
Route 3  Rondje Oost Brabant en Limburg 14 dagen (totale route) 113 km  ±38 vaaruren  24 sluizen 
Dit is een toertocht van een dikke week door Noord-Brabant en Limburg. Om u de mogelijkheid te bieden plaatsen over te slaan of in een voorkeursgebied of plaats wat langer te 
kunnen vertoeven hebben we deze route opgesteld voor 14 dagen. In deze route liggen veel sluizen om de hoogte verschillen in het landschap te overwinnen. 
Meestijgend met het landschap vaar je over de Zuid-Willemsvaart naar het zuiden; in alle sluizen van dit kanaal moet je omhoog schutten. Op de Maas daal je af in de richting van de 
zee; je vaart dan ook met de rivierstroming mee en alle sluizen op de Maas moet je dalend schutten. Troeven onderweg zijn ’s-Hertogenbosch, Roermond en Maastricht, maar ook 
veel kleine dorpjes en stadjes zoals Arcen, Grave en Ravensteijn. Een bestemming op zich zijn de Maasplassen bij Roermond en de mooi gelegen grindgaten in Noord-Limburg zoals 
het Leukermeer of de Mookerplas. 
Startpunt, na vertrek uit Kerkdriel, is ’s-Hertogenbosch aan de Dieze die aansluit op de Maas. De Maas, die vanuit het oosten aan komt stromen,  
is tevens bereikbaar via de afgedamde Maas (vanaf Gorinchem) en de Bergsche Maas (vanuit het westen). Vanuit het zuiden is ’s-Hertogenbosch te bereiken via de Zuid-Willemsvaart.  
 

         
Kerkdriel       Kerkdriel    Maas                                 ’s-Hertogenbosch 
 
Knooppunten: 
Kerkdriel-’s-Hertogenbosch, Veghel, Helmond, Nederweert, Maastricht, Roermond, Venlo, Arcen, Leukermeer, Gennep, Mookerplas, Grave, Ravenstein, Kerkdriel. 
 
Vaarroute: 
Vertrek uit Kerkdriel richting ’s-Hertogenbosch. ’s-Hertogenbosch over de Maas. Bij km raai 215 de schutsluis door 
De Zuid-Willemsvaart heeft bredere en smallere  delen, waarbij de smallere mooier en natuurlijker ogen. In de vier nieuwe sluizen die volgen schut je steeds omhoog.  
De Brabantse kanalen lopen veelal door een groene omgeving.  
Op de kruising met het Wilhelminakanaal, even ten noorden van Helmond, sla je linksaf. Rechtdoor ligt de oude loop van de vaart, die door het centrum van Helmond gaat.  
Met een ruime bocht vaar je om Helmond heen; halverwege ligt opnieuw een sluis. Hier schut je omhoog, evenals in de vier sluizen die tussen Helmond en Nederweert liggen.  
Bij Nederweert passeer je opnieuw een kruising van kanalen, ga hier rechtdoor. Het Kanaal Wessem-Nederweert is een breed en recht kanaal dat ongeveer 15 km na de kruising bij 
Nederweert eindigt bij sluis Panheel. Hier schut je vele meters omlaag naar het niveau van de Maas. Op de plek waar het kanaal uitmondt in de Maas ligt een uitgebreid kruispunt, 
waar diverse vaarwegen bij elkaar komen. Hier ligt ook het schippersdorp Maasbracht.  
Sla op de Maas links af, houd daarna bij de landtong onder de spanningsmasten links aan (rechts ligt een stuw). Kies vrijwel direct daarna de rechtertak van het vaarwater, naar sluis 
Linne, waar je omlaag schut en tevens een bocht in de Maas afsnijdt.  
Volg de Maas naar Roermond. Voor een kort bezoekje aan die stad ga je vlak voor de brug in de A280 rechtsaf de monding van de Roer op. Voorbij Roermond moet je schutten in de 
ten noorden van de stad gelegen sluis Roermond. Vanaf deze sluis kun je weer meer beroepsvaart verwachten, die in plaats van de route langs Roermond voor lateraalkanaal  
Linne-Buggenum gekozen heeft. 
Blijf de soms behoorlijk slingerende Maas volgen langs de grindgaten bij Asselt en Rijkel. Bij Kessel staat een oude kasteelruïne op de linkeroever. Bij Belfeld ligt een driedubbele sluis 
naast een stuw in de rivier; verplichte pijlen geven de in gebruik zijnde schutkolk aan. Niet veel later vaar je langs Venlo. Langs de oevers van de traag kronkelende Maas zie je af en 
toe aardige dorpjes-met-kerktoren of wat bossen, soms passeer je een overstekend pontje. 



     
Sint-Jan ’s-Hertogenbosch    Bossche bol                       Kasteel Helmond           Nederweert (kanaal) 
 
Bij Sambeek moet je opnieuw schutten. Voorbij de sluis liggen een paar afgesneden bochten van de Maas. Even na Cuijk is er een splitsing; ga hier linksaf, zodat je op de Maas blijft. 
Na ongeveer 10 km ligt er weer een sluis met een stuw: sluis Grave. De oevers van dit deel van de Maas liggen lager dan in het Limburgse deel van de rivier. Nog steeds ligt er van tijd 
tot tijd een grindgat naast de Maas. Schutten sluis Lith. Niet lang daarna is een afslag naar rechts, het Kanaal van Sint-Andries; blijf hier nog steeds de Maas volgen tot Jachthaven van 
Gent in Kerkdriel. 
 
Bijzondere aandachtspunten: 
Omdat de Maas, vooral tussen Maasbracht en Cuijk, deel uitmaakt van een internationale scheepvaartroute, kun je hier vrij drukke beroepsvaart verwachten.  
Houd goede uitkijk naar achteren. Vaak snijdt de beroepsvaart de binnenbochten af, hierbij wordt het blauwe bord met een wit knipperlicht getoond.  
Geef de beroepsschippers de ruimte door mee over te steken. 
 
Zand- en grindgaten: 
De Maasplassen rond Roermond zijn ontstaan door de grootscheepse winning van de enorme hoeveelheden zand en grind die de Maas hier in de loop van vele eeuwen heeft afgezet. 
Het grind, vooral gebruikt als grondstof voor de betonindustrie, werd per schip afgevoerd via de Maas en het Kanaal Wessem-Nederweert. Inmiddels is de totale oppervlakte van de 
Maasplassen gegroeid tot ongeveer 3000 ha. Op veel meer plaatsen langs de Maas is zand of grind afgegraven, wat prachtige recreatieplassen heeft opgeleverd. Deze grindgaten zijn 
ideaal voor een tussenstop – zeker met mooi weer, want je kunt er vaak prima zwemmen en met de punt op de (zand)kant liggen. NB: ankeren lukt vaak niet i.v.m. de waterdiepte 
welke tussen 10 en 40 meter diepte is. 
 
Zien & Doen: 
 
De naam ’s-Hertogenbosch staat voor Brabantse gezelligheid maar de stad heeft veel meer te bieden. Je bent niet in ’s-Hertogenbosch geweest als je geen bezoek hebt gebracht aan 
de beroemde Sint-Janskathedraal. De centraal  in de stad gelegen Markt is dé plek voor koffie met een Bossche Bol (een grote slagroomsoes met een dikke laag chocolade eromheen. 
Een leuke manier om de stad te verkennen is een vaartochtje met de rondvaart over de Binnen-Dieze. Dit oude riviertje ligt voor een groot gedeelte onder de gewelven van de 
gebouwen van de stad. Ook de moeite waard de oude schepen die voor mooie gevels in de Binnenhaven liggen uit te rusten. 
(gelegen vlak bij de passantenhaven in de Dommel). 
 
Veghel is door zijn ligging tussen ’s-Hertogenbosch en Helmond een logische tussenstop aan de Zuid-Willemsvaart. Hoewel Veghel al in de middeleeuwen ontstaan is, is er uit die 
periode niets meer over.  Aan de hoofdstraat staan nog een paar monumentale gebouwen. Tegenwoordig is Veghel een belangrijk centrum in de voedingsmiddelenindustrie. 
Vroeger ging de doorgaande scheepvaart  dwars door het centrum van Helmond, maar sinds 1993 loopt de Zuid-Willemsvaart met een grote boog om het centrum heen.  
Midden in Helmond, vlak bij de oude vaart, staat het kasteel van Helmond uit 1400, met daarin het gemeentehuis en een museum. Naast het kasteel heeft Helmond weinig 
historische gebouwen, maar wel experimentele moderne: Helmond is bekend om de paalwoningen, die hun faam danken aan de aparte vormgeving.  



Nederweert ligt aan een kruispunt van kanalen: hier komen de Zuid-Willemsvaart, de Noordervaart en het Kanaal Wessem-Nederweert bij elkaar.  De laatste twee kanalen zorgen 
ooit voor de afvoer van de turf uit de Peel en grind uit de Maasplassen. Nederweert is een aardig dorpje zonder veel hoogtepunten, maar wel geschikt voor een aangename 
tussenstop. Nederweert heeft een passantenhaventje aan het kanaal. 
 

         
Maastricht     Maastricht           Roermond           Roermond                      Roermond  
 
Maastricht is niet in een paar zinnen te beschrijven. Want deze stad heeft het allemaal! Cultuur én natuur. Historische panden én hippe designwinkels. Gezellige terrassen én chique 
restaurants.  Grotten én torens. Stadsmuren én waterwegen. Bruisende evenementen én hellingen met wijnranken. Al meer dan 2000 jaar is Maastricht een geliefd plekje om te zijn. 
En om van te genieten! Een stad aan een rivier heeft extra charme. En zo is het ook met Maastricht. Terrasjes langs het water, shoppen aan weerszijden van de oude St. Servaasbrug, 
dineren aan historische binnenhaven, varen langs bruggen en torens; langs het water bruist de stad. Leven is hier genieten. Van lange zomeravonden op beroemde pleinen als het 
Vrijthof en het Onze Lieve Vrouwenplein. Van flaneren langs exclusieve boetiekjes in het schitterend gerenoveerde Stokstraatkwartier. Van lekker eten en drinken, regionaal of 
werelds, in een eetcafé of sterrenrestaurant. Dat is genieten op z’n Maastrichts. Santé! 
 
Roermond heeft een lange geschiedenis, maar de laatste jaren heeft de oude stad zich, dankzij haar ligging in het plassengebied van Midden-Limburg, ontwikkeld tot 
watersportcentrum. Tegenwoordig is Roermond dan ook zo’n beetje het Sneek van Midden-Limburg.   
Bezienswaardige kerken zijn de Sint-Christoffelkathedraal en vooral de 13de-eeuwse Munsterkerk.  
Deze Gotische kruisbasiliek stamt uit 1410. Roermond is sinds 1559 bisschopsstad. In de kathedraal staat de zetel (cathedra) van de bisschop van Roermond.  
In het verleden was Roermond hoofdstad geweest van het Overkwartier Gelre en bovendien had de stad een fikse stadsbrand achter de rug.  
De bisschopszetel was een welkome impuls voor de stad. De oorspronkelijke parochiekerk kwam buiten de vestingmuren te liggen.  
Daarom werd er besloten om binnen de muren een nieuwe, grotere kerk te bouwen. De bouw van de nieuwe kerk, in laatgotische stijl, begon omstreeks 1410.  
Oorspronkelijk werd de kerk gebouwd in de vorm van een Grieks kruis met vier armen van gelijke lengten.  
In de loop der eeuwen werd de kerk vele malen uitgebreid tot haar huidige vorm: een vijfbeukige basicaalschip met ingebouwde westtoren.  
In de 16e eeuw heeft men van de hele kerk een hallenkerk willen maken door de drie even hoge koren ook in de beuken door te trekken.  
Dat is nog het beste te zien in het oostelijke transept.  
Oorlog en blikseminslag. Door de strategische ligging werden de kerk en toren vele malen verwoest.  
Maar ook door blikseminslag en storm moest de kerk het regelmatig ontgelden. Bovendien brandde de toren enkele malen volledig uit na blikseminslagen.  
De zwaarste verwoesting had de kerk te verduren op 28 februari 1945. De Duitsers bliezen de toren op om te voorkomen dat Engelse troepen deze konden gebruiken als uitkijkpost. 
De kerk bleef achter als een ruïne.  
Eén dag later werd Roermond bevrijd. Pas in 1957 was de herbouw van de kerk voltooid. 
Ook het Roermonds stadhuis aan de Markt,  uit 1700 is bijzonder, en bovendien oud: de vroegste delen stammen uit de 13de eeuw.  
Op de Markt en op het Munsterplein vind je de gezelligste terrasjes.  
 



    
Venlo (bij nacht)    Arcen (kasteeltuinen)   Mookerheide    Grave (ruïne) 
 
Venlo ligt aan beide oevers van de Maas; de overkant heet Blerick. Het oude stadscentrum van Venlo is voorzien van een levendig winkelcentrum. Aan de Markt staat het 
bezienswaardige stadhuis uit 1569. Verdere historische gebouwen zijn de Sint-Martinuskerk uit de 15de eeuw en de voormalige Latijnse school Ald Weishoes uit 1611.  
Venlo, een gezellige, groene en levendige historische stad aan de Maas. Een stad met veel verborgen kanten, die mensen vaak verrassend vinden. Een stad van lekker eten en drinken 
en volop cultuur en kunst, tal van recreatiemogelijkheden en aantrekkelijke evenementen. Meer dan genoeg om er een leuke dag door te brengen. 
 
Arcen is beroemd om zijn kasteeltuinen, die op loopafstand van het passantenhaventje liggen. Deze tuinen zijn beslist een bezoek waard.  
Delen van het naast de tuinen liggende kasteel uit 1653 zijn open voor publiek. Vlag bij het kasteel staat de Wymarse Molen, die ooit bij het kasteel hoorde.  
Dit is een oude waterratmolen, waarin graanbranderij De IJsvogel jenevers en likeuren distilleert.  
Ook het dorp Arcen, dat bekend staat om het hier gebrouwen Hertog Jan-bier, is sfeervol. 
     
Het Leukermeer ligt in een prachtige, beboste omgeving, die uitnodigt tot wandelen.  
Bijvoorbeeld naar het in de buurt gelegen dorpje Well, waar een middeleeuwse waterburcht staat met mooie tuinen eromheen. 
       
Gennep, gelegen aan de Paesplas. Dit stadje heeft een historische stadskern, met een 17de eeuws stadhuis aan de Markt.  
Buiten het centrum staat nog een overgebleven stuk middeleeuwse stadsmuur. 
      
De Mookerplas ligt middenin een heuvelachtig gebied, dat bij uitstek geschikt is voor wandelingen. Vlak bij de plas ligt het bosachtige gebied rond de Sint-Jansberg, waar vele beekjes 
de hellingen doorsnijden. En op ongeveer een half uur lopen vanaf de Mookerplas ligt de hooggelegen Mookerheide, waar in 1574 de Slag op de Mookerheide plaatsvond en waar nu 
kudden Schotse hooglanders grazen. Het uitzicht vanaf de heuvelachtige en zacht glooiende heide is schitterend: in de diepte ligt de Maas, met aan de overkant het stadje Cuijk met 
zijn typische’ dubbele’ kerktoren. Monumenten in Mook: Twee schansen (de Mookerschans en de Heumenseschans), beide uit de 17e eeuw, De Sint-Antonius Abtkerk.  
Bij de kerk werd in 2008 het Monument voor het kunstenaarsverzet geplaatst, Mook War Cemetery, Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Dwaallichtjes. 
     
Grave is een oud vestingstadje, dat in de 11de eeuw werd gesticht. Na vele belegeringen zijn alleen de Hampoort en een paar versterkte kaden aan de Maas nog over van de 
oorspronkelijke vesting. Ook het soms zeer hoge ater van de Maas was een gevreesde vijand; daarom staan er nog steeds (net als in Blokzijl) twee zogenaamde hoogwaterkanonnen 
op de wallen van het stadje, die de bevolking konden waarschuwen. In het centrum staan nog veel oude huizen met prachtige geveltjes en een 17de eeuws stadhuis, dat ook als waag 
en rechtbank heeft dienstgedaan. "Grave is de meest belegerde vestingstad van Nederland". Grave heeft een boeiend verleden. De stad werd talloze keren belegerd, kapotgeschoten 
en weer opgebouwd. En hoewel de stad vaak in puin is geschoten, is er nog steeds heel veel moois te zien. Wandel door haar historische binnenstad. Niet alleen de monumentale 
binnenstad is de moeite waard. Ook de prachtige kerkdorp en het landschappelijk aantrekkelijke buitengebied nodigen uit tot een bezoek.  
Eet in haar gezellige Brabantse restaurants.   
Bezienswaardigheden: Molen Bergzicht, St. Elisabethskerk, Hampoort, Beeldentuin, Arsenaal, Gemaal van Sasse, Klooster zusters Redemptoristinnen, 't Kerkje, Kazematten, Kanonnen 
aan de Maaskade, Graafs museum,  Galerie de Rog, The House of Arts,  Kunst in het Kerkje, Beeldentuin Grave. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1574
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_op_de_Mookerheide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mookerschans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heumense_schans
https://nl.wikipedia.org/wiki/17e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Antonius_Abtkerk_(Mook)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monument_voor_het_kunstenaarsverzet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mook_War_Cemetery
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouw_van_de_Dwaallichtjes
http://www.vestingsteden.nl/index.php?prefab=steden_detail&onderdeel=sights_detail&stadID=12&sightID=63
http://www.vestingsteden.nl/index.php?prefab=steden_detail&onderdeel=sights_detail&stadID=12&sightID=57
http://www.vestingsteden.nl/index.php?prefab=steden_detail&onderdeel=sights_detail&stadID=12&sightID=58
http://www.vestingsteden.nl/index.php?prefab=steden_detail&onderdeel=sights_detail&stadID=12&sightID=64
http://www.vestingsteden.nl/index.php?prefab=steden_detail&onderdeel=sights_detail&stadID=12&sightID=65
http://www.vestingsteden.nl/index.php?prefab=steden_detail&onderdeel=sights_detail&stadID=12&sightID=66
http://www.vestingsteden.nl/index.php?prefab=steden_detail&onderdeel=sights_detail&stadID=12&sightID=67
http://www.vestingsteden.nl/index.php?prefab=steden_detail&onderdeel=sights_detail&stadID=12&sightID=68
http://www.vestingsteden.nl/index.php?prefab=steden_detail&onderdeel=sights_detail&stadID=12&sightID=69
http://www.vestingsteden.nl/index.php?prefab=steden_detail&onderdeel=sights_detail&stadID=12&sightID=59
http://www.vestingsteden.nl/index.php?prefab=steden_detail&onderdeel=sights_detail&stadID=12&sightID=59


Ravenstein is ook een klein maar gezellig stadje.  
Het is nog deels omgeven door vestingwerken, er zijn overblijfselen van een oude stadspoort en ook zie je diverse oude panden, zoals het aan het Markplein gelegen Raadhuis. 
     
Kerkdriel, weer terug op de thuisbasis. Desgewenst is aan de Zandmeren nog voldoende mogelijkheid te genieten van dit gebied, lekker zwemmen, suppen, wandelen, fietsen of 
bezoek aan een café-restaurant voor een lekker kopje koffie, borrel, lunch of diner. Aan de Zandstraat vindt u o.a; restaurant de Dukdalf, Paviljoen 212 en Brandend Zand. 
 

     
Kerkdriel Dukdalf     Kerkdriel Paviljoen 212      Kerkdriel Brandend Zand 

 
2 Weken;  14 nachten, vertrek zaterdag 15.00-18.00 uur. Terug zaterdag 8.00-9.00 uur. 

Route 3; Cruise 2: Oost Brabant-Limburg route; Kerkdriel- Den Bosch- Veghel- Helmond- Nederweert- Maastricht- Roermond- Venlo- Arcen- Leukermeer- 
Gennep- Mookerplas- Grave- Ravenstein- Kerkdriel. 

 
 

Plaatsen KM Sluizen  Tijd Winkels Restaurant Bezoeken 

Kerkdriel   - Diverse supermarkten, 
Bakkerijen, Slagerijen 
en Kledingwinkels. 

Dukdalf 
0031418674195 
Paviljoen 212 
0031418633057 
Brandend Zand  
0031418634439 

Driels museum 

Den Bosch 
(‘s-Hertogenbosch) 

15 2 2H30 Alle winkels die u 
wenst! 

Tante Pietje 
0031736127027 

Jeroen Bosch 
museum, St Jan kerk 

https://www.google.nl/search?ei=sbL6W4WWE8GykwWmopvwDA&q=brandend+zand+kerkdriel&oq=brandend+zand+kerkdriel&gs_l=psy-ab.3..35i39j0i7i30j0l3j0i5i30l3j38.4651.7814..8089...0.0..0.116.1317.8j6......0....1..gws-wiz.......0i71j35i304i39j0i13j0i7i30i19j0i13i30j0i8i13i30j0i7i5i30.wcUZqyxwsGs


Veghel 17 1 2H00 Alle winkels die u 
wenst! 

Broeder Kapel 
0031413769096 

Enige mooie 
monumenten, 
industriestadje 

Helmond 14 3 2H00 Alle winkels die u 
wenst! 

Rozario 
0031492535206 

Het Kasteel van 
Helmond en het 
museum 

Nederweert 29 5 4H00 Diverse supermarkten, 
Bakkerijen, Slagerijen 
en Kledingwinkels. 

Diverso 
0031495625000 

Klein plaatsje met 
haventje in het 
centrum 

Maastricht 
(via Julianakanaal) 

50 3 6H00 Alle winkels die u 
wenst! 

Van sterrenrestaurant 
tot bistro, 100+ 

Mergelgrotten, 
Vrijthof, Stadhuis, 
Sint Servaes basiliek, 
Fort St. Peter 

Roermond 45 3 5H00 Alle winkels die u 
wenst! 

Toff 
0031475218470 

Christoffel kerk, 
Munsterkerk, 
Stadhuis 

Venlo 29 2 3H30 Alle winkels die u 
wenst! 

Ruijgh 
0031777410011 

St. Martinuskerk, 
Latvian school van 
Weishoes 
Monumentaal 
centrum 

Arcen 12 0 1H30 Paar eenvoudige 
winkels 

Alt Arce 
0031774732777 

Kasteel Arcen met 
mooie tuinen 

Leukermeer 17 0 2H00 Eenvoudige 
supermarkt 

Beach club 
0031478501240 

Natuurgebied met 
vrije ligplaatsen 

Gennep 20 1 2H30 Alle winkels die u 
wenst! 

Stads Herberg 
0031485513891 

17 -eeuws stadhuis 

Mook/Plasmolen 13 0 1H30 Eenvoudige 
supermarkt 

Plasmolense Hof 
0031246961597 

Natuurgebied met 
vrije ligplaatsen en 
vele restaurants 

Grave 14 0 1H30 Eenvoudige 
supermarkt, Slagerij 
en Bakkerij 

Colori 
0031486474530 

Monumentaal 
Centrum en stadhuis 
uit 1100 

Ravenstein 8 1 1H00 Eenvoudige 
supermarkt 

Veerhuis 
0031486425800 

Stadswallen en 
stadspoorten 

Kerkdriel 30 - 3H00  Dukdalf 
0031418674195 
Paviljoen 212 
0031418633057 
Brandend Zand  
0031418634439 

 

TOTAAL W/R 313 21 38H00    

https://www.google.nl/search?ei=sbL6W4WWE8GykwWmopvwDA&q=brandend+zand+kerkdriel&oq=brandend+zand+kerkdriel&gs_l=psy-ab.3..35i39j0i7i30j0l3j0i5i30l3j38.4651.7814..8089...0.0..0.116.1317.8j6......0....1..gws-wiz.......0i71j35i304i39j0i13j0i7i30i19j0i13i30j0i8i13i30j0i7i5i30.wcUZqyxwsGs


 


