
 

 

 

 

 

 

VISSEN IN  

DILSEN-STOKKEM 
 

 

 
 

 

 

Deze folder bevat de regels die van toepassing zijn op het vissen in alle 

visgebieden in Dilsen-Stokkem, op basis van de twee reglementen die werden 

goedgekeurd door de gemeenteraad: 

- 11 mei 2015: Politiereglement voor het vissen in Dilsen-Stokkem 

- 14 december 2015: Huishoudelijk reglement voor de organisatie van het vissen in 

Dilsen-Stokkem 



TOEPASSINGSGEBIED 

 

Deze folder bevat de regels die van toepassing zijn in de gebieden: 

 

1. Negenoord (eigendom Limburgs Landschap) & Oude Maas Stokkem (eigendom stad Dilsen-

Stokkem) 

2. Bichterweerd (eigendom Natuurpunt) 

3. Meerheuvel (eigendom Watergroep) 

4. de Schaapskuil (eigendom Stad Dilsen-Stokkem) 

5. de Broeken (eigendom Stad Dilsen-Stokkem) 

 

De bepalingen gelden als aanvulling op de wettelijke bepalingen van de wet op de riviervisserij. 

Zo is een visvergunning van de Vlaamse Overheid overal vereist, met uitzondering van de 

Schaapskuil en Meerheuvel. 

 

Aan de Zuid-Willemsvaart, de Oude Maas Dilsen, de Oude Kanaalarm Lanklaar en de grensmaas 

is enkel de wet op riviervisserij van toepassing. Voor deze waters zijn geen bijkomende regels 

van toepassing. Ze zijn bijgevolg verder niet opgenomen in deze folder. 

 

 

 

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN  
 

Van toepassing op alle bovenvermelde visgebieden, tenzij anders bepaald in de specifieke 

bepalingen!  

1. Alle gebieden zijn alleen toegankelijk voor voetgangers. Honden dienen steeds aangelijnd te 

zijn, met uitzondering van de losloopzone in het gebied Negenoord. 

 

2. Elke visser is verplicht alles in het werk te stellen om het water en de oevers zuiver te houden 

en de vegetatie niet te beschadigen of te kappen. Het is strikt verboden om afval, van welke 

aard dan ook, achter te laten. 

 

3. Er mag geen lawaai of andere hinder worden veroorzaakt. Open vuur en/of het bereiden van 

maaltijden zijn niet toegestaan. 

 

4. Als beschutting is enkel een zonnescherm of regenscherm met overzeil toegelaten. De 

beschutting moet minstens aan één zijde open zijn. Alle andere vormen van beschutting, in 

het bijzonder tenten met grondzeil, zijn verboden. 

 

5. Voertuigen en trailers mogen in géén geval in het natuurgebied komen. 

 

6. Alle dieren, in het bijzonder watervogels, dienen met rust te worden gelaten. 

 

  



  



SPECIFIEKE BEPALINGEN PER VISGEBIED 
 

NEGENOORD & OUDE MAAS STOKKEM 
 

1. Naast de vergunning van de Vlaamse Overheid (visverlof) dient elke visser zich jaarlijks te 

registreren om toelating te krijgen voor het betreden van de voor het vissen voorziene oevers 

van de bovenvermelde visgebieden. Deze toelating is kosteloos en kan verkregen worden van 

de Stad Dilsen-Stokkem p/a Maascentrum De Wissen.  
 

 

 

 

2. Het gebied Negenoord is een erkend natuurgebied. Voor de openstelling van dit gebied is een 

toegankelijkheidsregeling van kracht. Bij het betreden van het gebied dienen de vissers zich 

te houden aan de regels van deze toegankelijkheidsregeling. 
 

 

 

 

3. In Negenoord zijn fietsers (met aanhangwagentje) toegestaan op de zomerdijk.  
 

 

 

 

4. Er mag gevist worden langs de gehele oevers van de Oude Maas en de Maas. Tevens mag er 

gevist worden in bepaalde zones van de twee daaraan aansluitende plassen en de twee grote 

plassen van Negenoord. Deze zones zijn aangeduid op bijgevoegde kaart en zijn ter plaatse 

aangegeven door middel van borden. 
 

 

 

5. Voor het gebied Negenoord is het betreden van de oevers alleen toegestaan tussen 

zonsopgang en zonsondergang. Nachtvisserij is verboden met uitzondering van de van de 

oevers langs Maas, waar nachtvisserij wel is toegestaan (conform de visserijwetgeving). Indien 

van de nachtvisserij wordt gebruik gemaakt mag het natuurgebied enkel betreden worden via 

de noordelijke of zuidelijke toegangen die het dichtst gelegen zijn bij de Maas. 
 

 

 

6. Bootvisserij is toegestaan op de Oude Maas, de twee daaraan aansluitende plassen en een 

gedeelte van de westelijke plas van Negenoord. Boten met explosiemotoren zijn overal 

verboden. 
 

 

 

7. Voor het aanleggen van boten is een steiger voorzien in de Oude Maas en in de westelijke plas 

van Negenoord. Elke visser die een boot wil aanleggen dient zich jaarlijks te registreren bij de 

Stad Dilsen-Stokkem p/a Maascentrum de Wissen. De vergoeding voor het aanleggen van een 

boot bedraagt 25 euro/jaar. Elke geregistreerde booteigenaar ontvangt een sleutel van de 

poort aan de aanlegsteiger. Hiervoor dient een waarborg van 25 euro betaald te worden. 

Zowel de vergoeding voor het aanleggen van de boot, als de waarborg voor de sleutel, dienen 

betaald te worden bij de registratie.  
 

 

 

8. Elke eigenaar dient een toegewezen nummer op de boot aan te brengen alvorens deze aan 

de steiger aan te leggen. Er mogen niet meer boten aanleggen dan plaatsen voorzien. Het is 

strikt verboden boten op andere plaatsen aan te leggen of te water te laten dan aan de 

steigers. 
 

 

 

9. De aangemeerde boten dienen in een goede technische staat te zijn en dienen goed 

onderhouden te worden. Indien dit naar het oordeel van de stad Dilsen-Stokkem en/of het 

Limburgs Landschap vzw niet het geval is, moet de eigenaar op eerste verzoek van een van 

beiden de tekortkomingen opheffen. Indien dit na herhaling van het verzoek niet gebeurt, dan 

is de stad Dilsen-Stokkem of het Limburgs Landschap vzw gerechtigd de boot uit het water te 

halen en de kosten te verhalen op de eigenaar. 
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10. De boten dienen bij een kritieke hoogwaterstand van 35 meter uit het water gehaald te 

worden. Hiervoor en eveneens voor het weer te water laten dient uitsluitend gebruik te 

worden gemaakt van de daarvoor voorziene trailerhellingen. Indien de boten bij hoog water 

aangemeerd liggen, is een eventuele schade voor rekening van de eigenaar. Indien een boot 

schade veroorzaakt aan de steiger of een andere voorziening, kan deze schade verhaald 

worden op de eigenaar. 



BICHTERWEERD 
 

1. Naast de vergunning van de Vlaamse Overheid (visverlof) dient elke visser zich jaarlijks te 

registreren om toelating te krijgen voor het betreden van de voor het vissen voorziene oevers 

van de bovenvermelde visgebieden. Deze toelating is kosteloos en kan verkregen worden van 

de Stad Dilsen-Stokkem p/a Maascentrum De Wissen.  

 

2. Er mag gevist worden langs de gehele oevers van de Maas. Tevens mag er gevist in een 

bepaalde zone van de plas. Deze zone is aangeduid op bijgevoegde kaart en is ter plaatse 

aangegeven door middel van borden. 

 

3. Bootvisserij is niet toegestaan. 

 

4. Nachtvisserij is verboden met uitzondering van de van de oevers langs Maas, waar 

nachtvisserij wel is toegestaan (conform de visserijwetgeving).  

 

 

 

 

MEERHEUVEL 
 

1. Meerheuvel is enkel toegankelijk voor vliegvissers. Geen enkele andere vorm van vissen is 

toegestaan. De vzw vliegvissers Meerheuvel organiseert het vliegvissen in dit gebied. 

 

2. Naast de gratis registratie bij de stad Dilsen-Stokkem dient men ook in het bezit te zijn van 

een dag- of jaarvergunning van vzw vliegvissers Meerheuvel. Een jaarvergunning kan 

bekomen worden bij vzw vliegvissers Meerheuvel tegen een door de vzw vastgelegde kostprijs 

(contact: www.vvmeerheuvel.be). Dagvergunningen worden uitgereikt door de stad Dilsen-

Stokkem p/a Maascentrum De Wissen. Een dagvergunning kost 30 euro. 

 

3.  Er mag gevist worden langs de gehele oevers van de plas. 

 

4. Bootvisserij is alleen toegestaan met roeiboten, bellyboten en boten aangedreven door een 

elektromotor (gevoed door een gesloten (gel)batterij). Boten met explosiemotor zijn niet 

toegestaan. Wadend vissen is toegestaan. 

 

5. Het vliegvissen is toegestaan in de wintertijd van zonsopgang tot zonsondergang en 

gedurende de zomertijd van zonsopgang tot een uur na zonsondergang. 

 

6. Overige afspraken die van toepassing zijn in het gebied Meerheuvel staan beschreven in ‘het 

huishoudelijk reglement vliegvissers Meerheuvel vzw’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHAAPSKUIL 
 

1. Men dient zich jaarlijks te registreren om toelating te krijgen voor het betreden van de voor 

het vissen voorziene oevers langs de plas in het gebied Schaapskuil. Deze toelating is kosteloos 

en kan verkregen worden van de Stad Dilsen-Stokkem p/a Maascentrum De Wissen.  

 

2. Er mag gevist worden langs bepaalde zones van de plas. Deze zones zijn aangeduid op 

bijgevoegde kaart en zijn ter plaatse aangegeven door middel van borden. 

 

3.  Bootvisserij is niet toegestaan, uitgezonderd voor het landen van de vis. 

 

4. Het is ten strengste verboden de door Natuurpunt in samenwerking met de gemeente Dilsen-

Stokkem aangelegde broedplaatsen voor oeverzwaluwen te betreden. 

 

5. Alle bepalingen van de wet op de riviervisserij, zijn ook van kracht in dit gebied. 

 

6. Nachtvissen op karper is toegestaan (conform de visserijwetgeving). Dit mag nooit aanleiding 

geven tot geluid- en/of lichtoverlast voor andere hengelaars en omwonenden. Nachtvissen 

onder de 16 jaar is toegestaan mits begeleiding van een meerderjarige.  

 

7. Er geldt een totaal meeneemverbod van eender welke vissoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE BROEKEN 

 

1. In de Broeken is enkel de vergunning van de Vlaamse Overheid (visverlof) verplicht. 

 

2. Er mag gevist worden langs de noordoostelijke zijde van de plas. Deze zone is aangeduid op 

bijgevoegde kaart en is ter plaatse aangegeven door middel van borden. 

 

3. Bootvisserij is niet toegestaan. 

 

 

  



HANDHAVING 
 

1. De visser die in één van bovenvermelde gebieden wil vissen engageert zich om de bepalingen 

van het ‘politiereglement voor het vissen in Dilsen-Stokkem’ en het ‘Huishoudelijk reglement 

voor de organisatie van het vissen in Dilsen-Stokkem’ na te leven. 

 

2. In alle gebieden zijn stewards bevoegd om gebruikers van het gebied te informeren over het 

feit dat zij het huishoudelijk reglement en het politiereglement niet naleven. Stewards kunnen 

indien nodig een bijzondere veldwachter of de politie oproepen.  

 

3. Zowel de visvergunning van de Vlaamse Overheid als de toelating tot het betreden van de 

oevers dienen, op verzoek, ter controle te worden aangeboden aan de aangestelde beëdigde 

veldwachters, toezichters van het Limburgs Landschap vzw, toezichters van Natuurpunt, de 

natuurinspecteurs van ANB en de door het schepencollege aangestelde stewards. De actuele 

lijst van toezichthouders en stewards is verkrijgbaar bij het Maascentrum De Wissen. 

 

4. Inbreuken op deze reglementen kunnen bestraft worden door het intrekken van de 

toelatingsvergunning voor het vissen. 

 

5. Overtredingen op het politiereglement kunnen bestraft worden met een administratieve 

geldboete van  maximum 350 euro voor meerderjarigen.  

 

6. De hernieuwing van de registratie kan door het college van burgemeester en schepenen 

geweigerd worden als gevolg van het niet-naleven van de bepalingen van het politiereglement 

en/of het huishoudelijk reglement. 

 

 

 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID 
 

Het betreden van het gebied en het varen per boot over de plassen gebeurt volledig op eigen 

risico. Noch het stadsbestuur, noch de eigenaar van een visgebied kunnen aansprakelijk worden 

gesteld voor eventuele ongevallen, beschadigingen en/of diefstallen. 

 

 

 

 

CONTACT 

 

De Wissen 

Negenoordlaan 2 

3650 Dilsen-Stokkem 

089 75 21 71 – www.toerismedilsen-stokkem.be  

 

 


