. 
 
BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE KÖPPELS NATUURRESERVAAT 
Looprecht 
1. De vergunning is alleen geldig voor de leden van de hengelsportvereniging  Zwartewaterland. 
2. De vergunning tot het betreden, geldt alleen voor het door Staatsbosbeheer aangegeven pad (visplaats). 
3. Alle aanwijzingen door Staatsbosbeheer moeten terstond worden opgevolgd. 
4. In kader van  natura 2000 mag aan de Kȍppels alleen gevist worden van 15 juni tot 1 november. 
5.  Het is verboden zitjes te bouwen langs de rivier, waarbij  gebruik wordt gemaakt van stort en zetsteen. 
6.  Het is verboden nachtvisserij te beoefenen.  
 
BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE RODEMOND KOLK, liggende aan de weg Hasselt-Zwartsluis 
1. Het is ten strengste verboden in de Rodemond kolk te vissen van 15 maart t.m. 15 juni 
2. Er mogen geen boten in het water gebracht worden. 
3. Er mogen geen auto's in de landerijen rondom de kolk komen. 
4. Het is verboden auto's of andere voertuigen te parkeren voor  inritten naar boerderijen en woningen of inritten naar landerijen. . 
     Bovendien mag er alleen aan de kant van de parallelweg in de berm geparkeerd worden. 
5.  Het is verboden zich anders dan langs de daarvoor aangewezen wegen naar het viswater te begeven. 
6.  Er mag geen karper meegenomen worden. 
7.  Het is ten strengste verboden om in het rietland te lopen dat eigendom is van Staatsbosbeheer.      
8.  Er mag alleen gevist worden aan de zijde van de dijk en aan de zijde van Hasselt nacht visserij niet toegestaan. 
9.  Alle aanwijzingen door Staatsbosbeheer terstond te worden opgevolgd. 
 
BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HET JAAGPAD  AAN HET ZWARTEWATER 
Looprecht 
1. Het is verboden zitjes te bouwen langs de rivier, waarbij gebruik wordt gemaakt van stort en zetsteen. 
2. Alle Afval dient U te aller tijde mee naar huis te nemen. 
3. Er mogen geen afrasteringen (hek of draad) beschadigd of verwijderd worden bij doorgang. 
Het is ten strengste verboden met auto's op het Jaagpad te rijden op straffe van royering als lid. 
 
 
Het bestuur 


