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Laat u verleiden… door De Willemsroute

Niels van Bree Bij sluis 18 met 50%
korting het Waterwegenvignet voor het
Vlaams Gewest gekocht.

De Willemsroute is het verleidelijke alternatief voor de recreatievaart om van Roermond of
’s-Hertogenbosch naar Maastricht te varen, en omgekeerd. Een schitterende route voor de
recreatieve vaarweggebruiker, goed begaanbaar en veilig. De Willemsroute leidt langs vele
historische dorpen en prachtige natuurgebieden in Nederlands en Belgisch Limburg. Beleef
De Willemsroute en geniet.
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De Willemsroute loopt via het kanaal Wessem-Nederweert en de Zuid-Willemsvaart naar de sfeervolle
binnenhaven in hartje Maastricht. De Willemsroute is een rustig tracé met kleine sluizen en veel
afmeermogelijkheden. Een bijzondere aanrader is de aftakking naar een prachtig stukje Vlaanderen: het
Kanaal Bocholt-Herentals richting Lommel en Leopoldsburg.
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Maak gebruik van de goed verzorgde aanlegplaatsen en geniet van de recreatieve hoogtepunten die
deze omgeving u biedt!
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De verleiding van De Willemsroute:
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mooie, recreatieve, rustige en veilige route
alleen bevaarbaar door de recreatievaart en de kleinere beroepsvaart
mooie, kleine sluizen met weinig verval
lage oevers waardoor u goed uitzicht heeft op de prachtige omgeving
leuke plaatsen langs de route, in Nederlands én Belgisch Limburg
veel afmeermogelijkheden
tal van toeristische attracties en horecagelegenheden langs de route
aansluiting op het bekende knooppuntennetwerk van fiets- en wandelroutes

Hinder Tot 2015 werkzaamheden op het
Julianakanaal. Voorkom lange
wachttijden en kies voor verleidelijk
alternatief De Willemsroute.
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Centrum 800 m / 3 km

Shop
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Tot 2015 werkt Rijkwaterstaat aan de sluizen van het Julianakanaal. Daardoor ontstaat op het Julianakanaal meer oponthoud dan gebruikelijk. De werkzaamheden vinden plaats bij Born, Maasbracht en Heel.
Om lange wachttijden bij de sluizen te voorkomen, wordt u een prachtige alternatieve route aanbevolen: De Willemsroute. Op De Willemsroute vaart u met minder hinder!
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Bokkerijders

Cultuur

Maaseiker Knapkoek

Verklaring van de symbolen

Doorvaarthoogte
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De maximale doorvaarthoogte op De Willemsroute is vijf meter. Enige uitzondering hierop is de
historische route door Maastricht met een doorvaarthoogte van 3,31 meter. Er is een alternatieve route
mogelijk via sluis Bosscherveld.

Jachthaven

Voordelig varen: Sluis 18
Bij sluis 18 (nabij Bocholt) koopt u een waterwegenvignet met
50% korting. Dit vignet heeft u nodig om over het Belgische tracé
van De Willemroute te varen. Het vignet is alleen bij sluis 18 te
verkrijgen. Komt u uit het zuiden, dan hoeft u het vignet pas bij de
sluis te kopen. Actuele informatie over tarieven vindt u op de website.

Willemsroute & Social Media
Laat weten waar u bent en deel uw ervaringen op De Willemsroute. Via de social media-kanalen
van De Willemsroute staat u in contact met vrienden, vaargenoten en het thuisfront. U komt
De Willemsroute tegen op twitter, hyves en facebook (zoekwoord: Willemsroute).
Bezoek ook www.dewillemsroute.eu voor meer informatie over deze verleidelijke route, reisverhalen
van andere recreatievaarders en het verplichte waterwegenvignet. Tevens kunt u zich hier aanmelden
voor de nieuwsbrief en de mobiele app downloaden. Lees ook hiernaast over het social media-spel
‘Haal alle Willempies aan boord!’
Graag tot ziens op De Willemsroute!

Historie Zuid-Willemsvaart
Vroeger zorgde de Maas al voor een waterverbinding tussen Maastricht en ‘s-Hertogenbosch.
De Maas was echter een lange omweg en door het ondiepe water maar vijf maanden per jaar
bevaarbaar. De Willemsvaart dankt haar naam aan koning Willem I, die in 1822 besloot een
verbindingskanaal te graven tussen Maastricht en ‘s-Hertogenbosch. De graafwerkzaamheden
begonnen in 1823 en het kanaal was drie jaar later klaar. Toen er later in Drenthe ook een Willemsvaart werd aangelegd, werd aan het Brabantse kanaal het woordje ‘Zuid’ toegevoegd.

www.dewillemsroute.eu

Haal alle Willempies
aan boord!
Deel uw reisverhalen, haal Willempies
aan boord en win een leuke prijs!
Met de gratis Willemsroute app
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Met de gratis Willemsroute mobiele applicatie voor iPhone en Android telefoons vaart
u met nóg meer plezier. Deel uw reisverhalen met het thuisfront, vrienden en vaargenoten. En ontvang alle actuele informatie in de palm van uw hand.
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Op en langs De Willemsroute kunt u op tien locaties een Willempie ‘aan boord halen’. U verzamelt
ze met uw smartphone. Soms moet u aan wal zijn om uw Willempie te bemachtigen. Alle locaties
staan op de kaart hiernaast. Download de gratis app en alles wijst zich vanzelf. U vindt de app in de
Android Market of de App Store.

Secundaire weg
Lokale weg
Spoorlijn
Station NL of B

Kans op een prijs!
Als u een reisverhaal deelt bij één van de tien locaties, ontvangt u daarvoor een Willempie als
beloning. Hoe meer Willempies u verzamelt, hoe hoger u stijgt in rang. U begint als matroos, maar
met tien Willempies ‘aan boord’ mag u uzelf Admiraal van De Willemsroute noemen. Bovendien:
elk Willempie is een lot. U dingt dan mee naar mooie prijzen. Hoe meer Willempies, hoe meer
kans!

Reisverhalen: Deel onderweg uw reisverhaal. Beschrijf en fotografeer uw belevenissen en kijk
ze eenvoudig terug in de app, via www.dewillemsroute.eu, of via facebook, twitter en hyves.
Willempies: Willempies haalt u aan boord op en langs De Willemsroute. Op deze kaart staan 		
de tien toeristische hoogtepunten waar u een Willempie kunt ophalen. Aan het einde van elk 		
vaarseizoen verloten we een prijs onder alle deelnemers.
Toeristische hoogtepunten: Spelenderwijs komt u met het verzamelen van de Willempies
langs 10 absolute hoogtepunten tijdens uw vaartocht.
Nieuws: Ontvang het laatste nieuws van de steden, attracties en evenementen langs de route.
Hinder: Alle scheepvaartberichten voor Limburg, Noord-Brabant en België, overzichtelijk
gepresenteerd.

Landsgrens
Dorpskern

Oud Rekem

Historische stadskern
Kasteel

Lanaken

Molen

Horeca 3 km / 6 km
Centrum 3 km / 6 km

Watermolen
Klooster
Museum
Winkels
Café

Niels van Bree Erwin Michels De
Willemsroute app geïnstalleerd: handig
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hinderinformatie.

‘t Bassin
Maastricht

21 Juli, 15.34, Krabbel Niels, Resprect

Maastricht

Restaurant
Watertoren
56

Fietsknooppunt
Knooppuntroute

Vaarkaart

Nederlands en Belgisch Limburg
Alternatief voor het Julianakanaal
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www.dewillemsroute.eu

Nederweert

Weert

Contact: VVV Weert
Maasstraat 18, 6001 EC Weert
Tel. +31 (0)495 58 69 61, www.weert.nl

Contact: VVV Weert
Maasstraat 18, 6001 EC Weert
Tel. +31 (0)495 58 69 61, www.weert.nl

Op de grens van de Nederlandse provincies Limburg
en Brabant, op het snijpunt van drie waterwegen, ligt
Nederweert. Nederweert biedt natuur, rust en
ruimte. Maar heeft ook een karakteristiek centrum,
mooie monumenten, sfeervolle terrasjes en een
openluchtmuseum.
Nederweert is prima te voet te bezichtigen. Bij de kerk aan de
Kerkstraat in Nederweert beginnen twee goed bewegwijzerde
ANWB-wandelroutes. Ook voor fietsliefhebbers is het de
plaats bij uitstek. Nederweert is aangesloten op het
Limburgse fietsknooppuntennetwerk. Nationaal park De

Groote Peel in het nabijgelegen Ospeldijk is prachtig te voet
én per fiets te bewonderen vanuit de diverse aanlegplaatsen
in Nederweert.

Voor de vaarweggebruiker
Nederweert heeft een eigen passantenhaven waar men
maximaal twee dagen mag verblijven. De haven telt zes
aanlegplaatsen met drinkwatervoorziening. Er bevinden zich
vele horecagelegenheden op loopafstand van de passantenhaven. Hiervoor moet men het kanaal oversteken via de brug.
De afstand van de aanlegplaatsen tot het centrum van
Nederweert bedraagt circa 500 meter.

Weert is de stad van traditie en cultuur, van winkels
en gezelligheid, maar ook van evenementen en
natuur. Het Weert van nu draagt het authentieke
karakter van toen. Weert is de Poort van Limburg;
naar een wereld vol verrassingen.

Contact: VVV Hamont-Achel vzw, Generaal Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel, Tel. +32 (0)11 64 60 70
vvvhamont-achel@telenet.be, www.hamont-achel.be
Dienst Vrije Tijd, Stad 40, 3930 Hamont-Achel (Hamont),
Tel. +32 (0)11 44 50 40, vrijetijd@hamont-achel.be

Voor de vaarweggebruiker
De passantenhaven van Weert biedt plaats aan ongeveer
twintig vaartuigen. Er zijn diverse voorzieningen aanwezig die
men na betaling van een borgsom kan gebruiken: toilet,
watertappunt, elektra en mogelijkheden om het chemisch
toilet en de vuilwatertank te lozen. Aanmeren kan voor
maximaal drie keer 24 uur. De haven ligt dicht bij de binnenstad
van Weert en winkelcentrum De Muntpassage. Op loopafstand
bevinden zich tevens vele horecagelegenheden. Daarnaast is
het een aanrader om vanaf de haven aan te sluiten op het
fietsknooppuntensysteem.

Tips

Tips
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Hamont-Achel

•
•
•
•
•
•
•

Openluchtmuseum Eynderhoof
Kanalenviersprong
Waterkrachtcentrale
St. Lambertuskerk met Mariakapel
Centrum Nederweert
Bezoekerscentrum Mijl Op Zeven
Weekmarkt op zaterdag

Meer informatie
www.weert.nl

Sint-Martinuskerk
Gemeentemuseum met twee locaties
Winkelcentrum De Muntpassage
Zaterdagmarkt
Birgittinessenklooster
Terrasjes op de Markt en de nieuwe Markt
Scheepvaartmuseum

Het charmante stadje Hamont-Achel ligt in de
Belgische Kempen, in het uiterste noorden van de
provincie Limburg, tegen de Nederlandse grens.
Hamont-Achel heeft een boeiende geschiedenis en
markante eigentijdse ontwikkelingen. De uitgestrekte
natuur en het historisch erfgoed zijn de pronkstukken
van Hamont-Achel.
Hamont-Achel is één van de belangrijkste Teutengemeenten
van Noord-Limburg. Het is in Limburg de enige gemeente
waar Teuten (rondreizende handelaars) en trappisten elkaar
ontmoetten. Heel wat erfgoed herinnert nog aan de Teuten.
Achel herbergt hiernaast het enige trappistenklooster in de
provincie. Het open landbouwlandschap, de uitgestrekte
natuurgebieden, de geurende naaldbossen, de verrassende

Voor de vaarweggebruiker
Hamont-Achel heeft geen eigen aanlegplaats. De dichtstbijzijnde passantenhaven, genaamd Welvaart, is gelegen in
Neerpelt.

Tips
• St. Benedictusabdij De Achelse Kluis met de
Achelse Trappist
• Kaasmakerij Catharinadal met wereldkampioen blauwe
schimmelkaas “Grevenbroecker”
• Wandelen in de Warmbeekvallei
• Grevenbroekmuseum
• De Tomp
• Kasteel Grevenbroek
• Napoleonsmolen
• Typische Teutenwoningen

Overpelt

Contact: Dienst Toerisme gemeente Neerpelt
Kerkstraat 7, 3910 Neerpelt
Tel.: +32 (0)11 80 97 46, www.neerpelt.be

Contact: Gemeentelijke Dienst Toerisme
Jeugdlaan 2, 3900 Overpelt
Tel.: +32 (0)11 51 69 63, www.overpelt.be

Gemeente Neerpelt wordt gevormd door de plaatsen
Neerpelt en Sint-Huibrechts-Lille. Het riviertje de
Dommel vormt gedeeltelijk de natuurlijke grens met
het naburige Overpelt. Door de afwezigheid van
industrie is Neerpelt een aantrekkelijke gemeente
voor toeristen.

bezichtigen van het Teutendorp zelf erg de moeite waard. Elke
natuur- of vindt iets van zijn gading in het Klankenbos, waar
een permanente collectie klankinstallaties in open lucht in het
Domein Dommelhof is opgesteld. Ook worden er in Neerpelt
jaarlijkse vele evenementen georganiseerd.

In Neerpelt is het heerlijk wandelen en fietsen door het
nabijgelegen natuurreservaat Hageven of door de prachtige
wandelgebieden die Neerpelt rijk is. Zowel wandel-, fiets-,
als ruiterroutes liggen voor het uitkiezen. Aan tavernes,
(fiets)cafés, eet- en ijshuisjes ontbreekt het niet. Naast een
bezoekje aan de Lilse Molen in Sint-Huibrechts-Lille, is het

Neerpelt centrum heeft een eigen passantenhaven, Welvaart
genaamd. Daarnaast is er in Sint-Huibrechts-Lille eveneens de
mogelijkheid om aan te meren. De aanlegsteiger “Welvaart”
in Neerpelt-Centrum biedt ruimte aan twaalf jachten.
Aangrenzend is ook een parking met alle voorzieningen voor
tien kampeerwagens. De aanlegplaats ligt op loopafstand van
het centrum van Neerpelt. In de passantenhaven mogen
toeristen gratis en maximaal twee nachten verblijven. Er is
een collectieve elektriciteits- en drinkwatervoorziening
aanwezig.

•
•
•
•
•
•
•

www.hamont-achel.be, www.achelsekluis.org
www.grevenbroekmuseum.be, www.napoleonsmolen.be
www.toerismelimburg.be

www.weert.nl

historische getuigenissen in de centra en het groen rondom
de Warmbeekvallei, maken van Hamont-Achel de plek bij
uitstek voor wandelaars en fietsers. Hamont-Achel ligt centraal
op het fietsroutenetwerk van de Brabantse en Limburgse
Kempen. Deze fietsroutes lopen langs de mooiste monumenten en mooie plekjes van deze groene regio. Hamont-Achel
biedt u ook heel wat uitgestippelde wandelwegen.

Voor de vaarweggebruiker

Overpelt heeft de toerist heel wat te bieden. Deze
gemeente, behorende tot de Belgische Kempen,
biedt een prachtig groen decor. Overpelt is hierdoor
uitermate geschikt voor fietsers en wandelaars. De
belangrijkste bezienswaardigheden zijn de Overpeltse molens en het rijk gevulde Molenmuseum.

Haal alle Willempies aan boord

Dommelafvaart
Het Klankenbos in het Provinciaal Domein Dommelhof
Lilse Molen
Teutenhuizen (Sint-Huibrechts-Lille)
Twee speeltuinen: de Bosuil en Scoutsrally
Wandelingen Natuurreservaat Hageven
Wandelkamer Sint-Huibrechts-Lille

Meer informatie

Pak uw Willempie bij kaasmakerij
Catharinadal, met de heerlijkste kazen.

www.neerpelt.be, www.natuurpuntneerpelt.be
www.toerismelimburg.be

Bent u op de locatie? Haal dan met uw mobiele app dit
Willempie aan boord. Doe mee en win!

Met vier watermolens op de Dommel, twee windmolens
en een molenmuseum bezit de gemeente Overpelt een
bijzondere rijkdom aan molens. Bovendien stonden in
Overpelt de oudste watermolens die ooit werden teruggevonden in de archieven, waarvan een aantal nu nog te
bewonderen is. Overpelt profileert zich ook als een
kunstzinnige gemeente: hier kan men volop genieten van

Maasgouw

Kinrooi

Contact: Toerisme Lommel vzw, Dorp 14, 3920 Lommel
Tel. +32 (0)11 54 02 21, www.toerismelommel.be

Contact: Dienst Toerisme, Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt
Tel. +32 (0)89 20 19 30, www.bocholt.be

Contact: Toerisme Bree, Markt z/n, 3960 Bree
Tel. +32 (0)89 84 85 61, www.bree.be

Contact: VVV Midden-Limburg,
vestiging VVV ThornWijngaard 8, 6017 AG Thorn
Tel. +31 (0900) 202 55 88, www.gemeentemaasgouw.nl

Contact: VVV-Infodienst Kinrooi
Maasstraat 82 bus 3, 3640 Kinrooi-Ophoven
Tel. +32 (0)89 56 47 36, www.toerismekinrooi.be

Tips

Bocholt is een ideale plaats om te onthaasten. De vele
bewegwijzerde fiets-, wandel- en ruiterroutes zoals de
Sezoensroute of de Boerderijenroute laten de bezoeker
kennismaken met Bocholt en omgeving. Proef de sfeer van de
torenverplaatsing van 1910, bewonder de ambachtelijke

• Glazen Huis, Vlaams Centrum voor Hedendaagse
Glaskunst
• Museum De Kolonie
• Blote voetenwandeling Heuvelse Heide met vertrekplaats
aan de jachthaven De Meerpaal
• Center Parcs: subtropisch zwemparadijs ‘Aqua Mundo’
en indoor themawereld ‘Discovery Bay’ en recreatiedomeinen Parelstrand en Blauwe Meer
• Wandelen in de Lommelse Sahara
• Regionaal Toeristisch Bezoekerscentrum Lommel
• Blotevoetenwandeling Heuvelse Heide
Een uniek landschap en in de zomer het warmste plekje van
België: de Sahara. In dit natuurgebied van 200 hectare voeren
(wit)zand en water de boventoon. Maar Lommel is méér dan
natuur, ook op cultureel gebied heeft deze levendige stad een
groot aanbod: o.a. het regionaal toeristisch bezoekerscentrum, museum De Kolonie, het domein De Groote Hoef met
het Molenmuseum, het Glazen Huis (Vlaams centrum voor
hedendaagse glaskunst) en de uitgestrekte Duitse militaire
begraafplaats zijn zeker een bezoek waard.

Passantenhaven Heuvelzicht is in 1994 speciaal aangelegd
voor de pleziervaart. Er is plek voor twintig schepen. Deze
mogen hier maximaal drie keer 24 uur verblijven. Tegen een
kleine bijdrage kan er gebruik worden gemaakt van water,
elektriciteit, sanitair en de huisvuilcontainer. Er is ook een
douche aanwezig. In de winterperiode (oktober-maart) is de
haven gereserveerd voor langliggers. Heuvelzicht ligt op
slechts 500 meter afstand van het centrum van Bocholt.

Bree is een mooi Belgisch stadje nabij de Nederlandse grens. In de oude binnenstad van Bree zijn overal
resten van een levendige geschiedenis terug te
vinden, zoals het Middeleeuwse stratenpatroon. Bree
heeft zes deelkernen: Gerdingen, Beek, ’t Hasselt,
Opitter, Tongerlo en Vostert die elk een bezoekje
waard zijn.
Bree bestaat al meer dan duizend jaar. Het centrum is klein
maar romantisch en heeft het patroon van een oude

Tips
•
•
•
•
•
•

Bree heeft twee mooi gelegen aanlegsteigers van waaruit het
centrum van Bree en Tongerlo gemakkelijk en snel te voet of
per fiets kan worden bereikt .

molens, aanschouw de kunst van het bier brouwen of maak
kennis met de alpaca (een lamasoort). Ook de beeldentuin vol
koperen kunstwerken is een bezoek waard.

Voor de vaarweggebruiker
Maasbracht en Wessem vormen belangrijke knooppunten
voor de pleziervaart in de gemeente Maasgouw. Er zijn
meerdere mogelijke aanlegplaatsen. Eén daarvan is de
passantensteiger in Maasbracht. Deze ligt op slechts 500
meter van het centrum. Horecagelegenheden bevinden zich
zelfs op minder dan 100 meter afstand. Ook Wessem heeft
diverse aanlegplaatsen voor de pleziervaart, waaronder
Passantensteiger Wessem op een afstand van circa 200 meter
van het centrum. Verder hebben ook Linne en Stevensweert
een passantensteiger. Let wel, deze passantensteigers liggen
niet aan De Willemsroute, maar vormen wel een mooi
startpunt voor een tocht over deze route.

•
•
•
•
•

Kinrooi is gelegen aan de regenrivier de Maas, in het
uiterste noordoostelijke hoekje van België. Het telt
sinds 1971 vijf deelgemeenten: Ophoven, Geistingen,
Kessenich, Molenbeersel en Kinrooi. Kessenich is het
oudste dorp en een van de authentieke Maasdorpjes
langs het snoer van de Maasdorpjes.
Tegenover de neogotische Sint Martinuskerk van Kessenich
ligt de ruïne van een robuuste achthoekige mottetoren uit de
12e eeuw. Sinds de ontgrindingen in de uiterwaarden van de
Maas is Kinrooi een echte watersportgemeente geworden. De
waterliefhebber kan hier genieten van allerhande watersporten,
boottochten op de “Paep van Meiecom III” of een bezoek
brengen aan het mooie dagstrand ‘de Steenberg’. De gemeente
Kinrooi is niet enkel blauw maar ook groen gekleurd want
Kinrooi en omstreken biedt een waaier aan fiets- en
wandelmogelijkheden. Wandel eens langs bewegwijzerde
paden in de natuur- en bosgebieden van het grensoverschrijdende ‘Kempen-Broek’ en de ‘Drie Eigen’ in de Maasvallei.

Thorn, het witte stadje
Vestingwerken Stevensweert
Natuurgebied Linnerweerd
Hompesche Molen
Wessem

Meer informatie

www.bree.be, www.toerismelimburg.be

Haal alle Willempies aan boord

omgeven door prachtige natuur. Er zijn diverse wandelroutes
(stedelijk en natuurlijk) te verkrijgen bij de VVV en alle kernen
van Maasgouw zijn aangesloten op het fietsknooppunten
netwerk.

Tips

Meer informatie

Pak uw Willempie bij het Glazen Huis, het
Vlaams Centrum voor Hedendaagse
Glaskunst.

Bent u op de locatie? Haal dan met uw mobiele app dit
Willempie aan boord. Doe mee en win!

Wandelen door intieme nostalgische straatjes, over
Middeleeuwse marktpleinen en langs monumentale
woonhuizen: een bezoek aan Wessem is zeer de moeite
waard. In Thorn kan men onder de betoverende ambiance
van dit witte stadje genieten van de gezelligheid van diverse
horecagelegenheden. Maar ook op het gebied van sport en
(water)recreatie kunnen de bezoekers van Maasgouw hun
hart ophalen. De diverse historische dorpskernen worden

• Centrum van Bree met 17e eeuwse gebouwen
• Natuurgebied De Luysen in Kempenbroek
• Opitter (Bree) met Sint-Trudokerk, Antwerpse passieretabel
en speeltuintjes voor kinderen
• Tongerlo (Bree) met Gotische Sint-Pieterskerk uit de
15e eeuw
• Stadswandeling door deze meer dan 1000 jaar oude stad

Haal alle Willempies aan boord

Pak uw Willempie in de Lommelse Sahara,
193 hectare natuur.

Gemeente Maasgouw bestaat uit tien karakteristieke
kernen: Maasbracht, Wessem, Stevensweert, Thorn,
Linne, Ohé en Laak, Brachterbeek, Heel, Panheel en
Beegden. Elke dorpskern biedt zijn eigen rijke
geschiedenis en bezienswaardigheden en moet echt
eens beleefd worden.

Tips

www.bocholt.be, www.bocholterbrouwerijmuseum.be
www.toerismelimburg.be

www.toerismelommel.be, www.lommelsejachthaven.be
www.centerparcs.be, www.toerismelimburg.be

vestingstad. De vele winkels, horecazaken en monumenten
maken het centrum levendig. Het meest indrukwekkende
monument is het gerestaureerde Augustijnerklooster midden
in de stad, dat nu dienst doet als stadhuis. In Bree vinden
jaarlijks vele evenementen plaats. De gemeente Bree wordt
omgeven door het grensoverschrijdende natuurpark
Kempenbroek. Met een oppervlakte van 6.500 hectare,
inclusief een stiltegebied en vogelkijkhutten is het hier
prachtig wandelen. Bree ligt aan het grensoverschrijdende
fietsroutenetwerk Kempen en Maasland.

Voor de vaarweggebruiker

Bocholter Brouwerij Museum
Alpacaboerderij
Sint-Laurentiuskerk
Torenverplaatsingsmuseum
Beeldentuin Albert Vaesen
Passantenhaven Heuvelzicht

Meer informatie

Meer informatie

Voor de vaarweggebruiker
Jachthaven De Meerpaal is gelegen in de bossen, aan het
kanaal van Bocholt-Herentals, op zo’n acht kilometer afstand
van het centrum. De Meerpaal beschikt over veertig ligplaatsen

Voor de vaarweggebruiker

Lanaken

Maastricht

Contact: Toerisme Maaseik, Markt 1, 3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 81 92 90, www.maaseik.be
VVV Neeroeteren, Tel. +32 (0)89 86 38 38
GSM ’t Eilandje’ +32 (0)479 652 0 25

Contact: Maascentrum De Wissen - VVV Dilsen-Stokkem
Maaspark zn, 3650 Dilsen-Stokkem, Tel. +32 (0)89 75 21 71
www.dilsen-stokkem.be

Contact: Toerisme Maasmechelen ‘Maasvinster’
Zetellaan 35, 3630 Maasmechelen
Tel. +32 (0)89 76 98 88, toerisme@maasmechelen.be
www.maasmechelen.be

Contact: Toerisme Lanaken vzw, Koning Albertlaan 110
3620 Lanaken, Tel. +32 (0)89 72 24 67
Toeristisch Infokantoor Oud-Rekem, Kanaalstraat 11
3621 Rekem, Tel. +32 (0)89 77 61 16

Contact: VVV Maastricht
Kleine Staat 1, 6211 ED Maastricht
Tel. +31 (0)43 325 21 21, www.vvvmaastricht.eu

Maaseik heeft een schitterende Markt omgeven door historische
gevels en gezellige terrasjes. Hiernaast zijn er vele musea en
andere bezienswaardigheden. De stad Maaseik beschikt onder
meer over de oudste privé-apotheek van België en het oudste
evangelieboek van de Benelux, de Codex Eyckensis. Ook over
de gebroeders Van Eyck, die hier geboren zijn, valt in Maaseik
veel te leren. De deelgemeenten Neeroeteren en Opoeteren
zijn het uitgelezen vertrekpunt voor lange ontdekkingstochten
in de groene Oetervallei. De Maaseikse wandel- en fietspaden
voeren langs idyllische watermolens, stille plekjes en het
rustieke Maasdorpje Aldeneik met heerlijke wijn.

Tips
•
•
•
•
•
•
•

Regionaal Archeologische Museum
John Selbachmuseum
Oudste privé-apotheek van België
Jachthavens marec
Sint-Catharinakerk, Maaseik
Sint-Lambertuskerk, Neeroeteren
Zomerse Zondagen in het snoer van de Maasdorpjes
Maaseik: In de ban van Van Eyck, Iedere zondag in juli en
augustus van 13u - 18u.

Meer info
www.maaseik.be, www.marec.be, www.toersimelimburg.be

Haal alle Willempies aan boord
Voor de vaarweggebruiker
Aan de oever van het Kanaal in Neeroeteren-Maaseik liggen
vele boten aangemeerd bij “’t Eilandje” (oude kanaalarm).
Er zijn echter vrijwel altijd enkele plaatsen voor passanten vrij.
Deze plekken kunnen niet gereserveerd worden, maar bel
+32 (0)479-652025 om na te gaan of er nog plaatsen vrij zijn.
Er zijn wel enkele faciliteiten aanwezig. Op het terrein bevindt

Pak uw Willempie bij de Grote Markt,
verzamelplek van de Bokkerijders.
Pak uw Willempie in het centrum van
Maaseik, waar u de lekkerste Knapkoek vindt.

Dilsen-Stokkem heeft enkele charmante dorpskernen, zoals
Stokkem en Oud-Dilsen. Elke kern heeft zijn eigen karakteristieken. Stokkem werd bekend door de bloeiende vlechtnijverheid en Lanklaar wordt “het mooiste hoekje van Limburg”
genoemd, zeker een bezoekje waard. De vijf kernen hebben
echter één ding gemeen: de allesoverheersende kleur is
groen. In Rivierpark Maasvallei en Nationaal Park Hoge
Kempen kan men heerlijk fietsen of wandelen. Dilsen-Stokkem
is aangesloten op het mooie Limburgse fietsroutenetwerk.
Voor fietsverhuur maar ook huur van een fluisterbootje of een
bezoek aan het vlechtwerkmuseum, kan men in Maascentrum

De Wissen terecht. Om sneller de omgeving te verkennen of om
langere afstanden af te lekken, biedt Maascentrum De Wissen
‘De Twike’ (twin bike) te huur aan. Twike is een elektrisch
aangedreven driewieler, die ruimte biedt aan twee passagiers.

Voor de vaarweggebruiker
Aan de oever van het kanaal Zuid-Willemsvaart in Lanklaar
liggen voornamelijk speedbootjes van de waterskiclub. Er zijn
echter altijd wel enkele plaatsen voor passanten vrij. Deze
plekken kunnen niet gereserveerd worden en er zijn geen
faciliteiten aanwezig. Wel ligt er op de oever een horecagelegenheid met groot terras en sanitaire voorzieningen.
Op wandelafstand (circa 300 meter) van de aanlegplaats
bevinden zich diverse horecagelegenheden. Het centrum van
Lanklaar met al zijn voorzieningen bevindt zich op 500 meter
afstand van de aanlegplaats. Vanaf de aanlegsteigers is de
hele omgeving per fiets of met de twike te verkennen. In
Dilsen is er een tweede aanmeermogelijkheid, deze heeft
geen faciliteiten.

Tips
•
•
•
•
•
•

Maascentrum De Wissen
Unieke natuurbeleving met een fluisterbootje
Levendig körversstadje Stokkem
Tivoli en Oude kanaalarm Lanklaar
Mariapark met oude toren
Zomerse Zondagen in het snoer van de Maasdorpjes
Stokkem: Smokkelmarkt, Iedere zondag in juli en augustus
van 9u - 14u.

Meer informatie
Bent u op de locatie? Haal dan met uw mobiele app dit
Willempie aan boord. Doe mee en win!

Tips
• Gegidste wandelingen rond het Kasteel Borgitter
• Neogotische Sint-Martinuskerk en dorpssite in
Kessenich
• Talrijke mogelijkheden tot waterrecreatie
(Sailcenter Limburg, Aqua-libra, marec)
• Natuurgebieden: Stramprooierbroek, Zig-Goort, Drie Eigen
• Rozentuin Van Esser
• Overnachten in het Botel te Ophoven
• Jachthavens marec
• Zomerse Zondagen in het snoer van de Maasdorpjes
Kessenich: Smakelijk grensgeval, brunchen aan de Maas,
Iedere zondag in juli en augustus van 11u - 16 u.

Bent u op de locatie? Haal dan met uw mobiele app dit
Willempie aan boord. Doe mee en win!

Maasmechelen

Dilsen-Stokkem is een landelijke gemeente, gelegen in
het Maasland. De Belgische gemeente bestaat uit vijf
kerkdorpen: Dilsen, Elen, Rotem, Lanklaar en Stokkem.
Dilsen-Stokkem ligt niet alleen op de grens van
Nederland en België, maar ook tussen de Maasvallei en
het Nationaal Park Hoge Kempen.

Jachthaven De Spaanjerd in Ophoven biedt plaats aan 930
zeilboten en/of kajuitboten tot 35 meter. De Spaanjerd is één
van de best uitgebouwde jachthavens aan de Maas: het
beschikt over vlottende steigers, een afgesloten parkeerterrein, trailerhelling, mastkraan, tankstation, botenwerf en een
modern uitgerust kampeerverblijfpark. Nabij de haven
bevinden zich vier horecagelegenheden. De Spaanjerd is
tevens de locatie met veel waterrecreatiemogelijkheden. De
afstand van de haven naar het centrum van Ophoven is één
kilometer.

www.toerismekinrooi.be, www.kinrooi.be, www.marec.be,
www.sailcenterlimburg.be, www.toerismelimburg.be

Dilsen-Stokkem

zich een camping, jachthaven, ligweide voor trekkers, kayakclub,
brasserie, waterskiclub, petanquebaan en kleine speeltuin.
De passantenhaven van “t Eilandje” van Neeroeteren-Maaseik
ligt op 800 meter afstand van het centrum van Neeroeteren.
Jachthaven Heerenlaak van marec, op wandelafstand van
Aldeneik, is de grootste jachthaven in de omgeving van Maaseik.
De haven biedt overdag ambiance en ’s avonds rust. Heerenlaak
heeft vele faciliteiten en (recreatieve) voorzieningen. De
afstand tot het centrum van Maaseik bedraagt drie kilometer.

Voor de vaarweggebruiker

Meer informatie

www.gemeentemaasgouw.nl

Pak uw Willempie bij Sluis 18, vlakbij Bocholt,
met 50% korting op het vaarvignet.

Maaseik

Maaseik is het kloppende hart van het Limburgse
Maasland. Een kleine stad met een groot hart voor
bezoekers. Maaseik heeft alles wat een toerist zoekt:
cultuur, ontspanning, natuur, winkels en vele
horecagelegenheden.

Beeldentuinen
Jeugdcomplex en speeltuin ’t Pelterke
Zwembad Dommelslag
Molenmuseum
Molens langs de Dommel
Fietsen en wandelen in het groen

www.overpelt.be, www.molenmuseum.be
www.toerismelimburg.be

Bree

De gemeente Bocholt is gelegen aan de splitsing van
de Zuid-Willemsvaart en het kanaal Bocholt-Herentals. Een kleine gemeenschap in het noordelijk puntje
van de Limburgse Kempen, grenzend aan Nederland.
Bocholt bestaat uit vier dorpen: Bocholt, Kaulille,
Reppel en Lozen.

Overpelt heeft geen eigen aanlegplaats. De dichtstbijzijnde
passantenhaven, Welvaart genaamd, is gelegen in Neerpelt,
op ruim twee kilometer afstand van Overpelt. Ook ligt in
Sint-Huibrechts-Lille een aanlegsteiger die ruimte biedt aan
twaalf jachten.

Meer informatie

Bocholt

met luxe voorzieningen. Voor elk jacht zijn er elektra-aansluitingen. De haven is verlicht en er zijn sanitaire faciliteiten
aanwezig. In de haven is een sfeervolle taverne gevestigd.
Verder zijn er in de directe nabijheid van de jachthaven
diverse fiets- en wandelroutes uitgestippeld. Lommel is
aangesloten op het bekende Limburgse fietsroutenetwerk.

Voor de vaarweggebruiker

•
•
•
•
•
•

Lommel

De stad Lommel, een toeristische plaats in de
Belgisch Limburgse Kempen, is een ware groene oase
en commercieel centrum. Het heeft hectaren
ongerepte natuur, schitterende duinen- en heidelandschappen, hemelsblauwe grote waterplassen en
uitgestrekte aaneengesloten bosgebieden met
bewegwijzerde wandelpaden.

lokale kunst, onder meer in verschillende beeldentuinen.
Overpelt heeft twee wandelgebieden waar het heerlijk
toeven is: Dommelvallei Overpelt en Holven/Plat.

Tips

Tips

Meer informatie

Meer informatie
Weert staat bekend om zijn Weerter vlaai, maar de stad heeft
nog veel meer te bieden. Weert kent een rijke historie, ligt in
een mooie groene omgeving en organiseert jaarlijks een
aantal internationaal bekende evenementen. Weert is een
goede uitvalsbasis voor uitstapjes naar natuur(gebieden) in de
directe omgeving. De stad is aangesloten op het Limburgse
fietsknooppuntennetwerk. Wandelroutes en verschillende
(vaar)arrangementen zijn verkrijgbaar bij de VVV en de
ANWB.

De St. Benedictusabdij De Achelse Kluis biedt niet alleen
Trappistenbier aan maar ook enkele toeristische attracties,
zoals huifkartochten, de schapenkudde en rondleidingen.

Neerpelt

www.dewissen.be, www.dilsen-stokkem.be,
www.mwv-lanklaar.be, www.toerismelimburg.be

De Belgische gemeente Maasmechelen heeft heel wat te
bieden. Het is een echte Maaslandse gemeente met
typische Maasdorpjes zoals Leut en Meeswijk, maar het
is ook een mijngemeente met veel mijnerfgoed. Vanuit
Maasmechelen kan de regio prima verkend worden. Dit
kan te voet, per fiets of bus. Natuur, cultuur of winkels;
Maasmechelen heeft voor ieder wat wils.

In de nabije omgeving van de aanlegplaats liggen diverse
horecagelegenheden en de toeristische dienst van
Maasmechelen. Dichtbij bevinden zich vele winkels en op ruim
vier kilometer afstand ligt het centrum van Maasmechelen.
Men kan ook nog aanmeren aan de kleine kom van Eisden.

Tips
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het contrast tussen oud en nieuw is groot in Maasmechelen.
Enerzijds is het mijnverleden goed zichtbaar, anderzijds is het
centrum erg modern. De shopliefhebber kan zijn hart ophalen
aan de verschillende winkelcentra en het bekende Maasmechelen Village Outlet Shopping. De vele natuurgebieden die
Maasmechelen omringen, zoals Rivierpark Maasvallei en
Nationaal Park Hoge Kempen, zijn ideaal om te voet of per
fiets te verkennen. De Giro per Vespa is ideaal om de omgeving
op een originele en gezellige manier in groep te verkennen.

Voor de vaarweggebruiker
De aanlegsteiger grenst aan Maasmechelen Village Outlet
Shopping en heeft zo’n twintig passantenplaatsen ter
beschikking. Tegen een waarborg en kleine vergoeding wordt
men aangesloten op het elektriciteitnetwerk in de haven.

Nationaal Park Hoge Kempen
Maasmechelen Village Outlet Shopping
Maasdorpje Leut met Kasteel Vilain XIIII
Museum van de Mijnwerkerswoning
Zaterdagmarkt Eisden-dorp
De hangende tuinen
Het Kruinenpad
Giro per Vespa
Zomerse Zondagen in het snoer van de Maasdorpjes
Leut: Zuiders genieten, Iedere zondag in juli en augustus
van 14u - 18u.

Meer informatie
www.maasmechelen.be, www.maasmechelenvillage.com,
www.m2shoppingcenter.be, www.toerismelimburg.be,
www.vespamaasland.be

Haal alle Willempies aan boord
Pak uw Willempie bij Maasmechelen Village
Outlet Shopping.
Pak uw Willempie bij Kasteel Villain XIII

Bent u op de locatie? Haal dan met uw mobiele app dit
Willempie aan boord. Doe mee en win!

Lanaken ligt in het uiterste zuiden van het Grensmaasgebied, op slechts vijf kilometer afstand van
Maastricht. Deze Belgisch Limburgse gemeente staat
bekend als kruispunt van vier regio’s: het Maasland,
Haspengouw, de Kempen en het Mergelland. Sinds
2008 is Lanaken bekend vanwege ‘het mooiste dorpje
van Vlaanderen’, Oud-Rekem. Oud-Rekem is een van
de authentieke Maasdorpjes in het snoer van de
Maasdorpjes.
De ongerepte beekvalleien en uitgestrekte natuurgebieden
maken van Lanaken een toeristische trekpleister bij uitstek.
Het landschap wordt doorkruist door vele wandel- en
fietspaden. In en rond Lanaken ligt het Limburgse fietsroutenetwerk. Onderweg bevinden zich talrijke toprestaurants,
eethuisjes of sfeervolle brasseries. Ook aan winkels en
cultuurhistorische mogelijkheden is geen gebrek. Voor
overnachtingen kan je terecht in een van de campings,
domein Pietersheim of bungalowpark De Krieckaert.

Voor de vaarweggebruiker
Lanaken heeft twee aanlegplaatsen voor recreatieve
vaarweggebruikers. Aanmeren is mogelijk in de kanaalkom in
Oud-Rekem, ter hoogte van het kasteel d’Aspremont-Lynden.
De afstand van Oud-Rekem tot Lanaken is zes kilometer. Naar
Rekem is het drie kilometer. In Smeermaas is ter hoogte van
het voormalige douanekantoor een aanlegplaats te vinden.
Vanuit de aanlegkade in Smeermaas is de afstand naar het
centrum van Lanaken ruim drie kilometer. Naar Smeermaas is
het slechts één kilometer en naar Maastricht vijf. Bij beide
aanlegplaatsen zijn geen faciliteiten.

Tips
• Oud-Rekem (in 2008 genomineerd tot Mooiste Dorp
van Vlaanderen)
• Kinderboerderij en Kasteelpark Pietersheim
• Nationaal Park Hoge Kempen
• Oud-Rekem: Ontdek het mooiste dorp van Vlaanderen
• Gegidste rondleidingen in en rond Oud-Rekem
• Zomerse Zondagen in het snoer van de Maasdorpjes
Oud-Rekem: ontdek het mooiste dorp van Vlaanderen
Iedere zondag in juli en augustus om 14u en 15.30u

Maastricht heeft 1.666 historische monumenten en
talrijke musea, afgewisseld met spraakmakende
architectuur. Hierdoor is de stad aan de Maas hét
decor voor een culturele ontdekkingsreis. Maar ook
voor een dag ongelimiteerd shoppen is men hier aan
het juiste adres.
Wie houdt van het Bourgondische leven komt in Maastricht
op en top aan zijn trekken. Van sterrenrestaurants tot
gezellige eetcafés; voor ieder wat wils. Verken de historische
binnenstad via een stadswandeling (eventueel met stadsgids)
die vertrekt vanuit het VVV-kantoor. Fietsliefhebbers kunnen
de omgeving van Maastricht prima per fiets bekijken via het
fietsroutenetwerk van Zuid-Limburg en Belgisch Limburg.

Tips
•
•
•
•
•
•

Historische binnenstad
Schatkamer Sint Servaas
Bonnefantenmuseum
Maastrichtse vestingwerken
Vrijthof
Onze Lieve Vrouweplein

Meer informatie
www.vvvmaastricht.eu

Meer informatie
www.toerismelanaken.be, www.toerismelimburg.be

Haal alle Willempies aan boord
Pak uw Willempie in Oud Rekem, het mooiste
dorp van Vlaanderen.

Bent u op de locatie? Haal dan met uw mobiele app dit
Willempie aan boord. Doe mee en win!

Haal alle Willempies aan boord
Pak uw Willempie bij ’t Bassin, de gezelligste
haven van Maastricht.

Bent u op de locatie? Haal dan met uw mobiele app dit
Willempie aan boord. Doe mee en win!

