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Via De Willemsroute Nederlands en Belgisch Limburg bezoeken
Het verleidelijke alternatief voor de recreatievaart

TeksT THijs janssen rWs/PeTer Linssen; FoTo’s rWs/Linssen YaCHTs

De Willemsroute
De Willemsroute is het aantrekkelijke alternatief om van 
Roermond of Den Bosch naar Maastricht en vice versa te 
varen. Deze prachtige route is voornamelijk bedoeld voor de 
recreatieve vaarweggebruiker die meer wil dan alleen van A 
naar B varen. Een goed begaanbare en mooie vaarweg, die 

leidt langs vele aantrekkelijke plaatsen in Nederlands en 
Belgisch Limburg. 
 
Het traject verloopt via het kanaal Wessem-Nederweert, de 
Zuid-Willemsvaart en de historische vaarroute door Maas-
tricht naar ’t Bassin, de sfeervolle historische binnenhaven in 
het centrum van de oude stad. De Willemsroute is een rustig 
tracé met kleine sluizen en veel afmeermogelijkheden. De 
omgeving van de vaarweg is recreatief zeer aantrekkelijk. De 
minimale doorvaarhoogte is vijf meter. De enige uitzondering 
op deze minimale doorvaarhoogte vormt de historische 
vaarroute door Maastricht. Hier bedraagt de doorvaarhoogte 
3,31 meter. Er is echter een alternatieve route mogelijk via 
sluis Bosscherveld.

Wilt u Nederlands en Belgisch Limburg vanaf het dek van 
uw schip beleven? Kies dan voor de Willemsroute, die beide 
provincies doorkruist. Neem de tijd en gun uzelf ook een 
prachtige ‘omweg’ door Vlaanderen via het Kanaal Bocholt-
Herentals richting Lommel en Leopoldsburg.

Waarom De Willemsroute?
In het kader van het project ‘Toekomstbestendigheid 
scheepvaart op de Maas’ verlengt Rijkswaterstaat momenteel 
de sluiskolken bij de Nederlandse plaatsen Born, Maasbracht 
en Heel. Een aanzienlijk deel van de sluiscapaciteit op het 
Julianakanaal is hierdoor voor langere tijd niet beschikbaar. 
Om lange wachttijden te voorkomen en om u als 
recreatieschipper tegemoet te komen, wordt er een prachtige 
alternatieve route aangeboden.
Rijkswaterstaat werkt er hard aan om de Maas tussen 
Nijmegen en Maastricht/Ternaaien voor tweebaksduwvaart 
geschikt te maken. Het traject Nijmegen en Born wordt 
bovendien geschikt gemaakt voor de vierlaagscontainervaart. 
Dit opent de aansluiting op de Waal, die al volledig voor de 
grootste schepen bevaarbaar is. Een en ander gebeurt conform 
de Europese afspraken die over de vrije doorvaarhoogtes zijn 
gemaakt. Daarbij geldt dat voor vierlaagscontainervaart een 
vrije doorvaarhoogte van 9,10 meter vereist is (de zogenaamde 
Rijnvaarthoogte) en voor drielaags 7,00 meter. 
 
50% korting op het Belgische vaarwegenvignet & 
Kortingsacties!
Voor het bevaren van het Vlaamse deel van de Zuid-
Willemsvaart is een waterwegenvignet verplicht. De vaarweg-
gebruiker van de Willemsroute ontvangt bij aankoop 50% 
korting op dit vignet. Het vignet is uitsluitend verkrijgbaar 
bij sluis 18 (Bocholt) en kan alleen worden verkregen als de 
sluis ook daadwerkelijk wordt gepasseerd. Het vignet moet 
bovendien contant worden afgerekend .   

In oktober 2005 berichtten wij al uitvoerig over de fascinerende historie van 
de Zuid-Willemsvaart en de bijna mediterrane sfeer van passantenhaven ’t 
Bassin in hartje Maastricht (Serious Pleasure no. 27). De Zuid-Willemsvaart 
blijkt meer dan ooit een ‘evergreen’ te zijn en de harten van watersporters 
te veroveren…

"...Historische binnenhaven 
    in het centrum van Maastricht..." 
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Het ‘verleidelijke’ van de 
Willemsroute:
•  Mooie, recreatieve en rustige route 
•  Alleen bevaarbaar door de recreatie-

vaart en kleinere beroepsvaart 
•  Mooie, kleine sluizen met weinig ver-

val 
•  Lage oevers waardoor u goed uitzicht 

heeft op de prachtige omgeving 
•  Leuke plaatsen langs de route in het 

Nederlands en Belgisch Limburg 
• Veel afmeermogelijkheden 
•  Tal van toeristische attracties en 

horecagelegenheden langs de route 
•  Aansluiting op het bekende knooppun-

tennetwerk van fiets- en wandelroutes

Bezoek www.dewillemsroute.eu voor de vragenlijst. Op dezelfde site is ook een gratis brochure beschikbaar 
met interessante informatie over de steden die u onderweg kunt aandoen. 

Nieuw. Gratis mobiele applicatie voor De Willemsroute
Dit vaarseizoen kunt u op De Willems-
route gebruik maken van een, unieke, 
gratis mobiele applicatie (app). Met deze 
app heeft u interessante informatie over 
De Willemsroute binnen handbereik. Ook 
kunt u direct uw reisverhalen en beleve-
nissen met vrienden, kennissen en andere 
recreatievaarders delen. Door het delen 
van verhalen maakt u bovendien kans op 
een mooie prijs!

Via de app ontvangt u actuele informatie 
over de vaarweg maar heeft u ook een 
overzicht van de diverse hoogtepunten 
langs de vaarroute. De Willemsroute heeft 

namelijk veel te bieden; spraakmakende 
cultuur, sportieve activiteiten, veelzijdige 
natuur én Bourgondisch eten en drinken. 
U houdt meer van winkelen? “Shop till 
you drop” in Maasmechelen Village! De 
Willemsroute app is hierbij uw persoon-
lijke navigator. 

•  Installeer op uw iPhone of Android 
telefoon via de ‘app store’ of ‘market’ 
De Willemsroute app. Open de app en 
log in met uw favoriete sociale netwerk 
naar keuze. Facebook, Hyves of Twitter.

•  Deel uw persoonlijke reisverhaal. Be-
schrijf en fotografeer uw belevenissen 

onderweg en kijk ze eenvoudig 
terug in de app, via www.dewil-
lemsroute.eu en uw social media 
kanalen.

•  De app biedt u ook een digitale 
gids van tien toeristische hoog-
tepunten langs de route. Door 
een reisverhaal te delen bij 
zo’n hoogtepunt, kunt u een 
digitale stempel verdienen. 
Aan het einde van het vaar-
seizoen 2011 verloten we 
een prijs onder alle deelne-
mers.
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