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Download de gratis jeugdvergunning van de site, print deze uit samen met deze lijst van 

viswateren. Dan mag je in 2020 in de onderstaande wateren vissen. Je moet dit document kunnen 

tonen aan de controleur of aan de politie. 

 

1. het Overijssels kanaal vanaf de brug aan de Schuilenburgsingel tot aan de fietsbrug voor het 

stadhuis van de gemeente Almelo, gevestigd aan de Haven Zuidzijde 30; 1 

2. de kop van de eerste en tweede insteekhaven (gezien van de Schuilenburgsingel) van de zijtak 

van het Twentekanaal, aan de Dollegoorweg; 1 

3. De vijver op het Dollegoor ter hoogte van de Slachthuiskade; 1 

4. De vijver in het Schelfhorstpark ter hoogte van de Sluitersveldssingel; 1 

5. De vijver in het Goossenmaatspark ter hoogte van de Platanenstraat; 1 

6. De vijver in het Louise van Haeftenplantsoen ter hoogte van de Anjelierstraat; 1 

7. Van de vijvers gelegen aan de Huttenweg in de wijk Windmolenbroek: 1 

a. de noordelijke oever van de vijvers ter hoogte van De Ral en De Roerdomp; aan deze 

oevers is het gebruik van werphengels verboden in verband met de veiligheid van 

aanwonenden; 

b. de vissteiger gelegen aan de zuidelijke oever van De Ral; 

c. de zuidelijke oever van de vijver ter hoogte van De Rietgors; 

8. De vijvers gelegen aan de Sportlaan; 1 

9. De vijver gelegen aan de Mozartstraat; 1 

10. De vijvers gelegen aan De Slangenmuur, Grand Canal, Terras; 1 

11. De vijvers gelegen aan de Aalderinkssingel; 1 

12. De vijver gelegen aan Wittem; 1 

13. De vijver gelegen aan de Deldensestraat; 1 

14. De vijvers gelegen aan Bedrijvenpark Twente; 1 

15. De vijvers gelegen aan de Thorbeckelaan; 1 

16. De vijver gelegen aan de Aadijk/Parmentierweg; 1 

17. Kanaal Almelo-Nordhorn (vanaf het Overijssels kanaal tot aan het Banisgemaal); 2 

18. Almelose Aa; 2 

19. De Hagen; 2 

20. Basculevijver (inclusief watergang); 2 
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