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Bootverhuurder ‘AQUA LIBRA’ is gelegen in de schitterende thuishaven 

“De Spaanjerd” te Kinrooi (nabij Maaseik). Vanuit hier vertrekt u voor de 

meest uiteenlopende bestemmingen. U vindt er rust en stilte in de uitge-

strekte natuurreservaten waar wilde Konikspaarden en runderen hun thuis 

hebben. Gastronomie en cultuur vindt u wanneer u via de Willemsroute 

(Zuid-Willemsvaart) zuidwaarts vaart naar het historische ‘Bassin’ in hartje 

Maastricht, of naar Luik als eerste toeristisch interessante stad in Franstalig 

België. Volg verder de kronkelende Maas richting Namur, Dinant en zelfs 

tot in het noorden van Frankrijk. Ontdek langs de Willemsroute prachtige 

historische plaatsen, zoals Rekem (het mooiste dorp van Vlaanderen in 

2010) en de oude garnizoensstad Leopoldsburg. Ook kunt u heerlijk desig-

ner outlet-shoppen in Maasmechelen Village. Vaar langs kleine passanten-

haventjes die allemaal aansluiten op het vermaarde fietsroutenetwerk, en 

rust uit op een van de vele terrasjes langs de waterkant, onder het genot 

van een van de zevenhonderd biersoorten in België. 

3000 HECTARE AANEENGESLOTEN WATERSPORTGEBIED 

De thuishaven van Aqua Libra ligt midden in het Maasplassengebied. Met 

3000 hectare wateroppervlakte is dit het grootste aaneengesloten water-

sportgebied van de Benelux. In noordelijke richting vaart u in twee tot drie 

dagen naar Friesland of Zeeland. Bezoek de bisschopsstad Roermond (in 

2009 uitgeroepen tot Beste Binnenstad) en de Marina Oolderhuuske met 

haar typische mediterrane sfeer, en vaar via Venlo naar het Leukermeer en 

de Mooker Plassen. Maar ook in de Belgische provincies Limburg, Antwer-

pen, Vlaams- en Waals-Brabant en Luik wachten u hoogtepunten zoals Ant-

werpen, Mechelen, Leuven, Brussel en Charleroi aan de Sambre. Deze ste-

den wachten erop om door u met uw ‘eigen’ Linssen te worden ontdekt. 

Wees welkom in Maaseik en geniet van onze rijke cultuur en de hartelijke 

Limburgse gastvrijheid! 

Arlette Casters & Luc Vanthoor 

AQUA LIBRA YACHTCHARTER 
 

Welkom in de toeristische vaargids van  Aqua Libra Yachtcharter 
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Thuishaven 

De Maasplassen, het grootste aaneen-

gesloten watersportgebied van de BENE-

LUX beschikken over meerdere grote en 

middelgrote jachthavens.  Telkens voor-

zien  van comfort en luxe 

Jachthaven De Spaanjerd 

Jachthaven De Spaanjerd is de modernste 

en best uitgeruste jachthaven van 

WestEuropa. De Spaanjerd is tevens de 

grootste binnenjachthaven, maar heeft 

toch een uitzonderlijke familiale sfeer. 

Zowel kinderen als ouders kunnen zich 

hier ontspannen en rust vinden.  

 

www.marec.be 

Roermond  

Roermond is sinds 1559 een bisschopsstad. In het centrum staan meerdere 

historische kerken, waaronder de Sint-Christoffelkathedraal. De 86 meter 

hoge toren van deze kathedraal kan op sommige dagen beklommen worden 

en geeft u dan een indrukwekkend uitzicht over de stad en zijn Maasplassen. 

Roermond is ook een leuke stad om te shoppen. Van kleine boetiekjes in 

historisch beschermde gebouwen tot het Designer Outlet Center met zijn 

bijna 200 merkwinkels, dat jaarlijks bijna 4 miljoen bezoekers aantrekt. 

Ontdek de Maasplassen in een weekend 

Marina “Oolderhuuske” Roermond. 

http://www.oolderhuuske.nl/ 

http://www.marec.be/de/home.html
http://www.oolderhuuske.nl/
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Hartelijk welkom in Limburg Limburg,  

gelegen in het hart van Europa, aan weerszijden van de Maas.  Haar veelzijdigheid maakt van Limburg een perfecte 

vakantiebestemming voor groot en klein. In het Noorden vlak en bosrijk en naar het zuiden toenemend heuvelachtig, 

bezaaid met groene weilanden, fruitboomgaarden,  indrukwekkende meren en kronkelende waterwegen. Limburg heeft 

mild en zonnig klimaat, talrijke historische gebouwen en een rijke cultuur.   De Limburgers staan bekend voor hun 

gastvrijheid en Bourgondische levensstijl 

Limburg Aktief : Voor een actieve vakantie heeft Limburg een overvloed aan mogelijkheden. Het vlakke tot heuvelachtige 

landschap nodigt uit om te wandelen of te fietsen in een rustgevende regio. Watersporters komen aan hun trekken in het 

grootste aaneengesloten watersportgebied van de Benelux: de Maasplassen. Een wateroppervlakte van 3000 hectare, in-

drukwekkende meren die met elkaar verbonden zijn door de Maas, gelegen in een ongerepte natuur met wilde paarden en 

Galloway-runderen.  

Culinair Limburg De beide Limburgen staan bekend om hun bourgondische gastronomie. Limburg heeft een uitgebreid 

en afwisselend culinair aanbod. Je kunt er meerdere restaurants vinden met een innovatieve keuken en internationale in-

vloeden. In ons vaargebied bevinden zich meerdere toprestaurants met vermeldingen in Michelin en GaultMillau. 

Wandelen ① Fietsroutenetwerk ② Watersport ⑤ Beach Fun④  Kinderparadijs  ③ 

 700 soorten bier ⑥     Topgastronomie  ⑦  Romantiek ⑩ Wijndomein Aldeneik ⑨  Verwennerij ⑧ 

Roermond Outlet Center ⑪ Thorn ⑫ Roermond ⑬ Stevensweert ⑭ Wild horses ⑮ 

❶ 

❷ 

❸ 

❹ 

❺ 

❻ 

❼ 

❽ 

❾ 

❿ 

⓫ 

⓬ 

⓭ 

⓮ 

⓯ 

Cultuur : Limburg heeft een uitgebreid en afwisselend aanbod van culturele en historische evenementen. In de Maasvallei 

liggen meerdere unieke kastelen, kerken en kloosters. Hier kan men de geschiedenis beleven, architectuur bewonderen, 

genieten van tuinen en parken, en zichzelf onderdompelen in de rijke geschiedenis van deze regio. Nederlands en Belgisch 

Limburg beschikken ook nog over unieke historische evenementen, zoals bijvoorbeeld het Oud-Limburgs Schuttersfeest in 

het eerste en tweede weekend van juli. Het Limburgse carnaval is ook tot ver over de grenzen bekend en geliefd 
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De Willemsroute : Midweek( 4— 6 dagen) 

❶ 

❷ 

❸ 

❹ 

❺ 

❻ 

❼ 

 

 

❽

❾ 

❿ 

http://www.aqua-libra.be/het-vaargebied/vaarroutes 
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De Willemsroute vanaf jachthaven De Spaanjerd  

Kinrooi:  ❶ 

Onze thuishaven De Spaanjerd beschikt over de modernste technische en sanitaire voorzieningen. Vlottende steigers, beveiligde parkeerplaats, tankstation, wassalon, en meerdere brasse-
ries met schitterende terrassen die uitzicht geven op het water. Onze thuishaven is de ideale startplaats voor heerlijk ontspannende vaartochten. 

Kinrooi is de meest noordoostelijke gemeente van België en heeft vijf kerkdorpen. Kinrooi is culinair ambassadeur van Vlaanderen 2012-2014. De plaats staat bekend om zijn fietsroutenet-
werk, zijn historische molens, zijn charmante dorpskernen en zijn ‘opwindende rust’…  

Maaseik:  ❷   

Een kleine stad met het grootste historische marktplein van België. Maaseik is gelegen op 4,5 km van thuishaven De Spaanjerd, en slechts 1 km van jachthaven Heeren-
laak. Het is de geboorteplaats van de gebroeders Van Eyck. In de kerkschatten van Maaseik vinden we ook het oudste handgeschreven evangelie van de Benelux, de ‘Codex Eyckensis’. Be-
zoek ook de oudste apotheek van België of een van de musea in het centrum van de stad. In de onmiddellijke omgeving kunnen wij een bezoek aan wijndomein Aldeneyck ten zeerste aan-
bevelen. 

Vanaf Heerenlaak is de Maas stroomopwaarts niet meer bevaarbaar en moet men terug stroomafwaarts richting Nederland. Vanaf Maasbracht kan men via de sluis van Maasbracht (met 
drijvende bolders) het Julianakanaal opvaren. Op deze manier kan men de Willemsroute in wijzerzin (met de klok mee) bevaren. Men kan echter ook via de sluis van Panheel het kanaal 
Wessem‑Nederweert opvaren om zo de Willemsroute in ‘tegenwijzerzin’ op te varen. 

Als men via Maasbracht het Julianakanaal opvaart, is de eerstvolgende aanlegmogelijkheid Maastricht (vanaf de sluis ongeveer 4-5 uur varen). Vertrekt men via Panheel, dan is de eerste 
mogelijkheid Weert (1,5 tot 2 uur varen). 

Gebroeders Van Eyck Wijngaarden Wijndomein Aldeneyck 
Markt Maaseik 

Markt Maaseik Oudste apotheek 

van België 

Zonsondergang over de Maasplassen 
Versteend woud in Stevensweert 

Kanaal Wessem—Nederweert 

Lemmensmolen Maasplassen Dorpskern Kessenich Candlelight Tour 
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Wessem:  ❸ 

Een historisch stadje waarvan de straten zijn aangelegd met maaskeien. In het centrum vinden we handelshuizen gebouwd in de Gelderse stijl alsook een vroegromaanse kerk uit het jaar 
1000. 

Wessem beschikt eveneens over een grote jachthaven, uitgerust met de modernste voorzieningen. Het Comfortparc Wessem biedt wellness in een gebouw dat op het water drijft. 

Weert en Nederweert :  ❹ 

Nederweert ligt op de grens tussen de Nederlandse provincies Limburg en Brabant, op het knooppunt van drie waterwegen. Een plek van natuur, rust en ruimte. Nederweert is een kleine 
plaats met een karaktervol centrum, beschermde historische gebouwen, schilderachtige cafeetjes en het openluchtmuseum Eynderhof. 

De passantenhaven van Weert ligt op een paar wandelminuten van het centrum. Inkopen kan men doen op 100 meter van de haven. Weert is een middelgrote stad die zich tussen de 14e 
en 16e eeuw ontwikkelde als centrum van het gebied De Peel. De stad beschikte destijds over een eigen munt, een kasteel en stadswallen. Huidige bezienswaardigheden zijn een monu-
mentale kerk en een klooster. 

Als men de Zuid-Willemsvaart verder volgt richting Bocholt, vaart men door een rustgevend natuurgebied. Direct na Weert passeert men sluis 16 om kort daarna België binnen te varen. Op 
Belgisch grondgebied liggen sluis 17 en 18 relatief dicht bij elkaar. In deze sluizen steekt de sluismeester graag een helpende hand toe…. 

 

 

Bocholt:  ❺ 

Gemakkelijke aanlegplaats met inkoopmogelijkheden op 100 meter. In de gemeente Bocholt komen de Zuid -Willemsvaart en het kanaal Bocholt-Herentals samen. Bocholt heeft het grootste 
brouwerijmuseum van Europa. Dit museum is op een kilometer van de haven gelegen. Tevens beschikt Bocholt over een aantal leuke cafeetjes en eetgelegenheden. 

Vanaf Bocholt kan men richting Lommel-Leopoldsburg of richting Maastricht varen. Als men naar Leopoldsburg vaart, passeert men het bijzonder charmante kanaal van Beverlo. Leopoldsburg 
is wel een ‘eindstation’. Vanuit Leopoldsburg moet men in omgekeerde richting terug. 

 

Wilde paarden Wilde koeien Belgische—Nederlandse 

grens 

Sluis 17 te Lozen Bunker te Bree Passantenhaven Neder-

weert 

Kanaal van Beverlo Brouwerijmuseum Bocholt 
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Lommel :   ❻ 

De stad Lommel is een toeristische trekpleister in het noorden van de provincie Limburg. Het is tegelijkertijd een groene oase en een handelscentrum. Ongerepte natuurlijke duinen wisselen 

af met diepblauwe meren en uitgestrekte bossen, voorzien van uitgestippelde wandelpaden. Jachthaven De Meerpaal ligt op ongeveer 9 kilometer van het centrum van Lommel, midden in 

de natuur. De Meerpaal is een bijzonder goed uitgeruste haven met veertig ligplaatsen. In de haven nodigt een stemmingsvolle taverne met terras uit voor een hapje of drankje. Vanuit de 

haven vertrekken verschillende wandelroutes en de haven sluit ook aan op het bekende fietsroutenetwerk.  

Neeroeteren—Maaseik :  ❼ 

Ter hoogte van Neeroeteren vinden we een bijzonder charmant haventje met de naam Het Eilandje. Een taverne met terras en speeltuin biedt de bezoeker mogelijkheid tot eten en drinken 

voor een democratische prijs. Er zijn bijna altijd ligplaatsen vrij. Er kan niet gereserveerd worden, maar op nummer 0032 (0)479 652025 kunt u informeren of er nog plaats vrij is. Vanuit Het 

Eilandje wandel je in een tiental minuten naar het centrum van Neeroeteren en zijn bekende taverne “Oud Oteren.” 

Maasmechelen :  ❽ 

De stad Maasmechelen getuigt van een groot mijnbouwverleden. Vanuit de passantenhaven bereik je te voet in minder dan twee minuten het bekende Maasmechelen Village met zijn 170 

merkenwinkels die permanent kortingen tot 70% geven. Maasmechelen is een smeltkroes van culturen en dat zie je aan de grote verscheidenheid aan restaurants en eethuizen. Aan de haven 

is tevens een filmzaal gelegen en zijn er talrijke andere ontspanningsmogelijkheden. In de schaduw van de oude schachttorens van de mijn kun je wandelen door het ‘kruinenpad’ – een paar 

meter boven de grond wandelen door de boomtoppen blijft een speciale ervaring.  

Kanaal Bocholt—Herentals Lommel—glasstad Ongerepte natuur Duinen en meren 
Jachthaven “De Meerpaal” 

Watermolen Neeroeteren 

Outlet Shopping Maasmechelen 

Wandelen in de Mechelse Heide. 

Oude schachttorens Maasmechelen 
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Rekem—Lanaken :  ❾ 

Lanaken ligt in het uiterste zuiden van het Grensmaasgebied, slechts 5 km van Maastricht. Lanaken is het knooppunt van vier bekende regio’s: Maasland, Haspengouw, Kempen en Mergel-

land. Sinds 2008 staat Lanaken bekend om zijn ‘mooiste dorp van Vlaanderen’: Oud‑Rekem. Het historische Oud‑Rekem beschikt over een eigen aanlegsteiger en nodigt u graag uit voor 

een bezoek. 

Ter hoogte van deze aanlegsteiger kun je o.a. kasteel d’Aspremont-Lynden bewonderen. Het centrum van Rekem ligt op slechts drie kilometer van deze aanlegsteiger. In Smeermaas ligt 

ter hoogte van het oude tolhuis eveneens een aanlegsteiger, vanwaar het slechts drie kilometer is naar het centrum van Lanaken. Beide steigers bieden momenteel geen voorzieningen. 

Kasteel “ d’ Aspremont—Lynden” 
Nationaal park “Hoge Kempen” 

Oud Rekem 

Nationaal park “Hoge Kempen” 

Wandelen in boomtoppen 

Maastricht :  ❿ 

Maastricht telt 1.666 historische gebouwen en talrijke musea, alsook een zeer afwisselende architectuur. Hiermee biedt deze ‘stad aan de Maas’ een indrukwekkend decor voor de ware cul-

tuurliefhebber. Maastricht is ook uitermate bekend om zijn bruisende nachtleven en uitgaansmogelijkheden. 

Maastricht heeft meerdere aanlegplaatsen. Men kan via sluis 19 rechtstreeks het historische Bassin binnenvaren. Hiervoor zal men wel de mast en de bimini moeten neerlaten. Het Bassin is 
vrij eng en enigszins luidruchtig tijdens de nacht omdat het in het centrum gelegen is, maar biedt wel een uniek historisch kader. 

Men kan ook de Maas een stukje stroomopwaarts varen en aanleggen in haven Pietersplas. Vanuit deze haven kan men op eenvoudige wijze, met het openbaar vervoer of met een taxi, het 
centrum van de stad bereiken. Havengasten krijgen trouwens een speciaal tarief aangeboden bij het gebruik van een taxi. Jachthaven Pietersplas is bijzonder goed uitgerust en beschikt over 
alle comfort.  

Servaasbrug te  Maastricht 
Jachthaven “Pietersplas” Maastricht 

Vrijthof Maastricht 

Bassin Maastricht 
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Wie van het bourgondische leven houdt, mag Maastricht niet voorbijvaren. Van sterrenrestaurants tot de gemoedelijke bistro: hier is er voor elk wat wils. Maastricht sluit eveneens aan op het 

welbekende fietsroutenetwerk. Maastricht heeft een bijzonder gezellige markt op vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. 

Maastricht is een verblijf van twee dagen meer dan waard….  

Verdere informatie : www.vvvmaastricht.eu  

 

Vanaf Maastricht gaat het dan in noordelijke richting via het Julianakanaal. Via de sluis Limmel (die meestal open staat) naar de sluis Born. Zowel in Born als Echt zijn er aanlegplaatsen, maar 
deze zijn af te raden vanwege de vele beroepsvaart. Op het einde van het Julianakanaal heeft men nog de sluis van Maasbracht (drijvende vlotters). Alvorens terug te keren in de thuishaven, 
komt u nog langs jachthaven Koeweide te Wessem. De terugreis tot aan de thuishaven van Aqua Libra is dan slechts nog een kattensprong. 

De Willemsroute 

De Willemsroute is ontstaan als een alternatief voor de recreatievaarder die vanuit Den Bosch of Roermond naar Maastricht wilde varen. Wegens werkzaamheden aan de sluizen op het 

Julianakanaal (tussen 2008 en 2012) werden de recreatievaarders omgeleid langs de Zuid-Willemsvaart. Deze omleiding won al snel aan populariteit omdat het niet alleen een alternatief is, 

maar daarenboven een bijzonder charmante, rustige en veilige route. 

Bijkomende informatie : 

www.dewillemsroute.eu 

www.vvvmiddenlimburg.nl 

www.toerismelimburg.be 

Maastricht by Night 
Vrijthof Vrijthof by Night 

Julianakanaal Echt Comfortpark Wessem Fietsen langs de Willemsroute Jachthaven Koeweide 

http://vvvmaastricht.eu/home.html?lang=4
http://www.dewillemsroute.eu/
http://www.vvvmiddenlimburg.nl/?sc_lang=de-DE
http://www.toerismelimburg.be/
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Route Roermond—’s Hertogenbosch—Tilburg—Eindhoven (5— 7 Dagen) 
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Route Noord : Maas—Zuidwillemsvaart 

Kinrooi - Roermond  :  (20 Km - 1 Sluis) 

Roermond bestond reeds in de Romeinse tijd en had door de eeuwen heen verschillende overheersers. Deze verschillende invloeden zijn nog overal in de stad zichtbaar. De Rattentoren is een 

overblijfsel van de vroegere vestingstad en fungeert nu als tentoonstellingsruimte. Een belangrijk relikwie van Roermond als bolwerk van de katholieke kerk is de Onze Lieve Vrouw in ‘t Zand 

uit de 13e eeuw. Op de markt vinden we de Sint-Christoffelkathedraal met zijn opvallende gouden Christoffelbeeld boven op de toren. Deze kathedraal dateert uit het jaar 1410. Als u kort 

voor 12.00 uur in Roermond bent, ga dan naar het marktplein en luister naar de muziek van het klokkenspel, begeleid door levensgrote bewegende beelden in de toren van het stadhuis. Deze 

beelden vertegenwoordigen een aantal historische notabelen van de stad. In minder dan drie minuten wandelt u van de binnenstad naar het grote Outlet Shopping Center van Roermond. Dit 

outletcenter is bekend tot ver over de grenzen en ontvangt jaarlijks meer dan vier miljoen bezoekers! Roermond beschikt over verschillende jachthavens met uitgebreide faciliteiten. Breng 

ook zeker een bezoek aan Marina Oolderhuuske met zijn unieke mediterrane sfeer. 

Outlet Shopping Roermond 

Centrum Roermond 

Rattentoren Roermond 
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Roermond—Venlo  (30 Km - 2 Sluizen) 

Venlo: De eerste vermeldingen van een vestiging op de plek waar nu Venlo ligt, stammen uit de Romeinse tijd. Destijds lag aan de westoever van de Maas het dorp Blariacum, later Blerick 

genaamd, het westelijke gedeelte van de dubbelstad Venlo. Ten oosten van de Maas ligt het eigenlijke Venlo. In de middeleeuwen was Venlo een omwalde handelsstad. Talrijke historische 

gebouwen in Venlo werden in de laatste oorlog vernield, maar bij een wandeling door Venlo zult u nog vele sporen van haar rijke geschiedenis vinden. Bijvoorbeeld het monumentale stad-

huis uit de 16e eeuw, het Huis Schreurs in Gelderlandse renaissancestijl, het Oude Weeshuis, de Martinuskerk en het beroemde Romerhuis. De oude gebouwen vormen het decor van talrij-

ke gezellige kroegjes waar het in de zomermaanden heerlijk verblijven is. Zowel in Blerick als Venlo kan men prima winkelen. Het grootste winkelcentrum ligt ten oosten van de Maas. Ven-

lo heeft een stadshaventje (passanten) en een volwaardige haven net voorbij de stad stroomafwaarts. 

Bijkomende informatie  : www.liefdevoorlimburg.nl 

Kessel: In de Romeinse tijd was Kessel reeds een strategisch belangrijk dorp aan de Maas. De Middeleeuwse 

burcht, de Keverberg, ligt op een heuvel langs de Maas, in het dorpscentrum. Op het einde van de tweede we-

reldoorlog brachten de Duitsers de burcht tot ontploffing. Er bleef zo weinig van over dat men een restauratie 

uitsloot. Bij een bezoek aan de ruïnes krijgt u echter een zeer goed beeld van de indrukwekkende grootte van de 

toenmalige burcht. Voor natuurvrienden adviseren we een bezoek aan het Kesselse Bos en het Heldense Bos, een 

gebied met ‘wandelende duinen’. Een kwart eeuw geleden werden in deze bossen nog dennenbomen geplant om 

te gebruiken als stutpalen voor de mijnen in het zuiden van de provincie. 

❶ 

❶ ❶ ❶ 

❷ 

❷ ❷ ❷ 

http://www.liefdevoorlimburg.nl
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Venlo - Cuyck :  (55 Km - 1 Sluis ) 

Jachthafen  : ‘t Leuken (www.valckxwatersport.nl) 

Venray - De Peel  : Het Peelgebied ligt een stukje ten westen van de Maas. Op de overgang van de 

Maasvallei naar het Peelgebied ligt Venray met zijn uitnodigende winkelcentrum. De Sint-Petruskerk 

van Venray heeft een verzameling middeleeuwse schilderijen. 

Bijkomende informatie : www.liefdevoorlimburg.nl 

Mook - Plasmolen  De Mookerheide is een fascinerend natuurgebied op ongeveer 60 meter boven 

de zeespiegel. De natuurgebieden tussen Molenhoek en Plasmolen liggen op een stuwwal die in de 

laatste ijstijd ontstaan is. De Mookerplas ligt tussen Mook en Middelaar en is met het Vrijetijdscen-

trum Grote Siep een ideale plaats om te zonnebaden, zwemmen, surfen, zeilen en vissen. Twee 

jachthavens, diverse attracties en veel gezellige cafeetjes en restaurants vormen de levensader van 

de Plasmolen. 

http://www.liefdevoorlimburg.nl
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Cuijk - ’s Hertogenbosch  (60 Km—3 Sluizen) 

‘s Hertogenbosch 

Jachthaven “Gouden Ham” 

Jachthaven “Lithse Ham” 

‘s Hertogenbosch : ‘s-Hertogenbosch, in de volksmond Den Bosch genoemd, is de historische en culturele hoofdstad van de provincie Noord-Brabant. De omwalling van de stad 

speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Nederland. Grote delen hiervan zijn behouden gebleven. Binnen de nog steeds bestaande stadsmuren is de middeleeuwse structuur van 

straten en steegjes nog goed te herkennen. Het hart en oudste gedeelte van de stad is het driehoekige marktplein. Hier vinden we het prachtige stadhuis en het oudste bakstenen huis van 

de stad, genaamd De Moriaan. Het belangrijkste historische gebouw is de laat-gotische Sint-Janskathedraal, die in de bloeitijd van de stad gebouwd is. 

Den Bosch staat op de vijfde plaats van meest levendige en vriendelijke winkelsteden van Nederland. Doet u graag een terrasje? Er zijn talrijke mogelijkheden op het marktplein en de om-

liggende steegjes. Een leuk alternatief voor het varen met uw ‘eigen schip’ is een rondvaart met een fluisterboot op de Binnendieze, waarbij men zelfs onder de stad door vaart….  

Grachten van Den Bosch Kathedraal Den Bosch Binnendieze 
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Vanaf ‘s Hertogenbosch heeft u de mogelijkheid om in 1 dag terug naar thuishaven “De Spaanjerd” te varen.  Indien u deze mogelijkheid niet gebruikt bieden 

wij een alternatief vanaf pagina 17 

‘s Hertogenbosch - Helmond - Weert - Kinrooi  : 85 Km  -  12 Sluizen 

De Zuid-Willemsvaart is een relatief rustig en smal kanaal. In het hoogseizoen zijn er minder 

beroepsschippers onderweg en is er meer plaats voor de recreatievaarder. In de sluizen 

heeft men voldoende aandacht voor de recreatievaart, maar de beroepsvaart heeft nu een-

maal voorrang. 

De Zuid-Willemsvaart voert door een afwisselend landschap. Bij diverse sluizen is er aanleg-

mogelijkheid. Ankeren is in het gehele kanaal verboden. Het volledige traject kan men in 

één dag varen. Alle sluizen, met uitzondering van Panheel, hebben een klein verval. Let op 

bij het vertrek vanuit Den Bosch, want voor de eerste sluis is er geen mogelijkheid om aan te 

leggen en het kanaal is vrij smal. Bij de eerste sluis is het gebruiken – of in ieder geval het 

uitluisteren – van de marifoon raadzaam. 
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S ‘ Hertogenbosch—Heusden—Biesbosch  :  35 Km  -  1 Sluis 

‘s Hertogenbosch 

Heusden  Heusden is een volledig gerestaureerde vestingstad. De ves-

ting werd volgens de stadsplannen van 1649 gerestaureerd. Gezien de 

gunstige ligging aan het water begon men in 1200 reeds met de bouw 

van een burcht, die in drie eeuwen tijd tot een onneembare vesting 

met een achthoekige toren en 4 m dikke muren uitgebouwd werd. In 

1680 sloeg de bliksem in een met buskruit gevuld gebouw en lag de 

hele vesting in puin. De fundamenten zijn nog steeds zichtbaar. De 

visbank aan de Vismarkt is het enige gebouw in Nederland dat nog uit 

de tijd van de Bataafse Republiek is overgebleven. 

In het stadscentrum staan verschillende getuigen van een rijke historie 

eensgezind naast elkaar. Na een verkenning van de smalle steegjes in 

het centrum en de omwalling van de stad met haar indrukwekkende 

vergezichten vind je rust op een van de talrijke terrasjes aan de haven.  

Biesbosch : Het nationaal park Biesbosch is een zoetwatergetijdengebied met kronkelende waterwegen, moe-

rasachtige weidelandschappen en een uitzonderlijke fauna en flora. 

In de Biesbosch zijn de vaarwegen niet afgebakend. Van tijd tot tijd zijn zandbanken aangeduid met stokken of 

twijgen in de bodem. Het verschil tussen eb en vloed bedraagt normaal 35 centimeter, doch kan bij uitzondering 

tot 70 centimeter bedragen. De Biesbosch heeft verschillende vaarwegen door het gebied die op sommige plaat-

sen zeer ondiep kunnen zijn. Als u door de Biesbosch vaart, is een recente waterwegenkaart onontbeerlijk!! Een 

dergelijke kaart is steeds aan boord van de schepen van Aqua Libra; houd deze kaart dan ook steeds bij de hand. 
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Biesbosch - Tilburg - Beekse Bergen : 35 Km - 3 Sluizen 

Safaripark und Jachthafen “De Beekse Bergen” 

Wilhelminakanaal : : Rechtlijnig kanaal met beboste oevers die 

afwisselen met weidse uitzichten over weilanden. Er is op dit 

kanaal weinig beroepsvaart, enkel tussen Tilburg en de Amer is 

deze iets intensiever. 

Tilburg : Tilburg is de zesde grootste stad van Nederland. Reeds 

van ver ziet men een van de hoogste gebouwen van Nederland: 

de Westpoint. 

In de omgeving van Tilburg is veel te beleven. Zo kan men het 

trappistenklooster in Berkel-Enschot een bezoek brengen. Hier 

brouwen ze het enige trappistenbier van Nederland. Voor een 

mooie wandeling ga je naar de Loonse en Drunense duinen of 

naar de Oisterwijkse wouden. 

“Safaripark Beekse Bergen” is een ideale bestemming voor een 

familie-uitstap.  Bij Safaripark “De Beekse Bergen” is er zelfs een 

passantenhaven.  Deze haven heeft veertig ligplaatsen en is mid-

den in het groen van de Beekse bergen gelegen.  De haven is 

slechts gedurende een paar uur per dag toegankelijk vanaf het 

kanaal (ophaalbrug).  Op voorhand informeren is raadzaam. 

 

www.beeksebergen.nl 

http://www.beeksebergen.nl
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Beekse Bergen - Eindhoven - Weert - Kinrooi  90 Km  -  8  Sluizen 

Eindhoven  .onderscheidt zich van andere Brabantse steden door zijn moderne uitstraling. De stad heeft een open karakter en een internationale oriëntatie: jong en actief. Eindhoven heeft 

zich in de loop der jaren weten te ontwikkelen tot een van de modernste regionale hoofdsteden van Europa. Eindhoven dankt zijn bekendheid hoofdzakelijk aan het feit dat Philips hier in 1891 

met de productie van gloeilampen begon. 

Het aanbod van winkels in de binnenstad is zeer groot, alleen al in de Heuvelgalerie bevinden zich meer dan 100 handelszaken. Design- en kunstwinkels kan men vooral vinden in de straten 

Grote Berg en Kleine Berg. 

Op cultureel vlak heeft Eindhoven ook veel te bieden. Diverse musea zijn een bezoek waard. Een goed voorbeeld is het historische openluchtmuseum. Dit museum geeft een mooi, levendig 

beeld van verschillende facetten van onze geschiedenis – van de ijzertijd via de middeleeuwen tot aan de industriële revolutie. Een bezoek aan dit openluchtmuseum met kinderen is eveneens 

een aanrader. 

EINDHOVEN 
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Brussel 

Luttich 

Route Maastricht - Luik - Namen - Charleroi - Brussel - Mechelen - Lommel  (10—14 Dagen) 
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Kinrooi—Maastricht  :  47 Km—2 Sluizen 

Vanaf onze thuishaven volgt u het Julianakanaal. Tussen Maasbracht en Maastricht vormt de Maas een natuurlijke grens tussen België en Nederland met een verval van bijna 23 m. Gezien 

dit grote verval heeft men de Maas niet gekanaliseerd maar is parallel aan de Maas het Julianakanaal gegraven. Het Julianakanaal is in Maasbracht en Limmel met de Maas verbonden. In 

Maasbracht en Limmel bevinden zich de sluizen. De sluiskolken hebben een verval van ongeveer 11,87 m. Dit is het grootste verval van Nederland. De sluizen beschikken over drijvende 

bolders waardoor het gebruik zeer eenvoudig is. Een andere bijzonderheid van het Julianakanaal is dat het grotendeels boven het landschap gelegen is. Vooral in het eerste gedeelte vanaf 

Maasbracht is dit opvallend. Tussen de sluizen van Maasbracht en Born is het kanaal breed en rechtlijnig. Het gedeelte tussen Born en Limmel is smaller en heeft een aantal bochten. 

Maastricht : beschrijving op pagina 8 en 9 

En  : www.vvvmaastricht.nl 

Jachthaven “Pietersplas” Maastricht 

 

Kasteel en woonplaats “André Rieu” in Maastricht 

http://www.vvvmaastricht.nl
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Maastricht—Luik : 28 Km—1 Sluis 

Luik is het culturele centrum van Wallonië, het Franstalig gedeelte van België. Luik is de hoofdstad van de gelijknamige provincie en van het bisdom Luik. Het is een stad met 194.715 inwo-

ners en ligt op de plaats waar de Ourthe uitmondt in de Maas. Luik heeft een prachtig historisch centrum. Samen met zijn voorsteden heeft Luik in totaal ongeveer 600.000 inwoners. Luik 

is een van de belangrijkste toeristische steden van Wallonië en heeft veel te bieden. 

Ingesloten tussen steile, beboste heuvels, aan de oevers van de Maas, die de stad van zuid naar noord doorsnijdt. De binnenstad van 

Luik heeft belangrijke niveauverschillen, die bijdragen aan de unieke charme. 

De bewoners van Luik weten wat levensvreugde is en zijn ware feestvierders. Traditie en folklore zijn heden ten dage nog bijzonder 

belangrijk voor de Luikenaars. De restaurants van Luik zijn eveneens een bijzondere troef die bij een bezoek aan deze stad uitgespeeld 

wordt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over haar rijke kunsthistorische, culturele en architectonische erfenis. 

Ook in de directe omgeving van Luik bevinden zich bijzonder veel en mooie bestemmingen. 

http://www.liege.be/tourisme-nl 

Haven in het centrum van Luik 

http://www.liege.be/tourisme-de
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Luik—Huy: 34 Km—2 Sluizen 

Huy : : De eerste vermelding van Huy dateert uit het jaar 636. In de middeleeuwen was de stad een handelsplaats en 

werd er wol bewerkt.  

Het citadellencomplex is in 1976 geklasseerd als beschermd erfgoed. In dit complex is sinds 1992 het ‘museum van de 

weerstand en de concentratiekampen’ ondergebracht. Dit museum is ontstaan op initiatief van Belgische jongeren die 

de herinnering aan de wereldoorlogen levendig willen houden 

Kabelbaan Citadel Huy 

Citadel Huy 

Centrum Huy 

Citadel Huy 
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Huy - Namur :  30 Km - 2 Sluizen 

Namen: : Hoofdstad van Wallonië en toegangspoort tot de Ardennen. Namen is ontstaan aan de samenvloeiing van de Sambre en de Maas. Waar beide rivieren samenvloeien zorgt een 

indrukwekkende rotspartij voor een bijzondere sfeer. Bovenop deze rotspartij staat de indrukwekkende citadel van Namen. In het historische centrum van Namen staan meerdere gebou-

wen uit de 18e eeuw. De straten en steegjes ademen een sfeer van rust, zelfs op toeristische topdagen. Voor de inwoners van Namen staan levenskwaliteit en gastvrijheid voorop. Op weg 

naar Namen passeert men de rotspartij van Marche-les-Dames, waar Koning Albert I van België zijn dodelijke val maakte.  

Marche Les Dames Namen 

 

Citadel van Namen bij nacht 
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Namur : Die Citadelle 

Toeristische info Namen : http://www.namurtourisme.be/ 

http://www.namurtourisme.be/
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Namur—Seneffe (via Charleroi) : 70 Km - 10 sluizen 

Haven van Seneffe 

Kasteel Seneffe 
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Seneffe - Brussel : 47 Km - 5 Sluizen en het hellend vlak van Ronquières  

Hellend vlak van Ronquières 

De wereldberoemde scheepslift van Ronquières bestaat uit een dubbel hefwerk op een hellend vlak. Dit hellend vlak heeft 
een lengte van 1.432 meter en overbrugt een hoogteverschil van 67,73 meter. 

Beide bassins hebben een tegengewicht van 5.200 ton en kunnen daardoor onafhankelijk van elkaar werken. De bassins zijn 
door acht staalkabels met hun tegengewicht verbonden. Ze hebben een lengte van 91 meter en een breedte van 12 meter. 
De waterdiepte in het bassin kan variëren van 3 tot 3,7 meter. 

Met een topsnelheid van 1,2 m/s bedraagt de vaartijd tussen begin en einde ongeveer 22 minuten. Samen met het openen 

en sluiten van de bassinpoorten en de tijd die nodig is voor het aanleggen en afvaren, bedraagt de totale tijd om het kunst-

werk te passeren ongeveer 50 minuten.  

Brussels Royal Yachts Club 

Hellend vlak van Ronquières 



 28 

Brussel—Mechelen  : 35 Km - 3 Sluizen 

Zeekanaal Brussel - Schelde : Een druk bevaren kanaal, zowel door de beroepsvaart als door de pleziervaart. Pleziervaar-

tuigen worden in de sluizen samen met het vrachtverkeer geschut. Let hiervoor op de lichtsignalen bij de sluizen. 

Voor de sluis Klein Willebroek ❶: Toegang enkel drie uur vóór en drie uur na eb. Wachtsteiger aan de sluis. ❶ 

Sluis “Klein Willebroek” ❶ Haven Willebroek 

Mechelen 
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Mechelen - Geel : 55 Km - 5 Sluizen 

Mechelen 

De binnenstad heeft een doorsnede van ongeveer 1 km en heeft een bijna perfecte ronde vorm. Het centrum beschikt over meerdere mooie pleinen waar-

onder de Grote Markt, de Veemarkt, en de Schoenmarkt met het standbeeld van Margaretha van Oostenrijk. Het centrum van Mechelen beschikt over meer 

dan 300 historisch beschermde gebouwen, waaronder acht kerken op minder dan drie vierkante kilometer.  

De passantenhaven van Mechelen is gelegen aan de rand van het historische centrum. Het is een kleine haven, maar er is altijd plaats voor passanten  

Bobbejaanland Lichtaart 

Het vrijetijdspark Bobbejaanland ligt op wandelafstand 

van de passantenhaven van Geel. In de omgeving van de 

passantenhaven zijn meerdere mogelijkheden om iets te 

eten en drinken. 
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Geel– Bocholt : 46 Km—8 Sluizen 

Bocholt   

De tocht van Geel naar Bocholt verloopt over het rustige kanaal Bocholt-Herentals. De sluizen op dit kanaal zijn eenvoudig en hebben kleine hoogteverschillen. Men passeert diverse na-
tuurgebieden, waaronder het uitgestrekte natuurgebied Sahara ter hoogte van Lommel. Lommel staat bekend om zijn glaskunst en zandwinning. Lommel heeft een bijzonder charmante 
haven, De Meerpaal, met veertig ligplaatsen. Er is een gezellige brasserie met uitzicht op de haven. 

Als men verder vaart, komt men na ongeveer anderhalf uur bij de passantenhaven van Bocholt. Deze ligt op het kruispunt van de Zuid-Willemsvaart en het kanaal Bocholt-Herentals. In de passan-
tenhaven zijn meestal een aantal plaatsen vrij. Bocholt heeft een grote bierbrouwerij die meerdere biersoorten brouwt, waaronder Martens Pils, Sezoens en Limburgse Witte. In Bocholt bevindt 
zich het grootste brouwerijmuseum van Europa, met unieke collectiestukken uit het brouwersleven. Bocholt beschikt ook over een aantal eetgelegenheden waar men voor een democratische prijs 
kwalitatief goed kan eten. 

Passantenhaven Bocholt Brouwerijmuseum Bocholt  Kerk Bocholt 
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Bocholt—De Spaanjerd :  44 Km - 5 Sluizen 

Nuttige Websites : 

www.nautiv.be : Vereniging van Vlaamse watersportbedrijven 

www.hiswa.nl : Vereniging van Nederlandse watersportbedrijven 

www.vvvzuidlimburg.nl :  Website (Toerisme) 

 

WWW.AQUA-LIBRA.BE                                 info@aqua-libra.be                         0032471/476761  

http://www.nautiv.be/
http://www.hiswa.nl/
http://www.vvvzuidlimburg.nl/index_du.aspx


 32 


