
SPORTVISSERIJ OOST- NEDERLAND 
 
 

VOORWAARDEN EN LIJST VAN VISWATEREN 

 
behorende bij de bestelbevestiging van de Digitale Federatieve weekvergunning 2022. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Deze voorwaarden en Lijst van Viswateren behoren bij en vormen 
samen met de bevestiging van je bestelling de federatieve 

weekvergunning. 
Op je bestelbevestiging staan je persoonsgegevens, je geboortedatum, 

de prijs van de vergunning en datum van aanvang geldigheid. 
Je moet beide documenten (digitaal of geprint) kunnen tonen bij 

controle.
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LEES DE VOORWAARDEN ELDERS IN DIT  BOEKJE AANDACHTIG  

VOORWAARDEN 
SOMS ZIJN ER VOOR EEN WATER BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING DIE 
DAN IN DE PLAATS TREDEN VAN DE NAVOLGENDE ALGEMENE BEPALINGEN. DE 
BIJZONDERE BEPALINGEN ZIJN BIJ DE DESBETREFFENDE WATEREN VERMELD 
 

                              
 

                                



 
2 

7 dagen geldig 
7 Tage gültig 
7 days valid 
Okres ważności wynosi 7 dni 
Действительно в течение 7 дней 
 
Niet vissen met een levende vis als aas 
Nicht angeln mit lebende Fische 
Not fishing with live bait 
Zakaz łowienia ryb z użyciem żywej ryby jako przynęty! 
Не использовать живую рыбу в качестве наживки 
 
Vissen met maximaal 2 hengels 
Angeln mit maximal 2 Ruten 
Fish with up to 2 rods 
Wolno wędkować przy użyciu maksymalnie dwóch wędek 
Использовать во время рыбалки не более 2  удочек 
 
Geen vis meenemen of ter plaatse consumeren 
Keine Fische mitnehmen oder auf der Stelle essen 
Don’t eat or take away any fish 
Zakaz zabierania ryb i spożywania ich na miejscu! 
Не приносить с собой рыбу и не потреблять ее на месте 
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Alleen vissen tussen 1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang. Nachtvissen is 
dus niet toegestaan. 
Angeln zwischen 1 Stunde vor Sonnenaufgang und 2 Stunden nach Sonnenuntergang. 
Nachtangeln nicht erlaubt 
Only fishing between 1 hour before sunrise and 2 hours after sunset is allowed. Night fishing not 
allowed 
Dozwolone wyłącznie łowienie ryb w okresie od godziny przed wschodem słońca do dwōch 
godzin po zachodzie słońca. Nie dozwolone są połowy nocne! 
Рыбачить только в период с 1 часа до восхода солнца и до 2 часов после заката. Ночная 
рыбалка запрещена 
 
Geen rommel achterlaten 
Keine Abfälle hinter sich lassen 
Leave no waste 
Zakaz śmiecenia! 
Не оставлять после себя мусор 
 
Verboden vuren te stoken en/of te barbecueën 
Kein Feur brennen/nicht Grillen 
No fire burning/not barbecuing 
Zakaz palenia ognisk i grillowania! 
Запрещено разводить огонь и/или готовить барбекю 
 
Gesloten tijd aassoorten 
Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei geldt een verbod voor sommige aassoorten. Er 
mag in die periode niet gevist worden met slachtproducten, een dood visje of een stukje 
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vis (ongeacht hoe groot) of enig kunstaas met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 
2,5 cm 
 
Geschlossene Zeit Köder 
Ab den 1. April bis zum letzten Samstag im Mai gilt ein Verbot für einige Köder. Es darf nicht in 
diesem Zeitraum mit Schlachtprodukte, ein toter Fisch oder ein Stück Fisch (egal wie groß) oder 
eine künstliche Köder mit Ausnahme kleiner als 2,5 cm künstliche Fliegen gefischt werden. 
 
Closed time baits 
From 1 April until the last Saturday in May is a ban for some baits. It is not allowed to fish in that 
period with slaughter products, a dead fish or a piece of fish (no matter how large) or any 
artificial bait except for artificial flies smaller than 2.5 cm 
 
Okres ochrony przed używaniem niektórych rodzajów przynęt 

Od 1 kwietnia do ostatniej soboty maja obowiązuje zakaz używania niektórych rodzajów przynęt. 
W tym okresie nie wolno łowić ryb przy użyciu odpadów mięsnych, martwej ryby bądź jej 
kawałków (bez względu na wielkość) ani jakichkolwiek sztucznych przynęt z wyjątkiem sztucznej 
muszki wielkości poniżej 2,5 cm 
 
Запрещенный период  для некоторых наживок 

С 1 апреля до последней субботы мая действует запрет на некоторые виды наживки. В 
этот период не разрешается рыбалка с использованием субпродуктов, мертвой рыбы или 
кусочков рыбы (независимо от размера) либо искусственной наживки, за исключением 
искусственных мух размером менее 2,5 см
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ALGEMENE BEPALINGEN 
1. In de wateren genoemd in deze 7-dagen vergunning mag door de houder worden gevist met 

maximaal twee hengels (welke ten hoogste zijn voorzien van drie stuks één-, twee- of 
drietandige haken) voorzien van alle wettelijk toegestane aassoorten (Let op: ook het 
voorhanden hebben, langs de waterkant, van meer dan twee volledig opgetuigde hengels is 
verboden.) 

2. Er mag geen vis worden meegenomen of ter plaatse worden geconsumeerd. Alle gevangen 
vis dient ter plekke en direct na de vangst te worden teruggezet. 

HET IS VERBODEN: 
3. aan viswedstrijden deel te nemen en/of viswedstrijden te houden/organiseren, tenzij 

daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de visrechthebbende federatie of 
hengelsportvereniging. Indien langs een water een wedstrijdparcours is uitgezet op basis 
van een verleende vergunning dient men het parcours vrij te houden; 

4. rally- of estafettevisserij uit te oefenen of elke andere vorm van visserij waarbij de gevangen 
vissen worden meegenomen ter bepaling van de uitslag; 

5. te vissen of te voeren met gekleurde maden. Het gebruik van lokvoeders met voor de 
volksgezondheid schadelijke stoffen is eveneens verboden. 

6. handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging 
van de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen; 

7. zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen; 
8. vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient 

deze schoon te zijn; 
9. particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de eigenaar te betreden, ook al 

heeft men het recht om in het aanliggende water te vissen; 
10. land te betreden waarop beplantingen en gewassen of nog te maaien gras staat, tenzij men 

een geldend looprecht heeft; 
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11. huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. Men dient de hekken op landerijen steeds te 
sluiten; 

12. vuren te stoken en/of te barbecueën 
13. Nachtvissen is in alle wateren waarvoor deze vergunning geldig is ten strengste 

verboden  
     Er mag uitsluitend gevist worden van 1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang, 

tenzij anders vermeld. 
 
In recreatie- en natuurgebieden dient men zich te houden aan de bepalingen en voorschriften 
die daar gelden. Deze zijn vaak door middel van borden aangegeven. 
 
Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn/haar handelingen. Sportvisserij 
Oost-Nederland en/of de hengelsportverenigingen en de eigenaren van het viswater aanvaarden 
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 
 
DOOR DE MINISTER AANGEWEZEN AASSOORTEN ZIJN: 
a. brood, aardappel, deeg, kaas, al dan niet gekiemde granen, zaden, worm en steurkrab. 
b.  insectenlarven (bijv. maden) en nabootsingen daarvan, mits die niet groter zijn dan 2,5 cm. 

 
GESLOTEN TIJD VISSOORTEN 
Voor een aantal vissoorten bestaat een gesloten tijd. Vangt u zo’n vis in die periode, dan moet u 
hem met de grootst mogelijke zorg behandelen en levend en onbeschadigd direct in hetzelfde 
water terugzetten. Hieronder volgt een overzicht van de gesloten tijden. Voor alle andere 
vissoorten dan hier genoemd geldt geen gesloten tijd. 
Vanaf 1 maart tot de laatste zaterdag in mei : snoek 
Vanaf 1 april tot de laatste zaterdag in mei : snoekbaars en baars 
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Vanaf 1 april t/m 31 mei : barbeel, kopvoorn, winde 
Vanaf 1 november t/m 31 januari en  
van 1 maart t/m 30 april  : rivierprik 
Vanaf 1 oktober t/m 31 maart  : beekforel 
Het gehele jaar : zeeforel, zalm, elft, fint, kwabaal, serpeling, sneep,  
   vlagzalm, zeeprik en meerval 
 
VERBOD GEBRUIK LEVEND AAS 
Het is verboden voor het vissen als aas gewervelde dieren te gebruiken (o.a. levende vissen, 
amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren). Vissen met maden, wormen, muggenlarven e.d. is 
wel toegestaan. 
 
Kijk voor de exacte locaties en liggingen van de wateren en de extra bepalingen ter plaatse op 
www.visplanner.nl 
 
GETUIGE VAN VISSTROPERIJ 
Ben jij getuige van visstroperij? Meld dit dan direct via www.meldvisstroperij.nl 
 

 

http://www.visplanner.nl/
http://www.meldvisstroperij.nl/


 
8 

 
Lijst bij Sportvisserij Oost-Nederland aangesloten verenigingen 

 
Almelo                     H.S.V.  Vislust 
Apeldoorn  H.S.V.  De Sportvisser 
Apeldoorn                 H.S.V. T.O.G 
Balkbrug     H.S.V. Ons Genoegen  
Bathmen             H.S.V.   Bathmen  
BeekbergenH.S.V. DeVriendschap 
Bergentheim HSV Bergentheime.o. 
Blokzijl                HSV  Het Baarsje 
Borne                 H.S.V.  De Karper 
Brummen            H.S.V. De Karper 
Coevorden  H.S.V. Tot Ons Plezier 
Dalfsen              H.S.V. De Brasem 

De Wijk                 H.S.V. de Voorn 
Dedemsvaart     H.S.V. De Brasem 
Denekamp - ’t Vangertje Dinkelland 
Deventer               Deventer H.S.V. 
Deventer       H.S.V. De Stokvissen 
Diepenheim       H.S.V. 't Simmetje 
Diepenveen     H.S.V. Diepenveen  
Dwingeloo       HSV Dwingeloo e.o. 
Eerbeek                 H.S.V. Eerbeek 
EmmeloordHSV Het Poldervoorntje  
Enschede                  H.S.V. VIOS 
Enter                   H.S.V. 't Zumpke 

Genemuiden        Het Zwartewater 
Goor                       Goorse H.S.V. 
Gorssel      H.S.V. Ons Genoegen 
HaaksbergenH.S.V. Haaksbergen 
Hardenberg       H.S.V. De Dobber 
Hattem        H.S.V. Helpt Elkander 
Hattem            H.S.V. Vissievissie 
Havelte                        H.S.V Heno 
Heerde       H.S.V. De Snoekbaars 
Hengelo      H.S.V. Ons Genoegen 
Holten            H.S.V. De Rietvoorn 
HoogeveenH.S.V. Het Vette Baarsje 

Kampen                    Ons Vermaak 
Laren           H.S.V. Laren-Lochem 
Lemelerveld    H.S.V. Lemelerveld 
Losser                   H.S.V. V.V.L.O. 
Marknesse       H.S.V Het Snoekje  
Meppel   Meppeler Hengelaarsver. 
Nieuwleusen        H.S.V. De Voorn 
Nijverdal      H.S.V. Ons Genoegen 
Oldebroek    H.S.V. Oldebroek e.o. 
Oldemarkt         H.S.V Het Baarsje 
Oldenzaal                            O.H.V. 
Olst                              H.S.V. Olst 

Ommen            H.S.V. De Rietvoorn 
Oosterwolde               H.S.V. O.K.O.  
Raalte                          H.S.V. Raalte 
Rijssen             H.S.V. Ons Vermaak 
Staphorst               Staphorster HSV 
Steenwijk                 H.S.V Steenwijk 
TerwoldeHSV Het Plaatselijk Belang 
Urk                 H.S.V De Blijde Baars 
Vaassen            H.S.V. Ontspanning 
Vledder                    H.S.V. De Delle 
Vollenhove             H.S.V De Karper  
Voorst                         H.S.V. Voorst 

Vroomshoop  H.S.V. Ons Genoegen 
Wapenveld     H.S.V. De Sportvisser 
Westerhaar            H.S.V. 't Meuntje 
Wierden        H.S.V. Ons Genoegen 
Wijhe                            H.S.V. Wijhe 
Zuidwolde          H.S.V Visgenoegen 
Zutphen              H.S.V. Ons Belang 
Zwartsluis   H.S.V. Zwartewaterland 
Zwolle                      De Hengelsport 
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Lijst van viswateren behorend bij de 7 dagen 
vergunning Sportvisserij Oost-Nederland 

 
Let op: bij sommige wateren zijn bijzondere voorwaarden van toepassing, lees ze! Zie ook 
www.visplanner.nl  
 
Secretariaat: Almelosestraat 1, 8102 HA  Raalte  
Tel. 0572-363370  
e-mail: info@sportvisserijoostnederland.nl 
website: www.sportvisserijoostnederland.nl   
 
GROTE RIVIEREN EN KANALEN 
Apeldoorns- en Griftkanaal 
Vanaf de schutsluizen te Dieren tot de Gelderse IJssel. 
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. 
Overijssels kanaal 
• Vanaf de brug bij de Snippeling te Deventer in noordelijke richting tot aan Rijksweg N332. 
• Vanaf 100 m ten oosten van stuw I te Langeslag (Laag Zuthem) tot het Separatiepunt te 
Vroomshoop. 
• Vanaf Rijksweg N332 in noordelijke richting tot aan de instroom bij Lemelerveld. 
Overijsselse Vecht 
Het is verboden te varen op de Vecht in de periode van 1 november tot en met 31 maart. Dit 
geldt voor het gedeelte vanaf de Duitse grens tot daar waar de Regge in de Vecht uitmond 
(Hessel Mulertbrug). Tevens is het verboden te varen op dit gedeelte tussen zonsondergang 

http://www.visplanner.nl/
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en zonsopgang. Sportvissers die wel willen varen in deze periode kunnen een ontheffing 
aanvragen bij het waterschap Vechtstromen ( info@vechtstromen.nl). 
Het is verboden te vissen binnen een afstand van 75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een 
bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 m voor de bovenmond van 
deze vispassage. 
Zie ook Sportvisserreisgids Overijsselse Vecht (www.sportvisserijoostnederland.nl) 
Vanaf de Duitse grens tot de stuw bij Vechterweerd. Visserijvereniging De Hengelsport: vanaf de 
stuw bij Vechterweerd tot het Zwarte Water. 
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. Tevens hebben de vergunninghouders recht van overpad in de 
landerijen: 
Aan de rechteroever en gezien vanaf de stuw: 
• Vanaf de stuw Vechtweerd; J. Schrijver en W. Ruitenberg. 
• Aan de weg Zwolle-Dalfsen tussen de stuw en de spoorlijn Zwolle-Meppel. 
• J. Aalbers, E. Zieleman, J. Anninga en A.J. Schouten. 
• Vanaf de spoorlijn Zwolle- Meppel tot ca. Berkummerkolk; Staatsbosbeheer. 
• Vanaf de Berkummerkolk tot beide verkeersbruggen Zwolle Meppel. 
• Vanaf de bruggen tot Camping Vechterstrand; W. Louwerse. 
Aan de linkeroever en gezien vanaf de stuw: 
• Vanaf de stuw Vechterweerd tot kolk De Tempel; de WMO en J. Dijk. 
• Vanaf ca. 400m beneden de kolk De Tempel tot beneden de spoorbrug Zwolle-Meppel; A.A. 
Ruitenberg, Hr. Poppe. 
• Tegenover de Berkummer Kolk tot ca 100 m van de kolk Nieuwe Verlaat; Hr. Kroezen, gebr. 
van Dam. 
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• Vanaf ca 400m beneden Nieuwe Verlaat tot verkeersbrug Zwolle-Meppel; gem. Zwolle, F. 
Bongers. 
• Vanaf paal HM 570, nabij Agnietenplas, tot aan Kranenkolk over een lengte van ca 500m, 
gedurende de periode van 1 juli tot 1 maart; Stichting OV. Landschap. 
Regge 
Raadpleeg voordat je gaat vissen in de Regge, de VISplanner voor de actuele situatie t.a.v. de 
visrechten. 
De Beneden-Regge vanaf het kanaal Vroomshoop-Hancate tot aan de Laarbrug 
• Behoudens de linker- en rechteroever in het natuurgebied “De Velderberg”. 
• Behoudens de rechteroever gelegen tussen het Giethemer Kerkpad en de spoorbrug. 
• Behoudens de linkeroever vanaf het Giethemer kerkpad tot +/- 350 meter in benedenstroomse 
richting. 
De Midden-Regge 
• Vanaf het Exo (de Wisselmaat) te Wierden tot aan de Rijssensestraat in Rijssen. 
• Het gedeelte vanaf de Maatgraven tot aan de Burg. H. Boersingel te Nijverdal. 
• Rechteroever vanaf de Mozartlaan tot de Bleekweg te Nijverdal. 
• Linkeroever vanaf de Burg. H. Boersingel tot de Mozartlaan. 
• Linkeroever: vanaf 100 meter bovenstrooms de Kerkstraat tot de Wierdensestraat. 
• Vanaf de Steen van Canadabrug te Nijverdal tot het Kanaal Almelo-Hancate (behoudens het 
gedeelte dat is afgezet met hekwerken). 
De Boven-Regge vanaf de Schuilenburgerbrug tot aan de Vecht. 
Twentekanaal 
Er wordt ontraden om vis uit het Twentekanaal te consumeren. 
Vanaf de sluis te Eefde tot de Lonnerkerbrug te Enschede en de zijtak tot Almelo, plus de 
aanliggende zandvangers, zoals hierna nader omschreven: 
Het is verboden: 
• Zich te bevinden tussen de sluis Hengelo en het hek bij de Waarbeek. 
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• Te vissen tegenover de botenhuizen tussen de RWS borden (in Hengelo). 
• Te vissen binnen een afstand van 100 meter van een sluis of een stuw. 
• Achter de hekken van Rijkswaterstaat te bevinden met de auto. 
Nadere omschrijving zandvangers: 
Het gedeelte van de Bolksbeek hetwelk zich uitstrekt tussen de lijn evenwijdig aan en op een 
afstand van 100 meter van de as van de rijksweg Goor-Lochem enerzijds en het aflaatwerk in de 
zuidelijke kanaaldijk anderzijds. 
De zandvangers van: 
• Het zuidelijke afwateringskanaal bij km. 22.100. 
• De Schipbeek aan de noord• en zuidzijde van het kanaal bij km. 23.000. 
• De “Slinge”. 
• De Molenbeek bij km. 28.100. 
• De Poelsbeek bij km. 29.150. 
• De Bolscherbeek bij km. 31.800. 
• De Oelerbeek bij km. 41.190. 
IJssel vanaf de Geldersche Toren bij Spankeren (km 913.700) stroomafwaarts tot de zuidkant 
van Kampen (km 993.800). 
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 centrale Harculo. 
• Vanaf het Beekmanpad (wildrooster) het pad aan de zuidgrens 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. 
• 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. 
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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) 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 plaatsen van tenten, windschermen e.d. is 
verboden. 
 
WATEREN PER GEMEENTE 
Rayon 1 
GEMEENTE ALMELO 
Sportvisserij Oost-Nederland: 
Kanaal Almelo Nordhorn (vanaf het Overijssels kanaal tot aan het Banisgemaal) 
Almelose Aa 
De Hagen 
Basculevijver (inclusief watergang) 
Vijvers Bedrijvenparksingel 
Het Kanaal Almelo-Nordhorn Gravenallee tot J. Banisgemaal te Almelo. 
De Weezebeek vanaf de Bornsebeek tot de Nieuwe Graven. 
De Loolee 
De Oude Bornsebeek vanaf oude Albergerweg tot de uitmonding Lateraalkanaal. 
Het Lateraalkanaal vanaf het Kanaal Almelo-Nordhorn tot de rijksweg 36. 
Markgraven vanaf Ootmarsumsestraat (Harbrinkhoek) tot uitmonding in Lateraalkanaal (Almelo) 
De Nieuwe Graven vanaf de Weezebeek tot aan de Exosche Aa m.u.v. het gedeelte op de 
linkeroever ter plaatse van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
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De Bornsebeek vanaf watergang 15-4 tot de Mastboersweg. 
De Exosche Aa vanaf de Nieuwe Graven tot de A35. 
De Hollandergraven en de Boven-Veenleiding vanaf het Lateraalkanaal bij de Markgravenweg 
te Almelo tot het Lateraalkanaal benedenstrooms van de Wierdenseweg te Vriezenveen. 
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. 
GEMEENTE BERKELLAND 
De Schipbeek vanaf Rietmolen tot de Needseweg net voor de zandvang. 
Ramsbeek 
De Bolksbeek 
GEMEENTE BORNE 
De Oude Bornsebeek vanaf de A1 tot oude Albergerweg nabij Almelo. 
GEMEENTE DINKELLAND 
Omleidingskanaal Stroothuizerweg tot de Dinkel in Lattrop. 
Verbeterde Dinkel vanaf de Frensdorferweg tot de Duitse grens. 
Dinkelkanaal vanaf de Beneden-Dinkel tot de Duitse grens. 
Hollandsegraven vanaf kanaal Almelo-Nordhorn tot de verbeterde Dinkel. 
Gele en Rammelbeek vanaf de rijksgrens tot het Dinkelkanaal. 
Het Kanaal Almelo-Nordhorn van de Duitse grens tot de Ageleweg nabij Reutum. 
De Fleringer-Molenbeek vanaf kanaal Almelo-Nordhorn tot aan de Loolee. 
De Gammelkerbeek vanaf de Deurningerbeek tot de Bornsebeek. 
De Deurningerbeek vanaf watergang 15-3 tot de Gammelkerbeek. 
De Koppelleiding tot de rijksweg Hengelo-Enschede. 
De Stiftsbeek vanaf het verdeelwerk bij de Middensloot aan de Stempelsdijk tot het kanaal 
Almelo- Nordhorn. 
GEMEENTE ENSCHEDE 
Recreatiepark Het Rutbeek te Usselo 
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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. 
Christinalustvijver gelegen aan de Twekkelerbeekweg. 
De Elsbeek vanaf het beginpunt tot aan de uitmonding in het Twentekanaal. 
Usselerstroom (watergang 20-11), vanaf de weg Buurse-Enschede tot aan de uitmonding in het 
Twentekanaal, met uitzondering van het gedeelte waar de tuinen van huizen grenzen aan de 
Usselerstroom. Daar waar tuinen van huizen grenzen aan de Usselerstroom is het vissen op 
beide oevers verboden. 
Brandemaatvijver 
GEMEENTE HAAKSBERGEN 
De Hagmolenbeek (watergang 20-5), vanaf de Drekkersstrang tot aan de uitmonding in het 
Twentekanaal. 
De Zandvang in de Zoddebeek nabij de Nederlands-Duitse grens. 
De Buurserbeek vanaf de Duitse grens tot de plaats Rietmolen. 
GEMEENTE HELLENDOORN 
De Hoogelaarsleiding vanaf Piksen tot de Midden-Regge. 
De Jeruzalemsleiding 
Bergingsvijver aan de Helmkruidlaan. 
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. 
De Nieuwe Boksloot gelegen tussen de Lemelerberg en de Eelerberg 
Alle te bevissen locaties 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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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 wildroosters. 
GEMEENTE HENGELO 
De Elsbeek tot aan het verdeelwerk Fox te Hengelo. 
De Woolderbinnenbeek vanaf de Omloopleiding tot de Bornsebeek. 
De Nieuwe Oelerbeek (watergang 20-10), vanaf de Oelerbeek tot aan de uitmonding in het 
Twentekanaal. 
De Omloopleiding vanaf het verdeelwerk Fox tot de Oelerbeek. 
De Bergingsvijver/zandvanger aan de Vossenbeek/Hesbeek (Broekvijver) nabij de 
Deurningerstraat te Hengelo. Nachtvissen is alleen toegestaan aan de Deurningerstraat. 
Brugginkswaterleiding vijver bij het begin van de waterloop. 
GEMEENTE HOF VAN TWENTE 
De Stokkumerflierleiding vanaf watergang 20-0-1-8 tot het gemaal. 
De Hagmolenbeek (watergang 20-5), vanaf de Drekkersstrang tot aan de uitmonding in het 
Twentekanaal. 
Bolscherbeek (watergang 20-4), vanaf de weg Bentelo-Hengevelde tot aan de uitmonding in 
het Twentekanaal. 
Boven-Regge (watergang 20-1), voor zover deze parallel loopt met het Twentekanaal. 
De Schipbeek vanaf de Roudaalterweg t/m de Needseweg incl. de zandvang. 
De Holterdijksbeek vanaf de Herikerweg tot de Boven-Regge, m.u.v. de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
GEMEENTE LOCHEM 
De Schipbeek vanaf de Holterweg nabij Wippert t/m de Roudaalterweg. 
Dortherbeek vanaf de instroming bij de Schipbeek tot aan de uitstroming van de Haarbeek. 
Grachten Lochem 
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GEMEENTE LOSSER 
Omleidingskanaal westelijke oever vanaf verdeelwerk met de Dinkel tot Lutterzandweg 
(verharde weg). 
Omleidingskanaal gedeelte Beuningerveldweg tot Stroothuizerweg. 
Luttermolen de vijver gelegen op het park Luttermolen in De Lutte. 
Let op: verboden vis mee te nemen. 
Kramerswaterleiding 
Ruhenbergerbeek vanaf de uitmonding vanuit de Duitse grens tot aan de uitmonding in de 
Dinkel 
GEMEENTE OLDENZAAL 
De Bergingsvijver ten noorden van Oldenzaal ter plaatse van de Harplaan. 
Het is verboden: 
• Te vissen met gevlochten lijnen. 
• Vis mee te nemen 
• Het vissen met een leefnet 
• Met een weerhaak te vissen. 
Bergingsvijver ten zuiden van Oldenzaal (Kweekvijver). 
Alleen te bevissen vanaf de Noordzijde. Het is verboden te parkeren voor het landkruis. 
Parkeren kan in de bocht langs de sloot. 
GEMEENTE RIJSSEN–HOLTEN 
Enterveen gelegen aan de Elsenerbroekweg. Bijzondere bepalingen: Na zonsondergang 
verbodenterrein, dus ook niet meer vissen. Het is verboden zich op het water te begeven. Zie 
verdere voorwaarden op visplanner.nl. 
De Waterleiding Rijssensewal vanaf de Ligtenbergerdijk in Rijssen tot de Midden-Regge. 
Zijtak vanaf de Soestwetering tot de Espelodijk. 
GEMEENTE TUBBERGEN 
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Het Kanaal Almelo-Nordhorn van de Agelerweg nabij Reutum tot de Gravenallee nabij Almelo. 
De Loolee 
Markgraven vanaf de stuw bij de Hamveldsweg in Tubbergen tot de Ootmarsumsestraat nabij 
Harbrinkhoek. 
De Fleringer-Molenbeek vanaf kanaal Almelo-Nordhorn tot aan de Loolee. 
De Reutummerbeek vanaf de weg Fleringen naar Reutum tot het kanaal Almelo-Nordhorn. 
De Matenwatergang vanaf de weg van Fleringen naar Reutum (Haarlefertsweg) tot aan de 
uitmonding in de 21-1. 
Het Geesters Stroomkanaal vanaf de Broekbeek tot het Vriezenveense Veenkanaal. 
De Broekbeek vanaf de provinciale weg Langeveen-Geesteren tot het Geesters Stroomkanaal. 
De Itterbeek vanaf de weg Langeveen-Tubbergen tot het Geesters Stroomkanaal. 
De Verbindingsleiding vanaf het verdeelwerk in het Geesters Stroomkanaal tot aan de 
Veeneleiding. 
Zandvang 
Bergingsvijver in Geesteren 
Mekkelenbergvijver vissen is na zonsondergang niet toegestaan. Het gebruik van boten en 
daarmee ook voer-/bellyboten is niet toegestaan. Het meenemen van vis is verboden. 
Bergingsvijver in Tubbergen 
GEMEENTE WIERDEN 
Recreatiepark Het Lageveld te Wierden. 
Bergingsvijvers A35/N36 Almelo 
De Exosche Aa vanaf de A35 tot uitmonding in de Midden Regge. 
De Elsgraven vanaf rijksweg 1 tot de Eversdijk in Enter. 
De Entergraven 
• De rechteroever vanaf rijksweg 1 tot 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 Midden-Regge  
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De Maatgraven vanaf de Holterstraat in Rijssen tot de Midden-Regge. 
De Hoogelaarsleiding vanaf de Piksenweg tot aan de uitmonding in de Midden-Regge. 
De Wendel 
• Vanaf de duiker in de Zuidbroeksweg tot de duiker onder de Rijksweg. 
• Vanaf de duiker onder de Rondweg Wierden tot aan het eilandje voor de spoorlijn. 
• Vanaf 25 meter benedenstrooms de spoorduiker tot aan de uitmonding in de waterloop 13. 
(behoudens de gedeeltes 20 meter beneden- en bovenstrooms de verduikering in de 
Bedrijvenparksingel). 
 
 
Rayon 2 
GEMEENTE APELDOORN 
De Nieuwe Wetering vanaf de stuw bij de Kraaijenjager tot Werler (weg). 
Stadswateren Apeldoorn 
• Drie vijvers aan de Robert Kochstraat 
• Vijver Prinsenpark 
• Vijver Verzetstrijderspark 
• Vijver Sprengenpark 
• Vijver a/d Koningslijn 
• Vijver Kayersdijk 
• Vijver Zuiderpark 
• Vijver aan de Reuweg 
• Vijver aan de Paramariboweg 
• Vijver aan de Rijnstraat pas op voor de aanwezige hoogspanningskabels. 
• Vijver aan de Haringvliet 
• Twee vijvers aan Malkenschoten 
• Vijver aan de Laan van Malkschoten 
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• Twee vijvers aan de Lange Amerikastraat 
• Alle vijvers in Apeldoorn, ten oosten van het kanaal, met uitzondering van de vijver langs de 
Deventerstraat, tegenover de Balustrade en het zuidelijke stuk van de vijver langs de Vellertsdijk 
(vanaf de Lobroeksweg naar het zuiden). 
Het is verboden zich in of op het water te bevinden. 
GEMEENTE BRUMMEN 
De Leuvenheimsebeek bij Brummen. 
Oekensche Beek 
GEMEENTE DEVENTER 
Visrechthebbende is Sportvisserij Nederland: 
Strang van de IJssel gelegen buitendijks op de linkeroever van de IJssel in de gemeente 
Deventer en Wilp (bij Zandgat Oost-Nederland A1). 
Zandgat Oost-Nederland A1 Deventer nabij Wilp 
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. 
Zijtak Spekhoek tot de Spanjaardsdijk. 
Zijtak Vennemanshoek tot de Spanjaardsdijk. 
Soestwetering tot de Avergoorsedijk. 
Soestwetering vanaf de Schapendijk te Dijkerhoek en het uitstroompunt in het Overijssels 
Kanaal. 
Zandwetering van Spanjaardsdijk tot Overijssels Kanaal. 
Zijtak van de Soestwetering (bij Koerkampshoek) tot de Oerdijk bij Lettele. 
Zijtak van de Soestwetering tot de eerste zijtak (bij Stevensland). 
Zijtak van de Soestwetering tot het gemaal Haverslag. 
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Zandwetering aan de eerste zuidelijke zijtak. 
Moespotsleide, Borgelerleide en Averloseleide 
De Oude Schipbeek vanaf de Schipbeek tot de oude Pothaarsbrug. 
De Schipbeek vanaf de IJssel tot de Holterweg nabij Wippert. 
Dortherbeek vanaf de instroming bij de Schipbeek tot aan de uitstroming van de Haarbeek. 
Jan Luykenkolk 
Vijver Frans van Mierrisstraat 
Douwelerkolk vissen is uitsluitend toegestaan aan het zuidwest strand. 
Voorhaven 
Molenkolk Diepenveen 
Rielerkolk Niet vissen in de buurt van de huizen die in het water gebouwd zijn.  
Holterkolk 
Schimmelpennincksingel 
Buitengracht/singel 
Wilgehaantje/Schrijvertje 
Basiskanaal incl. 1e, 2e en 3e Havenarm  
Kieftenbeltskolk 
Vijver tussen de J.G. Bastiaanstraat en de Leonard Springerlaan 
Traasterdijkvijver 
Hank Deventer Stadsstrand. Niet vissen achter de woningen en voor de terrassen van 
Stadsstrand Meadow. 
Hank Stadscamping Deventer. Vissen in de Hank is alleen toegestaan vanaf de noordelijke 
oever, vissen vanaf de zuidelijke zijde is niet toegestaan  incl. de caming. Voor verdere 
bepalingen zie: Visplanner.nl. 
De Worp in Hank. Vissen is alleen toegestaan zie bepalingen Visplanner.nl 
Zandwetering vanaf de Schapenzandweg te Diepenveen tot de Diepenveense weg. 
Zandwetering vanaf grondgebied kasteel Groot Hoenlo tot de monding Soestwetering. 
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GEMEENTE EPE 
De Nieuwe Wetering stuw Kraaijenjager tot Oenerweg. 
De Stroombreed vanaf de Vloeddijk tot de Grote Wetering. 
Het Verbindingskanaal tussen de Grote Wetering en de Stroombreed te Oene. 
Recreatiegebied Kievietsveld 
Voeren is niet toegestaan. Aanwijzingen, gegeven door de medewerkers van Leisure Lands, 
dienen direct te worden opgevolgd. 
GEMEENTE HATTEM 
De Evergeune bij Hattem, alleen het buitendijks afvoerkanaal bij gemaal Antlia. 
Aflaatkanaal kan alleen vanaf de noordzijde bevist worden. 
Jachthaven Hattem 
• Alleen te bevissen met de vaste hengel. 
• Uitsluitend te vissen vanaf de oever. Vissen vanaf de steigers is verboden (zie 
www.visplanner.nl). 
• Uitsluitend en alleen passanten die zich bij de havenmeester hebben aangemeld voor 
overnachting mogen vanaf hun boot vissen. Alle andere visserijen vanuit een bootje zijn 
verboden. 
GEMEENTE HEERDE 
De Grote Wetering vanaf de Achterseweg nabij Markluiden tot het Pouwel Bakhuysgemaal te 
Wapenveld. 
De Nieuwe Wetering vanaf Oenerweg tot keersluis in Bandijk te Wapenveld. 
Het Verbindingskanaal tussen de Nieuwe Wetering en de Grote Wetering te Wapenveld. 
Veluwse wetering kan alleen vanaf de westzijde bevist worden. 
Jachthaven Veessen 
Er mag alleen gevist worden met een vaste stok. Vissen vanaf de aanlegsteigers is verboden. 
Vissen mag op de daarvoor aangelegde vissteigers in het talud. 
GEMEENTE KAMPEN 
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Voor onderstaande wateren geldt: 
Er mag slechts worden gevist met één hengel en aangewezen aassoorten. 
Wateren binnen de bebouwde kom van de stad Kampen binnen de volgende grenzen: 
Kruising N763 (Kamperstraatweg) met de Chalmotweg, Chalmotweg tot Venedijk Noord, 
Venedijk Noord tot Slaper richting N50, N50 in noordwestelijke richting tot aan de IJsseloever 
(kamperzijde Eilandsbrug) via IJsseloever en IJsselkade in zuidoostelijke richting eindigend ter 
hoogte van de kruising N763 en Chalmotweg. 
Wateren binnen de bebouwde kom van IJsselmuiden binnen de volgende grenzen: Vanaf 
NS-station naar Trekvaart, Trekvaart tot Veilingweg, Veilingweg, Veilingweg tot Oudendijk, 
Oudendijk tot Koekoeksweg, Koekoeksweg tot Plasweg, Plasweg tot Grafhorsterweg, 
Grafhorsterweg tot Frieseweg overgaand in de ir.B.P.G. van Diggelenkade aansluitend op NS-
station (inclusief aangrenzende en openbaar toegankelijk gedeelte van de IJsselkade). 
IJssel van km 993,8 (vanaf Molenbrug stroomafwaarts) tot km 1.000,5 (vanaf voormalige 
lichtwachterswoning stroomopwaarts). 
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). 
Het Vossemeer 
Het Ketelmeer 
De Kamperwetering vanaf de Oosterholtseweg tot de Drie bruggen. 
De Kerkwetering 
De Bisschopswetering 
De Hoofdwatergang dan wel een gedeelte daarvan, langs Bosjessteeg, Groene Steeg, 
Rietsteeg en Veilingweg. 
Machinetocht 
Hoofdtocht, Trekvaart, Voortgang en 2e Dwarsgracht 
GEMEENTE OLDEBROEK 
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De Stouwe bij Oldebroek, alleen het middelste gedeelte van de Stouwe parallel lopend aan de 
Gelderse Kade. 
Vijver aan de Vosbergen. 
GEMEENTE OLST-WIJHE 
Oude Wetering vanaf gedeelte ’t ”Nieuwe Spant’ tot aan de koppelleiding Soestwetering-
Nieuwe Wetering (Raalterwetering) en tot de Kloosterstraat. 
De Soestwetering 
De Koppelleidingen Soestwetering-Nieuwe Wetering, en Soestwetering – Oude Wetering en de 
daarmee in verbinding staande zijtakken. 
Zandwetering vanaf grondgebied kasteel Groot Hoenlo tot de monding Soestwetering. 
GEMEENTE VOORST 
Vissen is toegestaan van zonsopkomst tot zonsondergang 
De Grote Wetering vanaf de rijksstraatweg Apeldoorn- Zutphen tot de Vloeddijk. 
De Nijbroekse Wetering vanaf het inlaatwerk bij het toevoerkanaal naar Terwolde tot de 
Vloeddijk. 
De Terwoldse Wetering vanaf de stuw bij de Rozendaal tot de Grote Wetering in Assendorp. 
Het Toevoerkanaal naar Terwolde vanaf het stuwencomplex bij de Vecht tot het gemaal in 
Terwolde. 
De Vorchterleigraaf vanaf de Hulbrug tot aan de sluis in de Bandijk met de zijtak in het 
Wapenvelder Broek naar het gemaal Vorchterbroek. 
Bussloo Voeren is niet toegestaan. Aanwijzingen, gegeven door de medewerkers van Leisure 
Lands, dienen direct te worden opgevolgd. Vissen is toegestaan van zonsopkomst tot 
zonsondergang. 
Watergang in de Voorsterklei  
Voorsterbeek. Vanaf de spoorduiker in de Oudhuizerstraat tot aan het gemaal bij de 
Middelbeek m.u.v. het gedeelte op en nabij Het terrein van huize Beekzicht ( tussen bruggetje en 
Rijksstraatweg). 
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Zandwetering vanaf grondgebied kasteel Groot Hoenlo tot de monding Soestwetering. 
GEMEENTE ZUTPHEN 
Perceel 1 van het Twentekanaal vanaf de Eefdese sluis tot de IJssel. 
Vijvers in de gemeente Zutphen en Warnsveld (voor zover in beheer van waterschap Rijn en 
IJssel). 
Met uitzondering van: 
• De grote vijver in het Staatsliedenkwartier te Zutphen, inclusief het afvoerkanaal 
van deze vijver dat naar het gemaal in de IJssel loopt (het zgn. Pompkanaal) 
Alle wateren in eigendom van waterschap Rijn en IJssel die afwateren op een van 
bovengenoemde wateren en voorzien zijn van een schouwpad. 
 
 
Rayon 3 
GEMEENTE DE WOLDEN 
De Oude Hoogeveense Vaart vanaf de spoorbrug te Meppel tot voormalige Weteringbrug 
inclusief afgedamde stukken Oude Hoogeveense Vaart tot Ossesluis. 
De Veeningerwijk te Zuidwolde voor zover in gebruik als afstromingskanaal tussen het boven- 
en benedenpad van de Ossesluis.  
Omgelegde Hoogeveensevaart vanaf het Meppelerdiep tot aan de Ossesluis. Het is niet 
toegestaan de kanaaldijken voor 1 juli te betreden tenzij er gemaaid is. 
De Wold Aa vanaf Beilerstroom (Meppel) tot en met de gehele bovenloop van de Eerste en 
Tweede Ruiner Aa, en alle zijtakken. 
De Koekanger Aa 
Leiding Haakswold vanaf de weg Ruinerwold-Meppel tot Haaksveld. 
De Parallelleiding vanaf de Omgelegde Hoogeveense Vaart tussen de voormalige 
Weteringbrug en Ossesluis. 
GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 
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Ingebracht door HSV ‘t Poldervoorntje te Emmeloord: 
Casteleynsplas vissen uitsluitend toegestaan aan de kant van de snelweg A6. Voeren 
verboden. 
GEMEENTE MEPPEL 
Sportvisserij Oost-Nederland: 
De Oude Hoogeveense Vaart 
Wachthaven Meppelerdiep 
Er mag uitsluitend gevist worden vanaf de walkant. 
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 (zuidwestelijke 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, omgeving Oord ‘Doosje’ gelegen aan de N375 is de 
vergunning alleen geldig op de na volgende dijk/voetpadden: 
• Het voetpad ter breedte van 2 m, gelegen langs het Meppelerdiep richting Meppel Ten N.O. 
van het Oord “doosje”. 
• Het voetpad ter breedte van 2 m richting Zwartsluis naast het aan Staatsbosbeheer 
toebehorende bebossing, ten westen gelegen van het Oord “Doosje”. 
Voor genoemde paden geldt tevens dat de toegang is verboden tussen een half uur na 
zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang. 



 
27 

De Oude Hoogeveense Vaart vanaf de Oosterbroekweg te Meppel tot voormalige 
Weteringbrug inclusief afgedamde stukken Oude Hoogeveense Vaart tot Ossesluis. 
Het gebaggerde gat nabij Meppel (Stellinkgat / Zwanenmeer) gelegen aan de 
Oosterbroekenweg. 
• Het is niet toegestaan de auto’s in de berm aan de snelwegkant te parkeren. 
• Het parkeren aan de overzijde het fietspad is alleen toegestaan tot aan 1e hek na de bocht. 
Omgelegde Hoogeveensevaart vanaf het Meppelerdiep tot aan de Ossesluis. Voor vissen in 
de omgeving van de Ossensluis zie de Visplanner. 
Het is niet toegestaan de kanaaldijken voor 1 juli te betreden tenzij er gemaaid is. 
De Wold Aa vanaf het Mallegat (Meppel) tot en met de gehele bovenloop van de Eerste en 
Tweede Ruiner Aa, en alle zijtakken. 
De Parallelleiding vanaf de Omgelegde Hoogeveense Vaart tussen de voormalige 
Weteringbrug en Ossesluis. 
Alle bevisbare waterleidingen, eigendom van het waterschap, in de polder Nijeveen 
Kolderveen. 
De Zuigput aan de Bramenweg. 
De Zuigput aan de Westergrift te Kolderveen. 
Extra beperkende bepalingen: 
• Het is niet toegestaan zich voor 1 oktober op gras of bouwland te begeven. 
• In de gebaggerde gaten mag niet met aardappelen worden gevoerd en mogen geen boten te 
water worden gelaten. 
Oude Vaart 
De Waterleidingen Gelegen in het gebied dat wordt omsloten door de Oude Vaart, Drentsche 
hoofdvaart, rijksweg 32 vanaf de Pijlerbrug tot de brug over de Oude Vaart. 
Extra beperkende bepalingen. 
• Het is verboden zich op de taluds van de waterledigingen te bevinden. 
• Het is verboden te vissen binnen een afstand van 20 meter vanuit kunstwerken. 
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Gemeentelijke wateren Meppel 
Meppeler Hengelaarsvereniging: 
• Snoek en karper moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden terug gezet. 
• Boten te water laten is verboden. 
Vis- en looprecht in alle wateren in eigendom gemeente Meppel waaronder: 
• De Wachthaven 
• Haven industrieterrein oevers D 
• Buitenhaven Pr. Hendrikkade 
• Oude Jachthaven Schuttevaerstraat 
• Mallegat 
• Water Vissersingel 
• Noorderparkvijver 
• Vijver Hesselingen 
• Industrieterrein Noord 
• Water in Oosterboer 
• Woonschepenhaven aan de Drentse Hoofdvaart tot de 3 kalkovens. 
• Haven Industrieterrein Oevers D (Sethehaven) 
• Wachthaven Meppelerdiep 
De Reest vanaf rijksweg 32 tot de uitmonding bij de Meppelersluis. 
Ingebracht door HSV Dwingelo: 
De Oude Vaart van de Lheebroekerweg tot aan de Bennemaatstuw. 
Staatswateren: 
Deel van de Beulakerwijde aansluitend aan het water van Natuurmonumenten. 
Deel van de westelijke Belterwijde 
Waterschap Reest & Wieden: 
De Beneden Stouwe en de Nieuwevaart van Molengat tot de provinciegrens Drenthe. 
De Buitenhaven gelegen ca. 150 m ten zuiden van Blokzijl aan de oostkant van het kanaal. 
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De Thijssengracht van de Beulakerweg tot Molengat en van het Giethoornse meer tot aan het 
kanaal Beukers. 
De Stouwe 
GEMEENTE STAPHORST 
Het Meppelerdiep (zie gemeente Meppel) 
De Tippe te Staphorst Alleen vissen op de aangewezen plekken zie visplanner.nl. Verboden 
zich op het water te begeven.  
De Dedemsvaart van Hasselt tot mond Beentjesgraven. 
De wateren in de Noordoostpolder 
HSV Het Poldervoorntje te Emmeloord: 

•Leemvaart 

•Urkervaart 

•Zwolsevaart 

•Creilervaart 

•Espelervaart 

•Nagelervaart 

•Enservaart 

•Marknesservaart 

•Ruttensevaart 

•Zuidvaart 

•Luttelgeestervaart 

•Industriehavens Emmeloord 

•Vollenhoverkanaal 

•Vollenhovermeer 

•Kadoelermeer 
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•Kuindervaart op het stuk in het Kuinderbos is vissen alleen toegestaan op de 
aangewezen visplekken. 

•Alle vaarten en tochten in de gemeente Noordoostpolder . 
GEMEENTE STEENWIJKERLAND 
Algemene Bond van Binnenvissers NW-Overijssel: 
Het gebruik van een meertandige haak is alleen toegestaan bij het vissen met kunstaas of takels 
voor dood aas. De sportvisser mag slechts één snoek en één snoekbaars in bezit hebben.  
Schutsloot 
Toppenkolkje 
Stobbenkolkje 
Oostelijke wetering 
Brouwersgaten  
Hoosjesgracht 
Dorpsgracht  
 
Bruggetjesgracht 
Bovenboersevaart  
Zuideindigerwijde  
Dwarssloot  
Kerkgracht 
Oostelijke en Westelijke Schutsloot 
Haagjesgracht 
Klossenvaart 
Paaslooervaart  
Brouwersgracht 
Pinkesloot 
Havenkolk te Blokzijl 



 
31 

De Kalenbergergracht provincie Overijssel. 
De Ossenzijlersloot vanaf de Linde tot Jachtwerf Vri-Jon b.v. te Ossenzijl, provincie Overijssel. 
Het Nieuwe Kanaal van Kuinre tot Tussenlinde, provincie Overijssel. 
Voor het water van de provincie Overijssel: 
HSV Het Baarsje te Oldemarkt: 

•Het vijverpark 
HSV Het Poldervoorntje te Emmeloord: 

•Voormalige buitenhaven van Blokzijl 
HSV Steenwijk 

•Eesveensche wetering 

•Kallenkoterwetering 
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. 
Kanaal Beukerssluis tot Blauwe Hand, incl. vaargeul door de Oostelijke Belter over een 
breedte van 30 m gerekend vanaf de strekdam. 
Kanaal Blauwe Hand-Giethoorn-Steenwijk tot het Steenwijkerdiep. 
Kanaal Steenwijk-Ossenzijl vanaf het Steenwijkerdiep tot de Kalenbergergracht. 
Het Steenwijkerdiep vanaf de Wetering tot en met Steenwijk inclusief de dode arm achter de 
waterzuivering en de passantenhaven. 
De Wetering vanaf het Giethoornsemeer tot de Heuvengracht. 
De Arembergergracht vanaf de Arembergersluis tot de Beulakerwijde, Provincie Overijssel. 
De Linde vanaf de Helomavaart tot 80 meter ten noorden van de weg Rondebroek. 
Cornelisgracht van het kanaal Beukers-Steenwijk tot de Walengracht. 
Vledder Aa 
Gierwal 
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Nijensleker Schipsloot 
Havelter Schipsloot 
Tussenlinde vanaf de brug over de Nieuwe Vaart tot Schoterzijl, provincie Overijssel. 
Noorderdiep van Blokzijl tot het Giethoornse Meer, provincie Overijssel. 
Het Bovenwijde gelegen in de gemeente Steenwijkerland, voor zover in eigendom van de 
gemeente.  
Algemene Bond voor Binnenvissers. 
Industriehaven Groot Verlaat: 
De haven op het industrieterrein Groot Verlaat 
Dolderkanaal 
Algemene Bond voor Binnenvissers, voor het water van het ministerie van EZ: 
Worstsloot vanaf het gemaal tot de Wagenweg. 
Visserijbedrijf Timmerman: 
De Beulaker 
Wateren Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten: 
Beulakerwijde 
Kleine Beulaker 
Boschwijde 
Schutsloterwijde 
Korversgaten m.u.v. delen van het Leeuwenveld en achterweiden. 
Belterwijde ten oosten van de strekdam. 
Belterwijde ten westen van de strekdam tot de Arembergergracht m.u.v. het gebied 
Arembergergracht tot het Boschwijde. 
Walengracht van het Beulakerwijde tot het Giethoornse Meer. 
Thijsengracht Evenhuis tot het Giethoornsemeer. 
Havenkolk te Blokzijl 
Giethoornse Meer 
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Het Molengat 
Zuiderdiep Blokzijl kad G114 ged 
Gebied tussen Zuidveen en De Stouwe en de Thijssengracht vanaf Evenhuis tot het 
kanaal Beukers-Steenwijk waaronder de Boerensloot, de Aukenvaart (Dwarssloot) incl. 
het Gat van Bosma, De Elssloot, De Langesloot en het Rungat 
Het betreden van gras- en rietlanden langs de wateren van Natuurmonumenten is niet 
toegestaan. 
Bij waterschap Drents Overijsselse Delta 
Westelijke vaart van Thijssengracht tot Beulakerwijde. 
Thijsengracht van de Beulakerweg tot het Molengat. 
Het Ettenlandskanaal van de Beulakerwijde tot het Vollenhovermeer voor zover toegestaan 
door het waterschap. 
De Westelijke Vaart van de Thijssengracht tot de Beulakerwijde. 
De Roomsloot van Nederland tot Noorderdiep incl. de zuiggaten. 
De Muggebeetsevaart en het Moddergat 
De Hoofdwatergangen polders Wetering Oost en West 
De Hoofdwatergangen polders Giethoorn en Halfweg 
De Hoofdtochten en de Slibkolk polder Gelderingen 
De Hoofdwatergangen Baarlinger- en Noorderpolder 
De Hoofdwatergangen Barsbekerbinnenpolder 
De Hoofdwatergangen in de gebieden Ambt Vollenhove, Wendel, Kadoelen, de Bent- en 
de Beulakeruiterdijken 
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 
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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. In verband met 
begrazing is het verboden het terrein met hond(en) te betreden. 
De Slibkolk polder Halfweg 
De Kolk bij het Tolhuis aan de Barsbekerdijk. 
De tochten in de Buitenpolder achter Kuinre. 
De Stouwe en de Thijssengracht vanaf Evenhuis tot het kanaal Beukers-Steenwijk. 
Steenwijker Aa van de Drentse grens tot de spoorbrug, inclusief de zijwateren in de wijk 
Woldmeenthe. 
De Beneden Stouwe en de Nieuwevaart van Molengat tot de provinciegrens Drenthe. 
De Bentpolderwetering en het toevoerkanaal tot het Molengat 
De Vloddervaart vanaf de brug Hogeweg tot de Woldlakeweg. 
Hoofdtochten in het Buitenbroek 
Het gebied t/m Rungat het gebied tussen Zuidveen en De Stouwe en de Thijssengracht vanaf 
Evenhuis tot het kanaal Beukers-Steenwijk waaronder de Boerensloot, de Aukenvaart 
(Dwarssloot) incl. het Gat van Bosma, de Elssloot, de Langesloot en het Rungat. 
Wateren van Staatsbosbeheer (De Weerribben): 
De Heuvengracht 
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 worden gevist. Alleen campinggasten (in 
bezit van vergunning) mogen vanaf de oever van camping De Kluft vissen. 
De Diepe Wiede deel uitmakend van Natuurreservaat De Weerribben. 
Twaalf dachten eerste gedeelte bij ’t Hoerekind. Alleen vissen vanuit een boot. 
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Vaartgat van Tietema van Kalenbergergracht tot Tweede Bokvaart. Alleen vissen vanuit een 
boot. 
De Hogewegsloot uitsluitend te bevissen 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 Meenthegat van de Kalenbergergracht tot de eerste kruising van de Tweede Bokvaart. 
In de Pijlmansvaart, ’t Jurries en het Meenthegat mag uitsluitend worden gevist met de 
aangewezen aassoorten. Het is verboden aan de oevers af te meren en/of deze te betreden. 
Wateren in de Blankenhammerpolder 
GEMEENTE WESTERVELD 
De Oude Vaart vanaf de Bennemaatstuw tot de uitmonding in de Drentse Hoofdvaart. 
Wapserveensche Aa 
Oude Leisloot 
Ruiner Aa 
Koekanger Aa 
Havelter Schipsloot 
Kwasloot 
Nijensleker Schipsloot 
Slingergrup 
Tilgrup Vledder Aa 
Wapseveenser Aa 
Watergang nr.A-05 10 
Watervoorzieningsleiding Wapse 
Zekte 
GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 
De Dedemsvaart van Hasselt tot mond Beentjesgraven. 
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De Binnengracht en de Buitengracht te Hasselt. 
De Nieuwe wetering vanaf Genemuiden tot aan Ruimzicht. 
Hasseltse Wetering (gedeeltelijk) 
Haven de Beer te Hasselt 
Het Meppelerdiep (zie gemeente Meppel). 
Het Zwarte Water 
Het looprecht over het Jaagpad, wat is gelegen aan de Cellemuiden te Hasselt, is uitsluitend 
voorbehouden aan leden van HSV Zwartewaterland. (zie borden ter plaatse) 
• 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. 
Het Zwarte Water 
VV de Hengelsport te Zwolle: 
• 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. 
Kolk Bodewes te Hasselt. Het is niet toegestaan zich te begeven op gronden en dergelijke 
buiten de bermen langs het viswater, tenzij deze uitdrukkelijk zijn opengesteld. 
Overlaatkanaal lopende vanaf het gemaal Streukelzijl tot aan de Dedemsvaart. 
Stadsgracht vanaf de Sluiskolk tot aan het Keppelbrugje. 
Steenwetering (Grift) 
Toe- en afvoerkanaal van het gemaal te Zwartsluis 
Venerietekanaal vanaf het stroomgemaal Mastenbroek tot 450 meter voor De Goot. 
De haven op het industrieterrein Kranerweerd in Zwartsluis. Uitsluitend publieke oevers, 
wegen en paden mogen worden betreden. 
Visserijbedrijf Timmerman: 
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•Meppelerdiep vanaf kmr 1300 (Kranenweerd) tot de uitmonding in het Zwartewater 

•Industriehaven Oost III 

•Het Scheepvaartgat voor zover gelegen langs polder De Biesvelden in het Zwartemeer 

•Zwartewater tussen km raai 17.825 (nabij Industriehaven Oost III) en km raai 19.500 
(nabij de Ketting) 

•Vluchthaven de Belt 

•Het Galgenrak 

•Het Venerietekanaal vanaf de Goot 450 strekkende meters in zuidoostelijke richting 
Onderstaande voorwaarden gelden voor alle wateren van Visserijbedrijf Timmerman. 

•Er mag gevist worden vanuit een boot en vanaf publieke oevers. Het is niet toegestaan 
zonder toestemming van de eigenaar of gebruiker de landerijen te betreden. 

•Er geldt een meeneemverbod voor aal, karper, snoek en meer dan één bovenmaatse 
snoekbaars. Hengelaars die aal of meer dan één bovenmaatse snoekbaars in bezit 
hebben, worden geacht te hebben gevist zonder schriftelijke toestemming. 

•De gevangen vis, welke voor consumptie behouden wordt, dient direct gedood te worden 
en de overige vis dient levend en onbeschadigd in hetzelfde water teruggezet te worden. 

•De schriftelijke toestemminghouder dient zich te onderwerpen aan elke controle welke 
door Visserijbedrijf Timmerman noodzakelijk wordt geacht. 

•Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen. 
Visserijbedrijf Timmerman en de eigenaren van het viswater aanvaarden hiervoor geen 
enkele aansprakelijkheid. 

Visserijvereniging De Hengelsport Zwolle: 

•Zwarte water 
(Vanaf de stadsgrachten) tot kmraai 8.000 (ongeveer ter hoogte van de 
hoogspanningsmasten). Looprechten aan beide zijden van het Zwarte Water. 
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Tevens hebben de leden aan de linkeroever, vanaf gemaal Rademakerszijl tot de Vecht, 
het recht van overpad. Looprechtverleners: G. Meijer, J.A. Pluim en J. Put. 
 

Rayon 4 
GEMEENTE COEVORDEN 
De Coevorderstadsgracht vanaf de sluis in de Lutterhoofdwijk tot de Jan Kuipersbrug over het 
Stieltjeskanaal. 
Het Coevorden-Vechtkanaal. 
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. 
GEMEENTE DALFSEN 
De Marswetering 
Geen looprecht op de Landerijen van het landgoed Rechteren. 
Dalfserveldwetering kijk voor exacte locaties op de VISplanner. 
Langssloot 
Emmertochtsloot kijk voor exacte locaties op de VISplanner. 
GEMEENTE HARDENBERG 
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. 
De Dedemsvaart van de mond Ommerkanaal tot de Rollepaal. 
De Dedemsvaart vanaf de stuw de Meele tot de uitmonding van de Beentjesgraven. 
Deel Dedemsvaart nabij het Kolenbranderbos. 
Het Coevorden-Vechtkanaal 
Stobbeplas Hardenberg gelegen aan de N377 tussen Dedemsvaart en Slagharen. 
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Het water is alleen vanaf het Ommerkanaal toegankelijk. In dit water mag niet gevoerd worden. 
Het is verboden te vissen vanaf de kant van het weiland. Geen toegang na zonsondergang tot 
en met zonsopkomst.  
De Korte Wijk uitsluitend de oever aan de zuid- en westzijde. 
De Radewijkerbeek vanaf de Duitse grens tot de Vecht beide oevers, m.u.v. de oevers op Duits 
grondgebied. 
De Randwatergang vanaf de Duitse grens tot de Radewijkerbeek. 
De Middenwatergang vanaf camping Het Hoge Holt te Gramsbergen tot aan de Overijsselse 
Vecht. 
De Molengoot vanaf de Slagenweg in Gramsbergen tot aan de Vecht. 
De Dooze vanaf de Duitse grens tot aan ’t Lijntje. 
’t Lijntje vanaf de Dooze in ’t Lijntje tot aan het Kanaal Almelo-de Haandrik. 
De Randleiding vanaf het Kolenbranderbos tot aan rijksweg 34. 
De Kolenbranderswijk vanaf de Otterswijk tot aan het Verlengde Ommerkanaal. 
De Drentse Wijk vanaf de Braambergsloot tot aan het Verlengde Ommerkanaal. 
De Verbindingswijk vanaf de Driehoekweg/v.Royenshoofdwijk tot aan het Ommerkanaal. 
De Dommerswijk vanaf de Drentse grens tot de Lutterhoofdwijk. 
Het Ommerkanaal vanaf de Glashuttestuw te Dedemsvaart tot aan de Vecht. 
Het Verlengde Ommerkanaal vanaf de provinciale weg ten noordoosten van Slagharen tot aan 
de Glashuttestuw te Dedemsvaart. 
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. 
Afwateringskanaal van de Kieftbrug in de weg Holtheme-Holthone tot de instroom in de 
Overijsselse Vecht nabij Gramsbergen. 
Gat van Joosten te Gramsbergen) 
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Spartelvijver voor de ligging zie www.visplanner.nl. 
Dedemsvaart (watergang in Dedemsvaart) 
Vijver in Lutten 
In Dedemsvaart 
• Vijver Kotermeerstal nachtvissen alleen toegestaan vanaf de oost en westzijde. 
• Vijver De Veenbies 
In Gramsbergen 
Sportvisserij Oost-Nederland: 
• De Telgte visvijver gelegen langs De Telgte in Gramsbergen. 
• Vijver De Garsten 
• Passantenhaven 
• Vijver achter Dorpshuis 
In Hardenberg 
• Vijver Baalder 
• Vijver Baalderveld 
• Heemsermarschpark 
• Vijver Marslanden 
• Insteekhaven 
In Lutten 
• Vijver Begraafplaats 
In De Krim 
• Vijver Noorderkroon 
In Bergentheim 
• Sporthal 
Alle niet genoemde wateren gelegen in het Overijsselse deel van het beheersgebied van 
het waterschap Vechtstromen 
GEMEENTE OMMEN 
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Bijkersplas 
Het Nieuwe Stroomkanaal tot de Vecht. 
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. 
Zandwinput Brouwersgat aan de Bijkersweg even ten zuiden van de weg Nieuwleusen-
Balkbrug(N377) in de omgeving van Vinkenbuurt. 
De Marswetering 
Geen looprecht op de Landerijen van het landgoed Rechteren. 
Beentjesgraven voor de ligging zie www.visplanner.nl 
Stouwesloot voor de ligging zie www.visplanner.nl 
GEMEENTE RAALTE 
Bergingsvijver in Heeten. 
Bergingsvijver nabij Vlessendijk te Nieuw-Heeten. 
Bleerhorster waterleiding 
De bergingsvijvers in Heino 
De Heinose Vloedgraven, Grote Vloedgraven en Kleine Vloedgraven 
De Kolkwetering 
De Raalterwetering en de Nieuwe Raalterwetering 
Er mag niet gevist worden in het gedeelte tussen de Wechterholtweg en Velnerweg (zie 
www.visplanner.nl) 
De Ramelerleide en Ramelerwaterleiding 
De Weseper Vloedgraven 
Elskamper waterleiding (incl. de 300 m. zuidelijk gelegen zijtak), westelijk van het Overijssels 
Kanaal vanaf het Overijssels Kanaal tot de zijtak ca. 450 m. oostelijk van de Veenweg en ca. 
400 m. zuidelijk van de Twentseweg. 
Hondemotswetering 
De Molensloot 



 
42 

Nieuwe Wetering vanaf de Hoevenbrug tot aan Het Nijenhuis Wijhe 
Noord Zuidleiding vanaf Pollenweg (ten zuidoosten van Luttenberg) tot het Overijssels 
Kanaal. 
Oostelijke Zijtak vanaf de Provincialeweg N348 (S11) tot de Hottenvoorstweg. 
Rechterschots leiding 
Stobbenbroekse waterleiding en Evenbelterwaterleiding 
Linderteleiding vanaf de kruising spoorlijn Zwolle-Almelo tot het uitstroompunt in het Overijssel 
kanaal. 
Vijver nabij Luttenberg aan de Luttenbergerweg. 
Watergang vanaf Overijssels Kanaal tot de Heesweg (Zijtak Achterweiden). 
Zijtak vanaf het Overijssels Kanaal tot de stuw nabij de Heetenseweg 
Zandwetering vanaf Overijsselskanaal door Witteveen en Schaarsen tot ca. 300 meter voor de 
Okkenbroekstraat. 
GEMEENTE TWENTERAND 
De Linderbeek vanaf de Churchilstraat tot aan de uitmonding in de Beneden-Regge. 
De Wester- en Oosterbouwlandleiding vanaf de weg Vriezenveen-De Pollen tot de 
Verbindingsleiding. 
Het Geesters Stroomkanaal vanaf de Broekbeek tot het Vriezenveense Veenkanaal. 
Het Lateraalkanaal vanaf de rijksweg 36 tot aan het Overijssels Kanaal te Vroomshoop. 
Het nieuwe Stroomkanaal 
• Rechteroever vanaf het beginpunt bij het Vriezenveense Veenkanaal tot aan de Tonnendijk. 
(de vijver direct gelegen benedenstrooms de Hoofdweg is eigendom van de gemeente 
Twenterand). 
• Linkeroever, alleen voor zover het gedeelte lopende langs het parkje (gelegen tussen de 
Elsgraven nr.6 en Stroomkanaal nr.6). 
• Vanaf de Tonnendijk tot het Kanaal Almelo de Haandrik. 
Het Vriezenveense Veenkanaal 
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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. 
Retentievijver industrieterein Garstelanden te Westerhaar-Vriezenveensewijk 
Sportparkvijver ’t Midden te Vriezenveen 
Zwolschekanaal te Vroomshoop. 
GEMEENTE ZWOLLE 
Visserijvereniging De Hengelsport: Voor alle wateren van HSV Zwolle: Het is bij het vissen op 
karper VERBODEN om gebruik te maken van gevlochten lijnen. 
Het Zwolle IJsselkanaal (tussen het Zwartewater en de IJssel ca. 1km). 
Emmertochtsloot kijk voor exacte locaties op de VISplanner. 
De Zandwinput Steenwetering aan de oostkant van de rijksweg A28 ter hoogte van 
parkeerplaats de Markte tussen Zwolle en de Lichtmis. Er mag enkel gevist worden vanaf de 
strook aan de westkant en zuidkant. Zie visplanner. 
Er mag enkel gevist worden vanaf de strook aan de westkant.  
Watergang nabij de Lichtmis welke loopt vanaf de Nieuwleusenerdijk onder de A28 door 
naar de Steenwetering 
Nieuwe Wetering vanaf de Hoevenbrug Zwolle tot aan Het Nijenhuis Wijhe 
Oude Wetering vanaf gedeelte 't ”Nieuwe Spant’ tot aan de koppelleiding Soestwetering-
Nieuwe wetering (Raalterwetering) en tot de Kloosterstraat (gemeente Olst-Wijhe). 
Stedelijke watergangen in Zwolle in Stadshagen, Schoonhorst, Milligen, Werkeren, Frankhuis 
en in Zwolle-zuid in de volgende wijken: Hanzeland (alleen langs de IJsselallee), Campus, 
Schellerbroek, Schellerhoek, Schellerlanden, Oldenelerlanden, Oldenerbroek, 
Ittersummerlanden, Marslanden (met uitzondering v.d. “Kweekvijver” bij de mast van TV-Oost), 
Ittersummerbroek, Geren, Gerenlanden en Gerenhoek. 
De Westerveldse Aa 
De Herfterwetering 
De Zandwetering  
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De Soestwetering 


