
REGIONALE LIJST VAN VISWATEREN 2022-2024 
 Van de hengelsportverenigingen in Almelo, Hengelo en Oldenzaal 

Lidmaatschap en voorwaarden 

 

In de wateren genoemd in deze Regionale Lijst van Viswateren mag uitsluitend 

worden gevist en mogen de (gemeentelijke) oevers om het water te bereiken 

worden betreden, indien men tevens in het bezit is, en kan tonen: een geldige 

VISpas van AHV Vislust, Oldenzaalse Hengelsportvereniging of HSV Ons 

Genoegen. 

Uw VISpas is het bewijs van lidmaatschap van de hengelsportvereniging. Tezamen 

met de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en deze Regionale Lijst 

van Viswateren, is dit uw schriftelijke toestemming om te mogen vissen. De lijsten 

van viswateren kunt u vervangen door de Visplanner app. 

Wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindigen dient u het lidmaatschap voor 

1 oktober van het lopende jaar op te zeggen. 

Opzeggen en wijzigen kunt u online regelen op www.mijnsportvisserij.nl of neem 

contact op met Sportvisserij Nederland op telefoonnummer 0900 202 53 58 (€ 1,- 

per gesprek). 

 

Wanneer u zich niet houdt aan de vermelde voorwaarden en bepalingen, betekent 

dit, dat u vist zonder schriftelijke toestemming.  

 

Deze Regionale lijst van viswateren is geldig tot en met 31 december 

2024. 

 

Raadpleeg voor contact, wijzigingen, activiteiten, bepalingen en/of aanvullingen 

de website van de vereniging: 

 

Almelo:  www.vislust.nl 

Oldenzaal:  www.ohvoldenzaal.nl 

Hengelo:  www.hsvoghengelo.nl 

Bepalingen 

 

1. Op de wateren genoemd in deze Regionale Lijst van Viswateren zijn de Algemene 

Voorwaarden en wettelijke regels van toepassing zoals vermeld in de 

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Hieronder vallen ook de in deze 

lijst opgenomen gedragscodes: 

• Omgaan met vis; 

• Leefnetcode; 

• Loodcode; 

• Gedragsregels karpervissen; 

• Gedragsregels roofvissen 

• Gedragsregels veiligheid op en aan het water; 

• Eventueel aanvullende codes welke in de toekomstige versies van de 

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren worden opgenomen; 

2. Gevangen vis dient onbeschadigd in hetzelfde water te worden teruggezet.  

3. Tenzij anders aangegeven is nachtvissen verboden. Vissen is alleen toegestaan 

tussen één uur voor zonsopgang en twee uur na zonsondergang. 

4. Het is verboden -tenzij anders aangegeven- op of langs de waterkant vaartuigen 

te gebruiken, met uitzondering van radiografisch bestuurbare voerboten.  

5. Het is verboden onaangelijnde huisdieren mee te nemen naar de waterkant. 



Wateren 

Ondergetekende besturen geven de leden van AHV Vislust, Oldenzaalse 

Hengelsportvereniging en HSV Ons Genoegen toestemming te vissen in 

onderstaande wateren: 

 

ALMELO 

 

 

1. Het Overijssels kanaal vanaf de brug aan de Schuilenburgsingel tot en met de 

havenkom op het marktplein.  

• Een vaartuig is toegestaan 

• Voor het gedeelte tussen de Javabrug tot en met de havenkom op het 

Marktplein geldt de bijzondere bepaling dat een leefnet of emmer voor het 

bewaren van vis niet is toegestaan en dat het niet is toegestaan vis in bezit 

te hebben en mee te nemen. 

• Nachtvissen is alleen toegestaan in het gedeelte tussen de bruggen over de 

Schuilenburgsingel en de Kolthofsingel/Aalderinkssingel; in dit gedeelte is 

vissen met drie hengels toegestaan. 

2. De kop van de eerste insteekhaven (gezien vanaf de Schuilenburgsingel) van 

de zijtak van het Twentekanaal, aan de Dollegoorweg; 

• Nachtvissen is toegestaan 

• Vissen met drie hengels is toegestaan 

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

• Nachtvissen is toegestaan 

• Vissen met drie hengels is toegestaan. 

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

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

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

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

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 

9. De vijver gelegen aan de Mozartstraat 

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

11. De vijvers gelegen aan de Aalderinkssingel 

12. De vijver gelegen aan Wittem 

13. De vijver gelegen aan de Deldensestraat 

14. De vijvers gelegen aan Bedrijvenpark Twente 

15. De vijvers gelegen aan de Thorbeckelaan 

16. De vijver gelegen aan de Aadijk/Parmentierweg 

17. De vijver gelegen in de Rumerslanden aan de W.A. de Gruyterstraat; 

  



OLDENZAAL 

 

Bepalingen:  

Op alle hieronder genoemde wateren geldt een leefnetverbod en meeneemverbod. 

 

1. Chris Agterbosvijver (visvijver op recreatiepark Het Hulsbeek) 

2. Surfvijver (zuidelijke vijver op recreatiepark Het Hulsbeek) 

Houd rekening met openingstijden, gedragsregels en parkeertarieven van Het 

Hulsbeek. 

3. De vijver gelegen aan de Thijsniederweg 

4. De vijver gelegen aan de Griekenlandlaan 

5. De vijver gelegen aan de het Nardusboer 

6. De vijver gelegen tussen de Morslaan en de Zandhorstlaan 

7. De vijver gelegen tussen de Morslaan en de Peterskamplaan 

8. De vijver gelegen aan de Schipleidelaan 

9. De vijver gelegen aan de Hulsbekenkamp 

10. De vijver gelegen aan de Saasvelderlaan, zuidelijk 

11. De vijver gelegen aan de Mandenmaker 

12. De vijver gelegen aan de Operalaan 

13. De stakenbeek tussen de Eektestraat en Kleibultweg 

14. De vijver gelegen aan de binnenbocht van de Eektestraat 

15. De stakenbeek tussen de Boerskottenlaan en de Enschedesestraat 

16. De vijver gelegen aan de Klieveriklaan 

 

 

 

 

HENGELO 

 

Bepalingen: 

Op alle hieronder genoemde wateren geldt een leefnetverbod en meeneemverbod. 

 

1. Weijinkshoekvijver (Aaltje Noorderwierstraat) 

2. Bedrijventerrein Campusvijver 

3. Elisabethstraat vijver 

4. Gezondheidspark vijver ZGT 

5. Kasbah vijver 

6. Klaas de Rookstraat vijver 

7. Koksvijver (Backenhagenlaan) 

8. Koninkskleigat 

9. Kristenbosweg vijver 

10. Kulturhusvijver (Buziaustraat) 

11. Lou Bandystraat vijver 

12. Parijsstraat/Kopenhagenstraat vijver (Vossenbelt) 

13. PC Hoofdlaan ATC & Brücknerstraat vijver 

14. Rabatstraat vijver 

15. Rientjes kleigaten 

16. Roerhoekpad vijver 

17. Salamander straat vijver 

18. Stadskantoor vijver (vleermuizenhuis) 

19. Storksvijver (MA de Ruyterstraat/scholeneiland) 

20. ’t Swafert vijver 

21. Thiemsland vijver 

22. De Veldkamp Zuid 

23. Willem Royaardstraat 

24. Winkelcentrum Hasselo (Shellvijver) 

25. Woolderes 



 

 

 

 

Ondergetekenden 

 

A.H.V. Vislust  OHV H.S.V.  Ons Genoegen 

 

 
 

 

 
 

 
 

H. Wijnen, secretaris 

Postbus 221 

7600 AE  Almelo 

secretaris@vislust.nl 

www.vislust.nl 

 

M.T. van Genderen, 

secretaris 

Bornsedijk 107 

7576 PG Oldenzaal 

info@ohvoldenzaal.nl 

www.ohvoldenzaal.nl 

A.G. Niemeijer, secretaris 

Postbus 8165 

7550 KD Hengelo (ov) 

secretaris@hsvoghengelo.nl 

www.hsvoghengelo.nl 

 

 

Ondertekend op 1 september 2021 

 
NB:  Gedurende de looptijd van deze regionale lijst van viswateren kunnen zich wijzigingen voordoen. 

Raadpleeg daarom regelmatig de visplanner app en de website van uw hengelsportvereniging voor de 
laatste versie van deze regionale lijst van viswateren. Deze is dan te downloaden. 

 


