
L I N S S E N  I N S I D E

Linssen-jachten worden al meer dan zestig jaar gebouwd 
in Maasbracht, en laat nu net Maasbracht in het midden 
liggen van een van de meest gevarieerde vaargebieden 
van Europa: het Maasplassengebied. Met 3.000 hectare 
wateroppervlakte is dit het grootste aaneengesloten wa-
tersportgebied van België en Nederland. Een gebied waar 
gastvrijheid, goede levenskwaliteit en een rijke traditie 
als vanzelfsprekend ervaren worden.
Het Maasplassengebied ligt op de grens van België en 
Nederland en vormt voor een groot deel de scheiding tus-
sen beide Limburgen. Het ligt op slechts (of minder dan) 
een uurtje rijden van steden als Maastricht, Eindhoven, 
Roermond, Düsseldorf, Aken, Duisburg, Antwerpen en 
Brussel. 
Sedert 2012 is het voor iedereen mogelijk om aan boord 
van een Linssen-jacht dit gebied te verkennen. Aqua 
Libra Yachtcharter, partner van het Linssen Boating 
Holidays-netwerk, is namelijk actief vanuit jachthaven 
De Spaanjerd in Belgisch Limburg. Hun thuishaven ligt 
hemelsbreed slechts drie kilometer van de Linssen-werf. 
Dus ideaal om bijvoorbeeld uw bezoek aan de werf te 

verlengen met een vaarvakantie, of om uw vakantie te 
verrijken met een bezoek aan de ‘geboorteplaats’ van uw 
schip.

RIJKE HISTORIE
Het is een gebied met een rijke historie. De oudste sporen 
van bewoning dateren uit de tijd van de Neanderthalers 
en zijn vooral te vinden in het zuiden van de provincie. 
Dit gebied is rijk aan mergelgrotten en is erg heuvelach-
tig. Een aantal van deze mergelgrotten kunt u nog steeds 
bezoeken. In het stadje Valkenburg kunt u zelfs met een 
heus treintje 70 meter onder de grond rondrijden door de 
grotten.
Tijdens de Romeinse overheersing van de regio werden 
steden als Maastricht (Mosa Trajectum), Heerlen (Corio-
vallum) en Tongeren (Tungria) gesticht. Na de Romeinse 
overheersing kwam het gebied onder Frankisch regime 
en werd het onderdeel van het Heilige Roomse Rijk.
In de middeleeuwen waren de beide Limburgen dikwijls 
het strijdtoneel van conflicten tussen hertogen en bis-
schoppen. Het gebied raakte in die tijd dan ook helemaal 

HET KAN TOCH GEEN TOEVAL ZIJN DAT EEN LINSSEN-YACHT GE-
BOUWD WORDT IN EEN REGIO WAAR HOOGWAARDIGE VRIJETIJDSBE-
STEDING EEN VANZELFSPREKENDHEID IS. HET KAN TOCH GEEN TOEVAL 
ZIJN DAT DE WAARDEN DIE DE FAMILIE LINSSEN HOOG IN HET VAANDEL 
VOERT, ZICH WEERSPIEGELEN IN DE REGIO WAAR ZE VANDAAN KOMEN.

HET KAN TOCH GEEN
TOEVAL ZIJN?

Tekst: Luc Vanthoor (LBH-partner Aqua Libra); foto‘s Luc Vanthoor/Zebra Fotostudio‘s
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H E T  K A N  T O C H  G E E N  T O E V A L  Z I J N ?
versnipperd. Het was verdeeld tussen de groothertogen 
van Brabant, Gelre, Gulik en de prinsbisdommen van Luik 
en Keulen. Zo ontstonden er kleine enclaves.

THORN - HET WITTE STADJE
Een goed voorbeeld hiervan is het historische witte 
stadje Thorn. De geschiedenis van dit charmante plaatsje 
gaat terug tot het einde van de 10e eeuw. Thorn ontwik-
kelde zich in de loop der tijden tot een miniatuurvorsten-
dom en stond onder de leiding van een abdis en twintig 
adellijke kloosterdames. Het staatje had een eigen recht-
spraak en sloeg een eigen munt. Adellijke jonkvrouwen 
uit de verre regio kregen een strenge en vrome opleiding 
in het klooster van de benedictiressen. Met de komst van 
de Fransen kwam er in 1794 een einde aan de autonomie 
van Thorn. 
Thorn grenst aan een van de vele grindmeren langs de 
Maas. U kunt afmeren op slechts driehonderd meter van 
het centrum van Thorn, dat een beschermd stadsgezicht 
is. Bezienswaardigheden zijn de met maaskeien gepla-
veide straatjes, de majestueuze abdijkerk en het museum 
‘Land van Thorn’. Uw bezoek aan Thorn kunt u afronden 
met een heerlijke pannenkoek op een van de vele terras-
jes die het stadje rijk is.
Na de middeleeuwen kende de regio rond de Maas een 
Spaanse en een Franse overheersing. Aan de Franse over-
heersing kwam in 1815 een einde nadat Napoleon bij de 

beroemde slag bij Waterloo verloren had van de Pruisen, 
Nederlanders, Britten en Hannoveranen. Vanaf dat mo-
ment ging het gebied deel uitmaken van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden.

De Maas heeft altijd een heel belangrijke rol gespeeld in 
de geografische verdeling van het gebied. Zo werd op het 
Congres van Wenen in 1815 de grens tussen Nederland 
en Pruisen bepaald op een afstand van een kanonschot, 
gemeten vanaf de Maas. Ook nu nog vormt het diepste 
punt van de Maas een belangrijk deel van de grens tussen 
België en Nederland.

HET ONTSTAAN VAN DE MAASPLASSEN
De Maasplassen zijn ontstaan door de ontgrinding van 
de Maasvallei, vooral in de 20e eeuw. Het afgraven van 
de grindafzettingen, hier achtergelaten door een gletsjer 
in de laatste ijstijd, heeft grote meren doen ontstaan die 
bijna allemaal met de Maas verbonden zijn. Sommige 
grindplassen zijn tot 40 meter diep en hebben een door-
snede van twee tot drie kilometer. De dorpen en steden 
rond de Maasplassen ontdekten de toeristische meer-
waarde al snel. Langs de plassen liggen diverse horeca-
gelegenheden, moderne jachthavens, zwemstranden, 
natuurgebieden en zelfs, dankzij de extreme helderheid 
van het water, een aantal duiklocaties. Vissers vinden in 
het gebied verschillende uitstekende visstekken. Zij vis-
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L I F E S T Y L E ,  T R A V E L  &  B O A T I N G

HET TERROIR VAN HET MAASLAND
Wijnliefhebbers kunnen het terroir van het Maasland 
‘proeven’ in de wijndomeinen Thorn of Aldeneyck, die 
beide op wandelafstand van het water liggen. Beide do-
meinen produceren kwalitatief hoogstaande wijnen. Zo 
is de Pinot Brut van domein Aldeneyck in 2012 verkozen 
tot de beste mousserende wijn van België. De hele regio 
kenmerkt zich door zijn culinaire rijkdom, met de veelzij-
dige Belgische biercultuur en streekproducten zoals as-
perges, snoekbaars en de ‘Maaseycker knapkoek’. Voor de 
veeleisende gastronomische fijnproever zijn er exclusieve 
restaurants op wandelafstand van het water. Verdeeld 
over negen restaurants schitteren er in totaal elf Mi-
chelinsterren over de Maasplassen. Zo ligt het bekende 
2-sterren restaurant Da Vinci in Maasbracht langs de wa-
terkant, op slechts een steenworp van de Linssen-werf.

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN
Natuurliefhebbers kunnen rust vinden in beschermde 
natuurgebieden waar wilde Konikspaarden en Gallo-
wayrunderen deel uitmaken van het decor. Ook bevers, 
zwanen, reigers en meer dan zestig andere soorten wa-
tervogels spelen een hoofdrol. De beide Limburgen be-
schikken in totaal over drie nationale natuurparken die 
via het vermaarde fietsroutenetwerk direct aansluiten op 
het vaarwater. 
Het Maasplassengebied is als het ware één groot vakan-
tiepark waar u uw vaarvakantie kunt kruiden met een rijk 
boeket aan diverse vrijetijdsbestedingen, voor zowel jong 
als oud. 

Geniet van een Dame Blanche, een Trappist of een Krie-
kenbier op een van de vele terrasjes langs de waterkant 
met zicht op voorbijglijdende bootjes. Combineer uw 

sen er op snoek, snoekbaars, paling, karper en alle soor-
ten witvis.
Het Maasplassengebied is uniek in zijn soort omdat 
het voor elk wat wils heeft. Het is bovendien gelegen 
in het centrum van Europa, waardoor het zeer goed 
bereikbaar is via land, lucht of water. Vanuit dit gebied 
kunt u letterlijk ‘de vier windstreken’ ontdekken. Bevaar 
de Maas stroomopwaarts richting Maastricht, Luik, 
Namen, Dinant en Noord-Frankrijk of ga vanaf Namen via 
Charleroi door Brussel langs het wereldberoemde ‘hellend 
vlak van Ronquières’. Bevaar de Maas stroomafwaarts en 
bereik via de Waal en IJssel in drie dagen het IJsselmeer 
of Friesland. U kunt de Maas ook verder afdalen en via 
de Biesbosch naar Zeeland varen. Misschien kiest u liever 
voor de historische kanalen in het noorden van België, 
die u bereikt via de Zuid-Willemsvaart met zijn populaire 
‘Willemsroute’. Komt u niet graag twee keer op dezelfde 
plaats? Er zijn verschillende uitgestippelde rondlopende 
vaarroutes beschikbaar op de website www.aqua-libra.
be.

Een vakantie in het Maasplassengebied is als een cocktail 
die u zelf samenstelt. Het is aan u om de juiste ingrediën-
ten in de juiste verhouding te mengen. De belangrijkste 
ingrediënten zijn: historie, cultuur, natuur, gastronomie 
en shoppen.
Historie en cultuur kunt u vinden in plaatsen zoals het 
voormalige miniatuurvorstendom Thorn of de bisschops-
stad Roermond. Steden als Maaseik met zijn oudste 
apotheek van de Benelux en Maastricht met zijn 1660 
historisch beschermde gebouwen weerspiegelen de ge-
schiedkundige rijkdom van deze regio. Verspreid over het 
hele gebied liggen prachtige wind- en watermolens, ka-
rakteristieke hoeves, kastelen en tal van monumentale 
gebouwen waar u de historische rijkdom welhaast aan 
den lijve kunt ondervinden.

Een vakantie in het Maasplassengebied is als een cocktail die u zelf samenstelt.
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vaarvakantie met een ontdekkingstocht op het fietsrou-
tenetwerk. Dit netwerk verbindt honderden kilometers 
fietsplezier door middel van knooppunten. In de meeste 
havens van het Maasplassengebied kan men gratis of te-
gen een kleine vergoeding beschikken over een fiets. Of 
laat uw kinderen of kleinkinderen een kano of waterfiets 
huren bij een van de vele vaar- en zeilscholen. Probeer 
eens een lijntje uit te werpen en een vis aan de haak te 
slaan. Geniet van de unieke sfeer in een van de veertig 
havens die het gebied rijk is.
De combinatie van uw vaarvakantie met een dagje shop-
pen maakt u in Roermond of Weert. Vooral Roermond 
lokt shoppers van heinde en verre wegens zijn Designer 
Outlet Shopping Center, dat bekend is tot ver over de 
landsgrenzen en jaarlijks 4 miljoen bezoekers trekt. Er 
zijn aanlegplaatsen in de onmiddellijke omgeving van dit 
indrukwekkende winkelcentrum.

SLUIZEN EN KANALEN
In het Maasplassengebied tussen Maaseik en Roermond 
ligt één sluis. Deze sluis van Linne heeft een verval van 
4 meter en wordt bijna uitsluitend gebruikt door de ple-
ziervaart. Tijdens het toeristische vaarseizoen kunt u re-
kenen op de hulp van sluisstewards bij de sluispassage.
Als u het Maasplassengebied via de kanalen wilt verlaten, 
neemt u de sluis van Panheel richting Weert of de sluis 
van Maasbracht richting Maastricht. Dit zijn sluizen met 
een hoog verval, doch met hun ‘drijvende bolders’ zijn ze 
gemakkelijk in het gebruik. Er is weinig beroepsvaart in 
het gebied. Enkel de sluis van Maasbracht wordt regel-
matig gebruikt door de beroepsvaart. 

DE WILLEMSROUTE
Kies voor de sluis van Panheel om op de Willemsroute te 
komen, met vele bestemmingen in de Belgische Kempen 
of in één dag zelfs naar ’s Hertogenbosch. Langs deze 
Willemsroute, die vooral bekend staat als een zeer rustig 
vaarwater, liggen de passantenhaventjes als aan een pa-
relsnoer geregen naast elkaar.
Breng tijdens uw tocht over de Willemsroute zeker een 
bezoek aan de oude garnizoensstad Leopoldsburg, die u 
bereikt via het historische kanaal van Beverlo. De ‘stad 
van het glas’ Lommel mag ook niet ontbreken op uw 
programma. In Bocholt kunt u het grootste brouwerij-
museum van Europa vinden op slechts vijf minuutjes 
wandelen van de passantenhaven. Neeroeteren beschikt 
over een bijzonder charmant haventje, midden in de na-
tuur in een oude kanaalarm, en in de oude mijnbouwstad 
Maasmechelen stapt u vanaf uw boot rechtstreeks het 
Maasmechelen Village Outlet Center in. Na een middagje 
shoppen kunt u nog een filmpje meepikken in de filmzaal 
die naast het shopping center ligt. Voorbij Maasmechelen 
bereikt u het mooiste dorp van Vlaanderen, Rekem, waar 

H E T  K A N  T O C H  G E E N  T O E V A L  Z I J N ?

u vanaf de waterkant een indrukwekkend zicht hebt op 
het kasteel d’Aspremont-Lynden. 

SLUIS 19; MAASTRICHT
Via de handbediende sluis 19 bereikt u het historische 
Bassin, een haven in het centrum van Maastricht.
Vanuit Maastricht kunt u terugkeren naar het Maasplas-
sengebied of doorvaren via Luik, Namen, Dinant naar het 
noorden van Frankrijk.
Het allermooiste aan dit vaargebied is dat het nog weinig 
bekend is. In de passantenhaventjes is bijna altijd plaats 
en op het vaarwater waant u zich soms alleen op de we-
reld. De gastvrijheid van de Limburgers is ook een van 
de grote troeven die een vakantie in deze regio gegaran-
deerd tot een succes maken. Dat komt mede doordat de 
taal geen barrière vormt. De meeste Limburgers, en zeker 
zij die in de toeristische sector actief zijn, spreken naast 
hun moedertaal Duits, Engels en ook wel wat Frans.

Met dit artikel en bijgaande foto’s geven we u een mooie 
blik op de menukaart van dit vaargebied in België en Ne-
derland. Het is nu aan u om de gerechten uit te kiezen en 
ervan te proeven.

Het Maasplassengebied 

AQUA-LIBRA YACHTCHARTER
Jachthaven “De Spaanjerd”
B-3640 Kinrooi
T: +32 (0)471 - 476 761
F: +32 (0)89 - 205 411
www.auqa-libra.be | info@aqua-libra.be
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