
 

 
 
 

DE MAAS 
(in Belgie) 

Hier geldt het Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas 
 
https://www.binnenvaartkennis.nl/wp-content/uploads/2018/12/Scheepvaartreglement-gemeenschappelijke-Maas.pdf 

In Nederland is het BPR van toepassing 
https://www.binnenvaartkennis.nl/wp-content/uploads/2018/10/Binnenvaartpolitiereglement.pdf 

De rivier de Maas is 935 kilometer lang.  

De Maas ontstaat uit twee bronnen op het Plateau van Langres, noordelijk van de stad Dijon in het 
Franse departement Haute-Marne.  

De rivier stroomt dwars door de Franse Ardennen en passeert de steden Verdun, Sedan en 
Charleville-Mézières. 

Pas na Sedan is de Maas behoorlijk bevaarbaar. Het aanzienlijke verval wordt gereguleerd met 
behulp van lage stuwdammen en sluizen. Om het scheepvaartverkeer doorgang te kunnen verlenen 
zijn op talloze plaatsen stukjes kanaal gegraven. 

De rivier bereikt het Belgische grondgebied in Givet. Hier begint een lang traject door de Belgische 
Ardennen, waarbij de stad Dinant wordt gepasseerd. 

Bij Namen buigt de Maas af in oostelijke richting en stroomt langs Andenne en Hoei. In de stad Luik is 
de Maas alom aanwezig. Nabij het centrum mondt de Ourthe uit in de rivier. 

Bij Vise stroomt de Maas Nederland binnen en passeert Maastricht. Deze stad had al in de Romeinse 
tijd een belangrijke connectie met de rivier. De toenmalige naam Mosa Trajectum betekent Brug over 
de Maas. 

Na Maastricht fungeert de Maas enige tijd als grens met België en heet hier Grensmaas. Na 
Roermond en Venlo stroomt de rivier een stukje dicht langs de grens met Duitsland. De meest 
oostelijke Maasbocht ligt bij Arcen. 

Bij Boxmeer buigt de Maas af in westelijke richting, stroomt langs Den Bosch en bereikt de Noordzee 
via de Bergsche Maas, Amer en Hollands Diep.  

De rivier heeft dan vanaf de bronnen een afstand van 950 km afgelegd en een hoogteverschil 
overwonnen van ruim 400 meter. 

 
 



 

 
 
 

  

 



 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

update: september 2009
Technische gegevens Maas

Lengte : 126,60 km

Max. toegelaten afmetingen van de schepen : zie tabel

Diepgang (DG) : zie tabel

Vrije hoogte (VH) : zie tabel

 Klasse Lengte Breedte DG VH

Boven Maas IV 98 11,8 2,20 5,20

Midden Maas (van Namen tot Ampsin-Neuville) Va 135 12,5 3,00 6,30

Midden Maas (van Ampsin-Neuville tot Ivoz-Ramet) Va 135 12,5 3,00 6,30

Midden Maas ( van Ivoz-Ramet tot Luik) Vb 196 15 3,00 6,30

Beneden Maas Va 135 15 2,80 5,70

Sluizen :

Midden Maas  

- Grands-Malades : 081/30.05.57

- Andenne-Seilles : 085/82.64.87

- Amspin-Neuville : 085/21.37.46

- Ivoz-Ramet : 04/336.83.70

  

Boven Maas  

- Hastière : 082/64.44.19

- Waulsort : 082/64.41.93

- Anseremme : 082/22.26.56

- Dinant : 082/22.23.53

- Houx : 082/61.13.04

- Hun : 082/61.13.05

- Rivière : 081/41.13.09

- Tailfer : 081/47.00.51

- La Plante : 081/26.14.06

Beheerder :

Ministère wallon de l’Equipement et des Transports, Direction générale des Voies hydrauliques

Division de l’Exploitation, Direction de la Navigation

Rue Canal de l’Ourthe 9/1

4031 Angleur

Tél. : 04/231.65.00

Fax : 04/231.65.71
 

Legende bij technische fiches waterwegen

VH:
 
 
 
 
 
DG:

vrije hoogte. Bij niet tijgebonden waterwegen tot het normaal peil in bedoeld pand. De vrije
hoogte werd bepaald te rekenen vanaf het gemiddelde hoogwaterpeil bij tijgebonden
waterwegen, doch houdt geen enkele garantie in door de onvoorspelbaarheid van
omstandigheden die het getij kunnen beïnvloeden.
 
diepgang

*: de tijrivier is, bij gemiddeld laagwater, op eigen risico bevaarbaar met schepen met een diepgang
van 2,50m. Wegens de tijwerking en mogelijke aanslibbingen of uitschuringen van de
rivierbedding, wordt geen enkele diepganggarantie gegeven.

**: geen enkel kunstwerk beperkt de afmeting



 

 
 
 

Naam Sluis KM Afmetingen VHF 
13 Ivoz Ramet 50,6 225 meter x 25 meter 22 
12 Ampsin Neuville 36,2 136 meter x 16 meter 18 
11 Andenne Seilles 16,7 200 meter x 25 meter 22 
10 Grand Malades 1,8 200 meter x 25 meter 18 
9 La Planta 44,9 100 meter x 12 meter 20 
8 Tailfer 38,6 100 meter x 12 meter 18 
7 Riviere 33,2 100 meter x 12 meter 22 
6 Hun 28,4 100 meter x 12 meter 18 
5 Houx 23,4 100 meter x 12 meter 22 
4 Dinant 19,9 100 meter x 12 meter 18 
3 Anseremme 16,1 100 meter x 12 meter 22 
2 Waulsort 8,9 100 meter x 12 meter 20 
1 Hastiere 4,0 100 meter x 12 meter 18 

 
Bij KM 46,2 ligt de plaats Namur waar de rivier de Samber begint. 
 
 
Klasse indeling: 
 



 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

De Maas in Frankrijk 

De Maas kent twee bronnen, die zich op het Plateau van Langres 
langs een polderweg bij het gehucht Pouilly-en-Bassigny bevinden.  

De eerste bron op een hoogte van circa 410 meter wordt gemarkeerd 
door twee stenen zuilen. Onder de linkerzuil verzamelt zich het eerste 
(regen)water dat langs de weg verder stroomt en zich later vermengt 
met het water van de andere bron.  

Die tweede locatie (foto hieronder) bevindt zich een stukje verderop 
midden in een weiland en is herkenbaar aan een verweerde stenen 
zuil. 

Oostelijk van het gehucht Malroy vloeit het water uit beide bronnen samen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
De Maas stroomt dwars door de stad Verdun 
 



 

 
 
 

 
Een van de drie stadspoorten van de stad Verdun 

 

 
Givet is de laatste plaats langs de Maas op Frans grondgebied. Het oude stadsgedeelte op de 
linkeroever wordt gemarkeerd door de Tour Victoire die vroeger dienst deed als tolpoort. 
 

 
 



 

 
 
 

 
Blik op Givet vanaf de rechteroever. Op de achtergrond het Fort van Charlemont, dat in de 
Napoleontische tijd een belangrijke rol speelde bij de verdediging van de stad. 
 
 
 
Vanuit Frankrijk stroomt de Maas bij Givet België binnen. Na het traject door de Belgische Ardennen, 
waarbij onder andere het water van de zijrivier de Lesse wordt opgenomen, passeert de rivier de stad 
Dinant. Bij Namen is er een afbuiging in oostelijke richting en stroomt de Maas via Andenne en Hoei 
naar Luik. In deze stad wordt het centrum doorsneden en mondt ook de zijrivier de Ourthe uit. Bij Visé 
stroomt de Maas Nederland binnen. 
 
 
 


