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1. De belangrijkste regels 

 
 Het vissen in de zandwinplas in het Heuveltjesbos is niet toegestaan in de maanden maart, 

april en mei! 
 Jeugdkaarthouders mogen niet snoeken. 
 Leden van HSV Ons Genoegen mogen nachtvissen in de Korte Spruit (Belte) met een 

nachtvispas van Sportvisserij Nederland. 
 Laat je visstek netjes achter en ruim je eigen afval op. 
 Bij controle dient u de Visplannerapp of deze bijlage te kunnen tonen! 

 

2. De viswateren en aanvullende bepalingen  
 

Een detailkaart van al de wateren kunt u downloaden op  http://www.hsvbalkbrug.nl 
 
1. Schansgracht Balkbrug (Ommerschans) 
2. Koloniewijk Balkbrug 
3. Zandwinplas Coevorderweg (de Belte) 
4. Viswater langs de tweede schansweg vanaf de N377 tot en met de bocht (geen derde hengel 
toegestaan) 
 
Voor bovenstaande wateren gelden de volgende bijzondere voorwaarden: 
 Het is niet toegestaan vis mee te nemen. 
 Zich in of op het water te begeven. 
 Gaten, kuilen en zitjes te maken in taluds en onderhoudspaden. 
 
 
5. Zandwinplas van het Landschap Overijssel in het Heuveltjesbos bij Balkbrug 
 
Voor de zandwinplas in het Heuveltjesbos gelden de volgende bijzondere voorwaarden:  
 Vissen en vertoeven is uitsluitend toegestaan tussen zonsopgang en zonsdondergang. In de 

maanden maart, april en mei is vissen niet toegestaan! 
 Het is niet toegestaan om het (vis)water vrij te maken van waterplanten en bagger of het 

weghalen van (oever)begroeiing zonder toestemming van het bestuur en Landschap 
Overijssel. 

 Voeren en uitzetten van uitheemse vissoorten is niet toegestaan. 
 Het is niet toegestaan om honden of andere huisdieren, geluidsinstallaties, tenten, 

windschermen of voorwerpen die niet voor de visserij strikt noodzakelijk zijn mee te 
nemen. 

 Vissen vanaf boot, kano, zeilplank of vlot is verboden. 
 Het is niet toegestaan met auto, motor, bromfiets of tractor in het reservaat te vertoeven; 

ontheffing van deze voorwaarde kan worden gegeven voor mindervalide personen, die dan 
dienen te parkeren op een daartoe vanwege de stichting aangewezen plaats. 

 De leden van de HSV Ons Genoegen te Balkbrug dienen een lidmaatschapskaart bij zich te 
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hebben die op eerste aanvraag moet worden getoond.  
 Het houden van wedstrijden is niet toegestaan. 
 Het meenemen van vis is niet toegestaan; alle vis moet teruggezet worden. 
 
 
3. De viswateren vallend onder Combinatie Staphorsterveld 

1. De wateren van waterschap Groot Salland (Staphorsterveld) 
2. De wateren gelegen binnen het door de gemalen Kloosterzijl, Kostverlorenzijl en De Tippe 

bemalen gebied 
3. Het water langs beide zijden van de spoorlijn tussen de Klaas Kloosterweg en de A28 (aan 

de oostzijde tot aan de Maatsloot); Toegang aan de oostzijde vanaf de Reggersweg. 
4. Het gat bij het Kerkenbos 
5. Beentjesgraven vanaf de Dedemsvaart tot aan kruising autoweg Nieuwleusen/Balkbrug 
 
Voor de wateren die onder de Combinatie Staphorsterveld vallen geld dat het volgende niet is 
toegestaan: 
 Vanuit boten te vissen. 
 Meer dan één bovenmaatse snoek en één bovenmaatse snoekbaars in zijn bezit te hebben of 

mee te nemen. 
 Zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar c.q. gebruiker landerijen te betreden. 
 Bij het water langs de spoorbaan de oevers aan de spoorbaanzijde te betreden. 
 Gaten, kuilen en zitjes te maken in taluds en onderhoudspaden. 
 Paaltjes aan te brengen in de taluds en de onderhoudspaden. 
 Op enige andere wijze blijvende schade toe te brengen aan 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. 
 
 
 

Deze bijlage wordt mogelijke gemaakt door onze sponsoren 
 

 

 
 


