
1.  Met inachtneming van de wettelijke bepalingen wordt door H.S.V  “De Voorn”  
      vergunning verleend tot  het vissen met ten hoogste twee hengels, in de 
      Hulsterplassen1&2 en alle in de bebouwde kom gelegen wateren en alle wateren  genoemd in de bijlage  
      van de vispas onder  de volgende voorwaarden:                                                                                                                                            
 
a.  Het vissen mag uitsluitend plaats vinden vanaf de voor publiek toegestane oevers. 
 
b. Het leggen of hebben van vaartuigen en vlotten, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Tenzij ter plaatse 
doormiddel van borden anders wordt toegestaan. Het vissen vanuit of vanaf een vaartuig of vlot is dus verboden. 
 
c.  De vergunninghouder is verplicht het water en de oever schoon te houden en te laten. Het is verboden de 
oevers/talud/steigers op enigerlei wijze te beschadigen, noch op andere   wijze schade te veroorzaken als gevolge het 
gebruik van het visrecht. Eventueel, als gevolg van gebruik van deze vergunning, veroorzaakte schade komt voor 
rekening van de vergunninghouder. 
 
 d.  De in de Hulsterplassen 1 & 2 en alle in de bebouwde kom  gevangen roofvis -zijnde    snoek, snoekbaars, baars 
en  aal dienen onmiddellijk na de vangst en eventuele meting te worden teruggezet  en mogen derhalve niet worden 
meegenomen. 
 
e.   Het vissen vanaf de aan de Hulsterplas 2 gelegen vissteiger – toegang vanaf de    Eshuisweg  – is uitsluitend 
toegestaan indien men in het bezit is van de daarvoor speciale vergunning. Deze wordt op verzoek door de 
secretaris kosteloos verstrekt aan 55-plussers en mindervaliden. 

Let op!   Nachtvissen alléén toegestaan in de Hulsterplas 2  op de aangegeven plekken met een speciale 

nachtvisvergunning van HSV De Voorn.  Deze is alléén voor leden van HSV De Voorn beschikbaar.   
 
Het vissen in het noordelijke  stukje van de middelste arm , tegenover de woningen, is tot verboden visgebied 
verklaard. 

2. Het Waterschap ’Groot Salland’ verhuurt aan HSV “De Voorn” het recht om te vissen met ten hoogste twee 

hengels in de navolgende watergangen, met een opp.vlakte van +/- 12.00.00 ha. 
 
a. De Tolgracht, lopende vanaf de Nieuwe Kreuleweg langs de Nieuwleusenerstraatweg tot  aan de Lage Brug: 

opp. +/- 4.00.00 ha. 
b. De Steenwetering, voorzover lopende vanaf de Lage Brug noordwaarts, onder de A28 door,  tot aan het punt 

waar de Steenwetering van de weg  afbuigt: opp. +/- 6.00.00 ha. 
c. De Steenwetering. Vanaf het gemaal Streukel, langs de Boerderijweg  tot  deze weg afbuigt. Dit water wordt 

samen met HSV “het Meuntje” te Hasselt gepacht. 
d. De Buldersleiding, lopende vanaf de Nieuwleusenerstraatweg langs de Buldersweg tot  aan de Dedemsvaart: 

opp. +/- 2.00.00 ha. 
Het vissen mag uitsluitend plaats vinden vanaf de voor publiek toegestane oevers. 
Het leggen of hebben van vaartuigen en vlotten, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Tenzij ter plaatse 
doormiddel van borden anders wordt toegestaan. Het vissen vanuit of vanaf een vaartuig of vlot is dus verboden. 
De vergunninghouder is verplicht het water en de oever schoon te houden en te laten. Het is verboden de 
oevers/talud/steigers op enigerlei wijze te beschadigen, noch op andere wijze schade te veroorzaken als gevolge het 
gebruik van het visrecht. Eventueel, als gevolg van gebruik van deze vergunning, veroorzaakte schade komt voor 
rekening van de vergunninghouder.. 
 
3.   Het Waterschap ’Groot Salland’ verhuurt aan de HSV Staphorst met een   schriftelijke   toestemming , dat ook 
door leden van HSV “De Voorn” mag worden gebruikt,   de watergang Beentjesgraven, gelegen tussen de Rollecate 
en de Zwolscheweg halverwege Balkbrug.(N377) 
 
Op dit water mag gevist worden met ten hoogste twee hengels, met in achtneming van de  volgende voorwaarden: 
 
4.    Algemene voorwaarden Beentjesgraven.            
  a.  De vergunninghouder mag, vissende in het bovengenoemde water, slechts in het bezit      
       zijn van 1 bovenmaatse snoek en 1 bovenmaatse snoekbaars. 
 
 b. Het is verboden om: 
      -  de hoofdwaterkering en de (hoofd-)watergangen met inbegrip van de 
         schouwpaden,taluds, oeverbeschermingswerken, afrasteringen en kunstwerken te     
         beschadigen. 
      -  palen , pennen en soortgelijke voorwerpen te plaatsen in de schouwpaden/taluds. 

      -  in de schouwpaden/taluds te graven of zitkuilen te maken. 
      -  in of in de nabijheid van het viswater afval achter te laten. 
      -  zich te bevinden op het terrein dat hoort bij een gemaal/stuw/vistrap. 
      -  te vissen binnen een afstand van 20 meter  vanaf een gemaal/stuw/vistrap. 
      -  zich voor 1 juli te bevinden op de wegbermen of aanhorigheden waarvan het       
         grasgewas nog niet werd gemaaid. 
 c.  Het is verboden op schouwpaden en toegangswegen naar waterschapsgebouwen      
          fietsen, bromfietsen of andere voertuigen te plaatsen. 
 
5.    Diversen.    
  a.  Het gebruik van rode of anders kunstmatig gekleurde maden is verboden. 
  b.  Alleen in een ruim leefnet mag gevangen vis tijdelijk worden bewaard. Het gebruik van   
       een metalen leefnet is ten strengste verboden. 
  c.  Alle leden van het bestuur en overige controleambtenaren kunnen de nodige     
       aanwijzingen  geven en deze dienen onverwijld te worden opgevolgd. Bij niet nakomen 
       hiervan en/of het niet nakomen van de gestelde voorwaarden in deze vergunning en de    
       wettelijke bepalingen van de Visserijwet kan intrekking van de vergunning tot gevolg        
       hebben. In het laatste geval is men verplicht om op de eerste aanschrijving de     
       verleende vergunningen en eventuele bijlage(n) in te leveren bij het secretariaat. Dit  
       binnen de termijn welke gesteld is in de aanschrijving. 
 
                                                                                              Het bestuur. 
 
       Opzegging lidmaatschap kan alléén schriftelijk, met vermelding van 

van vispasnummer, ieder jaar vóór 1 oktober. 
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