De Willemsroute
Het verleidelijke alternatief
Vaarverslag naar Maastricht via het kanaal Wessem-Nederweert en de Belgische
Zuid-Willemsvaart

Met het mooie Pinksterweer in het verschiet verlaten wij op vrijdag 21 mei om 11.15 uur onze haven in
Venlo met bestemming Maastricht. Wij zijn al vaker naar Maastricht gevaren, maar nog nooit via de
route die we nu gaan varen. We gaan nu niet, zoals gebruikelijk via het door de beroepsvaart druk
bevaren Julianakanaal naar Maastricht, maar via De Willemsroute, een rustige en toeristische route
via het Belgische deel van de Zuid Willemsvaart. Informatie over deze route hebben wij gevonden op
www.dewillemsroute.eu. We hebben eveneens voor deze route gekozen omdat tot ca. 2013 aan de
sluizen van Heel, Maasbracht en Born gewerkt word. Bij elk van deze sluizen wordt een kolk verlengd
naar 250 meter, zodat met stremming en drukte gerekend mag worden.
Je kan dan als recreatievaarder beter wegblijven.
Na 3 kwartier varen melden wij ons bij sluis Belfeld en krijgen te horen dat de middensluis voor ons
gereed staat. Hetzelfde lot is ons gunstig gezind bij sluis Heel op het Lateraalkanaal, ook hier hoeven
wij niet te wachten en kunnen direct invaren. Mede dankzij het rustige Pinksterweekend zijn we
helemaal alleen en worden, nadat we vastgemaakt hebben aan de drijvende bolder, vlot naar boven
geschut. Als we uitvaren is het inmiddels 14.30 uur. We varen nu weer op de Maas en kunnen op het
kruispunt van Maas, Julianakanaal en kanaal Wessem-Nederweert naast de wegwijzer "Nederweert"
het spandoek van De Willemsroute bewonderen, welk middels een getekende route het verleidelijke
alternatief voor het druk bevaren Julianakanaal aangeeft.
Wij kiezen voor de
alternatieve route, varen het
kanaal WessemNederweert op en melden
ons even later bij sluis
Panheel. Jammer! De
sluismeester meldt ons dat
de kolk boven is en dadelijk
met enkele jachten naar
beneden komt. Op onze
vraag hoelang het gaat
duren, krijgen we het advies
vast te maken aan de
remming, omdat het 30 tot
45 minuten kan duren voor
wij aan de beurt zijn.

We liggen hier mooi en genieten onder het
genot van een kop koffie van de rust om
ons heen. Als om 15.00 uur de lichten voor
ons op groen gaan, kunnen wij invaren en
liggen we geheel in ons uppie in de sluis.
We worden op een rustige manier ca. 8
meter naar boven gebracht en kunnen
even later onze weg vervolgen. Wij
vervolgen onze tocht met een rustig
gangetje en wanen ons alleen op de
wereld. We komen slechts een jacht tegen
en zien geheel geen beroepsvaart en dat
op vrijdag, zo rustig varen is het hier!

Zo komen we bij de T-splitsing in Nederweert waar
een paar honderd meter verder een kleine
passantenhaven is. Ook staat hier een duidelijk
zichtbaar spandoek wat de vaarweg aangeeft van
De Willemsroute. Wij gaan bakboord uit en melden
ons via de marifoon bij sluis 15. De sluismeester
geeft aan om rustig naar de sluis te varen terwijl hij
de kolk naar beneden brengt. Als we bijna invaren
waarschuwt hij ons nog om vooral aan stuurboord af
te meren i.v.m. stroming aan bakboordzijde. Dat is
nog eens service. Sluis 15 en ook de volgende, sluis
16 zijn zgn. bajonetsluizen. Zij zijn niet rechthoekig,
maar verspringen met de ligging van de deur, zodat
bij vrachtschepen de eerste invarende ook als
eerste moet uitvaren. Dus voorkruipen is er niet bij.
Aan de bovenkant van de sluis ligt een bunkerboot, handig voor diegene die is vergeten zijn tank te
vullen. Wij varen om 17.00 uur de sluis weer uit en verzoeken even later via marifoonkanaal 22
bediening van de Biesterbrug en de Stadsbrug.

Als we vlak voor de stadsbrug de
passantenhaven van Weert
passeren zien we veel bekenden
van ons in deze haven liggen.
Dus wij uitbundig zwaaien en zij
roepen om ook daar af te meren.
Wij varen echter door en maken
en passant een foto van de
vriendelijke brugwachter die
tevens, zoals wij eerder
persoonlijk hebben mogen
ervaren, uitstekend werk doet als
havenmeester.

Het gaat snel, reeds om 17.45 uur verlaten wij sluis 16.
We zijn nog steeds alleen en melden ons vervolgens na enige
tijd bij sluis 17. Dit is de eerste Belgische sluis.
We kunnen met onze kruiphoogte van 2,75 m. nog net onder de
beweegbare brug door, zodat deze niet omhoog hoeft en zo het
drukke spitsverkeer niet ophoudt.
Het wordt tijd om een overnachtingplaats te zoeken, dus vragen
wij aan de sluismeester waar we het beste kunnen afmeren. Hij
adviseert ons om na sluis 18 door te varen naar de jachthaven
van Bocholt waar alle faciliteiten voorhanden zijn. Reeds 5
minuten later, het is inmiddels 18.50 uur, liggen wij in sluis 18,
die voor ons al op groen staat. Hier kopen wij het verplichte
vaarvignet voor de Vlaamse vaarwegen ter waarde van € 25,-.
Omdat wij via internet op www.dewillemsroute.eu ons hebben
laten registreren en na het invullen van de vragenlijst een code hebben ontvangen die samen met de
gedownloade kortingsbonnen recht geeft op 50 % korting op het vignet, hoeven wij slechts € 12,50 af
te rekenen. Tijdens de gezellige babbel met de sluismeester vraag ik naar de 2 jachten die iets verder
liggen afgemeerd. Het blijkt dat het is toegestaan om daar af te meren. Nou, wat zullen verder varen,
wij gaan hier overnachten. Het is een heerlijke avond geworden, genieten van de rust en natuur, een
stukje wandelen over het jaagpad, om daarna voldaan naar bed te gaan.

Zaterdag 22 mei
Na een goede nachtrust hebben wij alle tijd om verder te gaan. Het is dan ook al 10.30 uur als wij de
trossen los gooien en gaan varen.
Wij passeren na 2 km de goed uitziende jachthaven van
Bocholt, varen nog enkele kilometers door en maken om
11.15 uur vast aan de passantensteiger van Bree. Hier gaan
we even de vergeten boodschappen doen, om na een uurtje
weer door te varen.

.

Wat is het hier rustig varen! Heel af en
toe zien we een jacht

Even later zien we de passantensteiger van Tongerlo.
Ik krijg spontaan zin om af te meren en plaats te
nemen op het goed gevulde en gezellige terras van
het restaurant aldaar. Maar we varen door om
vervolgens nog diverse gelegenheden tegen te
komen om af te meren.

We zien de jachthaven van Neeroeteren, gelegen op een eiland, heel idyllisch en apart.

Ook komen we na Eisden de grote passantensteiger van Maasmechelen tegen. Dit is een heel lange
steiger met ruime afmeer mogelijkheden en ligt pal voor de ingang van het Outlet Center.
Heren, doorvaren want dit gaat gegarandeerd geld kosten!

Het is jammer dat wij moeten doorvaren, deze
route vraagt gewoon om af te meren, de fiets te
pakken en er op uit gaan.
Niet vergeten de kortingsbonnen mee te nemen!

Nog steeds genietend van de rustige vaart en de mooie omgeving komen wij vervolgens aan bij de
bijzonder mooie plaats Rekem.
Hier nodigt een vrije passantensteiger je uit om "de
mooiste plaats van Vlaanderen" te bezoeken. Het is
inderdaad een juweel om te bezoeken, zo
authentiek, je waant je in vervlogen eeuwen.

Na het mooie Rekem passeren wij kort voor de afslag richting de Maas een afgemeerde partyboot met
gezellig terras en is het nog maar een kort stukje tot
sluis Bosscherveld.

Laat het ons weer meezitten. De sluis staat open, er is juist een vrachtschip (het eerste welke we zien
op deze route in 2 dagen) aan het invaren. Nadat wij ons via de marifoon bij de sluis hebben gemeld
krijgen we toestemming om eveneens in te varen.

Het vrachtschip meert aan bakboord af en wij
vervolgens achter 2 jachten aan stuurboord.
Nadat we ook hier weer enkele meters de hoogte
in worden getild, geeft de schipper te kennen dat
de jachten eerst mogen uitvaren.
Dit is pas varen doe je samen!
MVS Erik V, nogmaals bedankt.

Nu is het nog maar een klein stukje over de Maas naar het Oude Bassin, waar we om 15.45 uur,
nadat we het sluisje hebben gepasseerd, een mooie ligplaats krijgen, midden in hartje Maastricht.

Het is jammer dat wij deze mooie route in 2 dagen hebben moeten doen en niet de tijd hadden om
uitgebreid te gaan genieten van de vele geneugten die deze route met zijn aanliggende dorpen,
steden en Bourgondische geneugten te bieden heeft.
Een ding is zeker, wij komen terug en nemen dan alle tijd om uitgebreid te genieten van het
verleidelijke van De Willemsroute.

Jo Dohmen
motorjacht Le Loup Bleu

