
Vissen in de Deventer wateren. 

Onderstaande wateren uitprinten en bij uw vergunning doen. 

Veenoordskolk : Is te bereiken via de Teugseweg, in open verbinding met de 

IJssel (auto s langs de hekkens, ingang vrijhouden. 

Teugsekolk: Deze is gelegen naast de Veenoordskolk. 

Bergweidekolk: Deze is gelegen aan de Nooewegenstraat en Osnabrucstraat. 

Bolwerkskolk: Aan de overzijde v.v. IJssel, t/o de Bolwerks-molen.tussen de 

IJssel en de Bolwerksweg. 

Oude zandgat Wilp: Vanaf ‘’Gat van Oost Nederland” 10-15 min. 

Stroomopwaarts lopend langs de IJssel. 

Haken bij de Vlietberg: Zuidelijk v/h Oude Zandgat Wilp (2 Hanken) te bereiken 

via Oude Zandgat Wilp. 

Zandwetering 32: (gedeeltelijk) Vanaf de Schapenzandweg in Diepenveen tot 

aan de Spanjaardsdijkin Schalkhaar, links en rechts van de Raalterweg. 

Zandwetering nr. 340-nr. 343 (gedeeltelijk): Oosterlijk van het 

Overijsselskanaal,daarna zuid-oosterlijk via de Oerdijk tot 2 zijtakken 

buurtschap Gooiermars. 

Hoofdwatergang nr. 95: Buurtschappen Baarlermars, Linderenk, 

Koerkamshoek, ten noorden v/d kerk te Lettele. 

Zijtak nr.16, 951 (gedeeltelijk): westerlijk v/d Kalverbeldsweg, daarna in 

zuidelijke en oosterlijke, en vervolgens weer in zuiderlijke richting tot de Oerdijk. 

Soestwetering nr.426: Westerlijk v/h Overijsselsakanaal v/d Avervoordsedijk, in 

Oosterlijke richting tot aan de Spanjaarddijk 120 m. in Noordelijke richting tot 

aan de duiker. 

Hoofdwatergang nr. 92: Ten oosten van Overijsselskanaal, evenwijdig aan de 

Marsmanweg. 

Aansluiting Wetering aan nr. 92: Aansluitend aan watergang 92, lengte 2 

km.tot aan de haakse bocht in Oosterlijke richting. 



Watergangen op Kloosterlanden: Op het gehele industrie terrein 

Kloosterlanden. 

Wateren wijk “ Groot Douwel ‘: Alle wateren in de gehele wijk. 

Wateren wijk “Blauwenoord” Alle wateren, m.u.v. water tussen het 

Wilgenlaantje en het Schrijvertje. 

Alle wateren in de wijk “Colmschaterenk”. 

Vijver aan de Herman Boerhavelaan. 

Bergingsvijver (Heeten) aan de Nieenhof. 

Rielerkolk: Tussen de Nico Bolkensteinlaan en de Bekkumstraat(langs spoor 

Deventer – Almelo). 

Wijtenhorstkolk:( Alleen westzijde) via de Bolkensteinlaan, t/o ziekenhuis, of 

Wijtenhorstkampweg. 

Basiskanaal: vanaf PR. Bernardsluis tot aan de brug Snipperlingsdijk. Verboden 

te parkeren langs het hek(richting kanaal) van “Impress’’(voorm. T&D). 

Basiskanaal (vervolg): 1e havenarm tussen Scheepvaartstraat en Olafstraat. 

2e havenarm tussen Industrieweg en Hanzebrug. 

Kieftenbeldskolk: Aan de Teugseweg, achter het Mercure hotel. 

Handelskade: Tussen de Leeuwenbrug en Kazernestraat. 


