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VAN DE REDACTIE 

Het stilleggen van het Miljoenenlijntje bracht ons op het idee 
een nummer van de Bongard aan spoorlijn, trein en station te 
wijden. 
Verder vindt u een enthousiast bericht van de werkgroep Ge
nealogie over de lopende cursus Paleografie (oud schrift). 
Tenslotte zijn er verslagen van de lezing over kalkbranderijen 
en het bezoek aan het Mijnmuseum. 
Deze keer heeft een redactielid de pen ter hand genomen, 
maar we doen nogmaals een dringend beroep op de leden van 
de vereniging om zelf ook eens verslagen te schrijven! 
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KALKBRANDERIJEN 

Op dinsdag 13 september jl. werden wij onthaald op een dia
lezing over kalkbranderijen .. Deze werd gehouden door de 
heer Nillesen uit Eys, verwoed amateur-archeoloog en voor
zitter van de Limb. Archeologisch Vereniging. 

Kalkbranderijen zijn in de loop van de jaren een specialisatie 
geworden binnen de archeologisch activiteiten van de heer 
Nillesen. Aan zijn verhaal - maar vooral aan de boeiende 
presentatie daarvan - was dat dan ook goed te merken. 
Aan het voorvoegsel amateur- de gemiddelde betekenis toe
kennen, zou deze spreker zeker tekort doen. 

Al na enkele minuten wist hij zijn toehoorders te boeien met 
een niet altijd even gemakkelijk verhaal, hier en daar door
spekt met scheikundige termen en formules. Velen zaten op 
het puntje van hun stoel te luisteren, enkelen vanwege de 
ongemakkelijke harde stoelen, maar de meesten toch om maar 
niets te missen. Geholpen door een klein blaadje met tref
woorden, voerde de spreker - van beroep scheikundeleraar 
(vandaar !) - ons langs vele historische, economische en schei
kundige wetenswaardigheden aangaande het kalkbranden. 

Het tweede gedeelte van de lezing bestond uit een ruime 
serie dia's, met authentieke oude opnamen, reprodukties van 
prenten en bouwtekeningen en last but not least, een aardige 
serie over een primitieve kalkbranderij in Hongarije, waar de 
heer Nillesen zijn laatste vakantie doorbracht. Deze brander 
bouwde met enkele helpers zeven dagen tot de oyen gereed 
was; daarna volgde het branden gedurende drie maal vieren
twintig uur en dan tenslotte weer het afbreken en verzamelen 
van de kluitkalk. De opbrengst van deze tijdrovende operatie 
was te vergelijken met de dagopbrengst van de ovens van 
Bulkem destijds ! 

Al met al een zeer geslaagde avond, waarbij ik toch nog het 
vermoeden wil uitspreken, dat een zorgvuldige vermenging van 
lezing en dia's de kwaliteit van het geheel zeker ten goede 
zou zijn gekomen. 

Hub Beckers 
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SECTIE GENEALOGIE - CURSUS PALEOGRAFIE 

De cursus paleografie is van start. 
Na een informatiebijeenkomst op 30 augustus, waarop de 
docent, de heer Pheifer van "de Stichting Geschiedkunde 
"De Maaskentj", uitgebreid informeerde over wat de cursus 
behelst en hoe deze in elkaar steekt, zijn op 20 september 
elf cursisten begonnen aan de eerst les. Het wordt een 
pittige klus, daar de nodige transcripties als huiswerk te 
maken zijn. Echt iets voor doorzetters ! 

In de cursus gaan we ons bezighouden met het oud- Nederlands 
schrift, waarbij we teruggaan vanuit het moderne klerken
schrift tot in het vroeg-gotisch. Het gotisch schrift is zeer 
belangrijk; enerzijds vanwege het feit dat de meeste oudere 
stukken uit schepenbanken veelal in dit schrift zijn geschre
ven, anderzijds vanwege het Duitse schrift, hetwelk uit het 
vroeg-gotisch ontwikkeld is. Het is dan ook een schrifttype 
welk vooral bij onderzoek in Limburg onontbeerlijk is vanwege 
het feit dat Limburg vroeger een staatkundige lappendeken 
was en lange tijd door Duitse adelhuizen werd overheerst. 
De Duitse invloedsfeer heeft zich ook lange tijd daarna nog 
doen gelden. 

Elf cursisten, een leuke, niet te grote groep, welke de nodige 
vrije tijd aan hun hobby spenderen. Jammer is dat b.v. van 
de secties geschiedenis en dialect niemand het belang van 
zulk een cursus inziet. Er is immers nog zoveel te ontdekken 
en te achterhalen. 
In het algemeen kan men van oordeel zijn dat het elan in de 
vereniging, op enige uitzonderingen na, op een laag pitje is 
gaan zitten. Veel leden vinden het wel leuk lid te zijn van een 
sectie, doch realiseren zich niet dat ze te weinig met de 
materie bezig zijn ! 

Laat men, zeker nu het winterseizoen is begonnen, elkaar weer 
oppeppen en de "verloren" draad weer eens opnemen. 

Math.J.Horbach 

6 



MIJNMUSEUM ROLDUC 

Op weg naar Rolduc, waar het bestuur van De Bongard een 
speciale rondleiding georgaJ;1iseerd had door het Mijnmuseum 
drong het opeens tot mij door dat ik voor de zoveelste keer 
een stukje Limburg zou bezoeken, waar ik nog nooit geweest 
was. Wellicht kent u dat verschijnsel ook wel: je woont als 
honkvaste Limburger al vanaf je geboorte in dezelfde streek, 
bezoekt tijdens excursies of vakanties de musea in verre 
steden, en opeens sta je op je veertigste voor de eerste keer 

:. in de Gemeentegrot in Valkenburg. 

Welnu, ook van dit bezoek heb ik geen spijt gehad. Onder de 
deskundige, maar vooral ook enthousiaste leiding van museum
directeur Finger konden de ongeveer veertig bezoekers zich 
een globaal beeld vormen van de dagelijkse bedrijvigheid 
ondergronds. 

De inleiding, met dia's, over de historie van de mijnbouw deed 
heel wat aanwezigen instemmend knikken. die hadden waar
schijnlijk de lezing van de heer Bisschoff op 14 juni bijge
woond en daar het een en ander van opgestoken. Daarna 
volgde de film "De mannen van de 546" over het leven 
(lees:werk) ondergronds. Een boeiende dokumentaire met ruime 
aandacht voor "de mens in zijn werkomgeving". Reeds twee 
maal was ik in Waterschei ondergronds tijdens een z.g. zon
dagsbezoek, waardoor deze film mij extra boeide. 

In het museum zelf kwam de heer Finger pas echt in zijn 
element. Met veel vuur en hier en daar een vleugje heimwee in 
zijn stem (?) leidde hij ons langs de schitterende, grote en 
kleine modellen, één voor één stukjes vakwerk. Stap voor stap 
(lees van model naar model) daalden wij af tot grote diepte, 
om tenslotte, zij het met schone kleren, aan het kolenfront 
te belanden. Gelardeerd met de vele foto's, werktuigen en 
gebruiksvoorwerpen vormde deze af daling een zeer interessante 
onderneming. De totale kollektie is zelfs te uitgebreid voor 
één bezoek, en mede door de aantrekkelijke en instruktieve 
opzet van het museum nodigt dat uit voor een tweede bezoek. 
En dat zal ik zeker doen. U ook ?? 

Hub Beckers 
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GEVRAAGD/GEZOCHT/AANGEBODEN 

- Genealogie in zakformaat zou ik het willen noemen. Daar zorgde 
het verhaal van de week voor, dat rare maar ware begrafenis
verhaal. Over een oom die, zo bleek na de traditionele koffie
tafel, "alles naar één kant had laten gaan". Zo werd onder 
doodse stilte notarieel geopenbaard. Een niet meer zo jonge 
vrouw, vermeende erfgename, zou daarop bijzonder geemotio
neerd gereageerd hebben door zijn bidprentje doormidden te 
scheuren. De kleine dingen van de dag zijn de puntjes op de 
van de geschiedenis, zo luidt het adagium van mijn dagboek. 
een enkele keer zijn het toch wel dikke punten .... . 

1223 bidprentjes heb ik verzameld, maar dit unieke exemplaar 
zou ik er beslist bij willen hebben. 

Agricola 
Sjeng Schrijvers 

- Een antwoord op het "kaartenprobleem" uit de vorige aflevering 
ontvingen wij van Hans Thissen. Hij stuurde ons een lange lijst 
van boeken en kaarten. Door plaatsgebrek kunnen wij die lijst 
niet afdrukken. 
Een titel willen wij u niet onthouden: 
* Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale 

geschiedenis, Jappe Alberts, Weesp, 1984. 

Voor liefhebbers is de lijst te krijgen bij de redactie. 

- In het volgende nummer van de Bongard willen wij aandacht 
schenken aan oude boerderijen in Bocholtz en Simpelveld. 
Wij zullen het dan hebben over de historie, het gebouw zelf, de 
familie (stamboom) en anekdotes. 
Wij zoeken mensen die ons kunnen helpen bij het samenstellen 
van deze artikelen of die ons aan gegevens kunnen helpen. 
U kunt u aanmelden bij een van de redactieleden, graag voor 
10 december 1988. 
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135 JAAR SIMPEL VELD EN SPOORWEGEN 

Op 20 oktober 1853 werd de spoorlijn Maastricht-Aken met veel 
feestvertoon geopend, na een proefrit op 24 september. Het 
was een van de eerste spoorlijnen van ons land (na Amsterdam
Haarlem-Den Haag-Rotterdam en Amsterdam-Utrecht-Arnhem), 
en de eerste beneden de grote rivieren. 

De opening sloot een lange periode van voorbereidingen en 
moeilijkheden af. In 1835 al diende een aantal kooplieden uit 
Aken en Maastricht bij gouverneur Gericke een verzoek in om 
een spoorlijn tussen die twee steden. De gouverneur was in 
principe bereid het verzoek te steunen, maar achtte de tijd 
niet geschikt tot handelen, omdat Limburg (behalve Maastricht) 
Belgisch gebied was, en de oorlogstoestanden tussen Nederland 
en Belgie onderhandelingen onmogelijk maakte. 

In 1841 kwam een comité uit handelskringen met een nieuw ver
zoek. De tijd was nu gunstiger, want Limburg was definitief 
Nederlands geworden. Het comité dacht zich Maastricht als uit
gangspunt van een verbinding enerzijds naar de zeehavens 
Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam, anderzijds naar het indus
triegebied in en om Keulen. Ook zou een verbinding van de 
kolenmijnen van Kerkrade met de lijn Aken-Maastricht de groei 
van deze mijnen stimuleren, zodat ze de concurrentie met de 
Luikse mijnen aankonden. Deze doeleinden zijn nooit bereikt. 
De exploitatie van de Domaniale mijn en de Neuprick bleef 
achter bij de verwachtingen, omdat de Kerkraadse kolen buiten 
Zuid-Limburg te duur bleven in vergelijking met de Belgische en 
Duitse. En de droom van een grote internationale verbinding, 
waarvan de lijn Aken-Maastricht een onderdeel zou zijn, moest 
het afleggen tegen de realiteit van de verbinding Keulen-Aken
Luik-Antwerpen, de zogenaamde IJzeren Rijn, die in de jaren 
1840-1842 tot stand was gekomen. 

Eerst werd aangedrongen op aanleg door de staat. Het Kabinet 
wilde wel, maar de kamer was tegen. De aanleg zou dus door 
een particuliere maatschappij moeten worden aangepakt. 
De Aken-Maastrichtse spoorwegmaatschappij kreeg de concessie, 
en beschikte in 1845 over een kapitaal van bijna 5 miljoen 
gulden, grotendeels van Duitse beleggers. In 1846 kreeg ze het 
beheer .en gebruik van de Domaniale mijn voor 99 jaar. 
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Minimaal f 60.000 per jaar zou ze mogen gebruiken voor de 
spoorlijn. Een van de voorwaarden was dat de spoorlijn in 1849 
kfaar zou zijn. Die datum bleek onhaalbaar, en de termijn moest 
herhaaldelijk worden verlengd. 

4 

Een van de moeilijkheden was de keuze van de grensovergang. 
Vaals had in 1841 de voorkeur van het comité dat het verzoek 
indiende. Kerkrade was een andere mogelijkheid, zeker in ver
band met het kolenvervoer. In 1842 werd in onderling Duits
Nederlands overleg Bocholtz aangewezen als punt van grens
overschrijding. Op 14 oktober 1846 werd dat officieel vastgesteld. 

Toen kon het werk echt beginnen: bruggen over de Geul, aan
koop van de grond, grondverzet voor dijken of ingravingen, 
poorten, duikers voor de waterregulatie, verlegging van wegen 
en paden. Vooral de aankoop van de nodige grond tussen 
Bocholtz en Aken stuitte op veel moeilijkheden. 

De spoorbreedte van 1,435 meter week af van de toen in Neder
land gebruikelijke 1, 95 meter. Dit omdat de in Belgie en Duits
land gebruikte breedte werd aangehouden. Pas in 1860 ging ook 
Nederland over op die breedte. 

De lijn had in de jaren 1853-1856 een zeer gering rendement. 
De Limburgers bleven de gewoonte aanhouden de kolen met kar 
en paard aan de mijn af te halen; dat was goedkoper. 
Dat betrof 200.000 mud van de totale opbrengst van 250.000 mud 
per jaar. Ook werden veel kolen nog vervoerd via de spoorlijn 
Kohlscheid-Aken. Het aantal reizigers bedroeg in die jaren ge
middeld 275 per dag. In 1930 was dat op het baanvlak Valken
burg-Aken (het minst drukke) 650 per dag, en in 1936: 340. 

Behalve over 8 locomotieven (kosten f 25.000 per stuk) en over 
kolen-, goederen- en bagagewagens beschikte de maatschappij 
over 16 reizigersrijtuigen, met 5 of 6 coupés per rijtuig. 
Dekzeilen vormden het dak, petroleumlampen de verlichting. 
In de rijtuigen 1 e klas werd een warmwaterkruik ter beschikking 
gesteld. 

Er reden eerst vier treinen per dag, later twee personentreinen 
en een gemengde. Door gedwongen bezuinigingen werd dat in 
1861 teruggebracht tot twee gemengde treinen. Maar dat was 
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contractbreuk, en de dienstregeling moest daarom weer worden 
uitgebreid. 

In 1867 kwam de exploitatie in handen van de maatschappij 

.. 

.. 

.. 

Grand Central Belge, de naam van de onderneming zelf ging toen 
luiden Chemin de Fer d'Aix-la-Chapelle par Maastricht à Landen. 
In 1898 kocht Staatsspoor, de voorganger van de Nederlandse 
Spoorwegen, de lijn op. Tot 1925 heeft de Aken-Maastrichtse 
Spoorwegmaatschappij de Domaniale mijn nog geexploiteerd. 
Toen werd het bedrijf omgezet in de N.V. Domaniale Mijnmaat
schappij. 

In 1865 werd het plan voor de zijlijn naar Kerkrade eindelijk 
serieus genomen. In 1868 werd met de aanleg begonnen, en op 
20 sept~mber 1872 was de lijn van 8 km klaar. De aarden baan 
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Bouw tunnel bij de Plaar 1935 ? 

was al op volle breedte gebracht, maar het spoor met een 
breedte van 1 meter was alleen bedoeld voor kiepkarretjes, 
die werden getrokken door paarden. na 1880 begon een locomo
tief geleidelijk de paarden te vervangen. Het hele tracé was 
gelijkvloers, dus zonder poort of brug. De diepe insnijding bij 
Vruschenhuusche was er dus nog niet. Spoorbomen beveiligden 
het verkeer op de weg bij de Locht, en op de overweg op de 
Schiffelderstraat stootten de boeren hun karren kapot tegen 
de rails, en waren er wachttijden van soms 20 minuten als er 
een druk kolenvervoer plaats had. 
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Tussen 1925 en 1934 werd aan de nieuwe lijn Schaesberg-Kerk
rade gewerkt. Toen is ook de lijn Kerkrade-Simpelveld op de 
tegenwoordige hoogte (of diepte) gebracht. De prijs van 14,5 
miljoen voor een traject Vé;ln 12,5 km, dus ruim 1 miljoen per km, 
gaf aanleiding tot de naam Miljoenenlijntje voor de spoorweg 
Schaesberg (of Heerlen)-Simpelveld. Die buitengewoon hoge prijs 
was te wijten o.a. aan het enorme grondverzet, hier ophoging, 
daar afgraving (in totaal 3,6 miljoen m3), aan de bouw van 
bruggen en poorten, en aan tegenvallers veroorzaakt door mijn
verzakkingen. 

Bijna 600 Limburgse arbeiders en een grote ploeg polderwerkers 
hebben in het kader van de werkverschaffing jarenlang geploe
terd. Bij Vruschenhuusche moest de lijn 18 meter verlaagd 
worden.Twee stoomschoppen hebben in enkele maanden 30.000 m3 

grond weggegraven. In Simpelveld werd de brug over de Schif
felderstraat gebouwd, en de tunnel van 33 meter bij de Plaar, 
en werd het emplacement uitgebreid. De spoorweg was uitge
voerd in dubbel spoor, maar in de oorlog (september 1942) werd 
het tweede spoor opgebroken. 

Het eerste station van Simpelveld dateerde van 1853. Het was 
een bouwwerk van 15 m lang, en had een houten buitenwerk, en 
aan de binnenkant houten regelwerk met steenvulling. Het werd 
herhaaldelijk gewijzigd, het laatst in 1903, toen de totale 
lengte 78 meter werd. In 1908 werd een nieuw station gebouwd, 
voor f 82.500, dat in 1910 in gebruik genomen werd. De lengte 
van het geheel was 100 meter. Sinds de afbraak van een ge
deelte bedraagt de lengte nog 38 meter. 

- - - - - -·, - ---- - --- - - - ---- ---- - - ·- - - - - - -- - '-~·&=·,....:-- ·~ --- - ----
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Ook Bocholtz had zijn station, gebouwd in 1900. Het werd in 1947 
gesloten en in 1965 afgebroken. 

Het spoor is van groot belang geweest voor Simpelveld. Er was 
de vestiging van het douanekantoor, er was het kolenvervoer 
van Domaniale en Willem-Sophie, en er was de noodzaak tot 
verbetering van wegen naar naburige plaatsen als Gulpen en 
Heerlen, die voor goederen- en personenvervoer aangewezen 
waren op het station te Simpelveld. Zo ontstonden bode- en 
diligencediensten, b.v. tussen Heerlen en Simpelveld. 

De toekomst ziet er minder florisant uit. Het tracé tussen 
Schin-op-Geul en Aken is niet geelektificeerd, en dat zal ook 
wel niet meer gebeur en. De plannen om in 1990 de verbinding 
Aken-Luik-Maastricht-Antwerpen te openen voor reizigersvervoer 
met electrische tractie zou wel eens de doodsteek kunnen 
betekenen voor de lijn Maastricht-Aken, en dus voor de rol van 
Simpelveld als plaats aan het spoor. De onttakeling is al be
gonnen met het stopzetten van de dienst Schin-op-Geul -
Simpelveld-Kerkrade in mei 1988. 
Werk aan de winkel voor het gemeentebestuur ? 

~~f À .1, . ~ 
.yPm\ m ·· m ~ 

Huub Franssen 



Simpelveld 1985 

* Tip: 

* Geraadpleegde literatuur: 

M. Hartgerink-Koomans: Een spoorlijn voor Zuid-Limburg, 
in Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, deel 17, 1962 

idem: Van Spoorwegexploitatie tot mijnexploitatie, Jaarboek 
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, deel 20, 1975 

C. van den Hoeven: De Spoorwegen in Zuid- Limburg, 
in Mijn en Spoor in goud, Maastricht, 1952 

A.H. Jenniskens: Het Spoor, 150 jaar Spoorweggeschiedenis Maas
tricht, Maastricht, 1985 

Over de "Flora van de Miljoenenlijn", beschreven door Jan 
Cortenraad, zal te lezen zijn in het Natuurhistorisch Maand
blad, het tijdschrift van het Natuurhistorisch Genootschap. 
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BOCHOL TZ GRENSST A TIDN 

De eerste spoorweg in ons land werd op 20 september 1839 
geopend tussen Amsterdam en Haarlem. In 1843 konden de lijnen 
Amsterdam-Utrecht en Amsterdam-Den Haag in gebruik genomen 
worden. Toen was het Zuidert aan de beurt. De Domaniale Mijnen 
te Kerkrade achtten een spoorverbinding van het grootste be
lang voor de afzet van hun kolen. Zij zetten alles op alles om 

1 · een concessie te verkrijgen. Reeds in 1846 werd deze verkregen 
onder de naam Aken-Maastrichter Spoorweg-Maatschappij. 
Maastricht had in die tijd ongeveer 25.000 inwoners en Aken 

.a 
ongeveer 55.000 . 

Een comité, ontstaan uit handelskringen, ging zich bezighouden 
met de totstandkoming van de nieuwe spoorlijn. Er werd een 
ingenieur in dienst genomen voor het uitzetten van het tracé, 
en de Gouverneur te Maastricht liet aan de burgemeesters van 
de betrokken gemeenten weten, dat zijn personeel overal op 
particulier terrein moest worden toegelaten. Ook in Bocholtz 
werd bekend gemaakt, dat "op alle bouwlanden en weilanden, 
zomede binnen boomgaarden, tuinen enz. vrije toegang voor de 
opmetingen moest gegeven worden." De bevolking moest toelaten, 
dat er "openingen gemaakt werden door hagen en bosschen en 
andere belemmerende voorwerpen", en dat men zich moest ont
houden van "het uittrekken, verplaatsen of wegnemen van piket
palen, bakens, etc." 

Toen het tracé voor de spoorweg Maastricht-Aken voorlopig 
was uitgezet, begonnen de onderhandelingen met de grond
eigenaren. Een commissie van Gedeputeerde Staten kwam met de 
ingenieur van de Maatschappij in iedere gemeente zitting houden 
om belanghebbenden te horen. Van obstruktie tegen de aanleg 
van de spoorweg was hier geen sprake. Toch werden onvermijde
lijk allerlei grote en kleine belangen in het gedrang gebracht. 
De commissie beijverde zich om in zulke gevallen een voor beide 
partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Eventueel was de 
Maatschappij gehouden passende voorzieningen te treffen of 
schadevergoeding te geven. 
De voornaamste bezwaren lagen in de talloze buurt- en veldwe
gen die de aarden baan kruisten. Waar zij boven het terrein 
verhoogd was, zou zij deze wegen totaal doorsnijden . 
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Bovendien zou de baan, dwars op de helling van het Geuldal 
liggende, de afloop van water danig verstoren. Met betrekking 
tot de wegen werd de Maatschappij opgelegd voor de voornaam
ste verbindingen poorten te bouwen. Paden die op korte afstand 
verbonden. daarnaast wertlen er duikers voorgeschreven voor 
de afvoer van het water, en in het Maasdal bruggen van vol
doende lengte over de takken van de Geul. 
Het verlof om tot onteigening over te gaan werd op 2 augustus 
1847 te Bocholtz afgekondigd. De veldwachter ging rond om de 
betrokken eigenaars uit te nodigen om over een minnelijke 
verkoop te komen onderhandelen. Een vertegenwoordiger van 
de Maatschappij kwam daartoe naar het dorp, vergezeld van 
Gedeputeerde F. Corten. Deze aanpak had een behoorlijk succes 
slechts voor vijf bunder moest worden overgegaan tot onteige
ning bij rechterlijk vonnis. 

Spoedig werd met het werk aangevangen, waarbij enorme grond
verplaatsingen nodig waren in ons heuvelland. Het trajekt zou 
lopen van buiten de wallen van Maastricht over Meerssen, 
Valkenburg, Wijlre, Simpelveld (met een zijtak naar Kerkrade), 
Bocholtz naar Aken. Daar werd het eindstation opgetrokken, de 
T emplerbahnhof, een voor die tijd magistraal gebouw. Behalve 
dit en het Valkenburgse station, waren alle andere slechts 
primitieve bouwsels, en hoofdzakelijk opgetrokken uit hout. 

Ondanks allerlei voorzieningen, ontstond er te Bocholtz toch 
wateroverlast door de nieuwe spoorweg. Reeds tien maanden 
voor de eerste treinrit klaagde het gemeentebestuur, op 25 
januari 1853, over het beschadigd c.q. onbruikbaar raken van 
de volgende wegen: 
1) aan den Plei 
2) aan de Bongerder Linde 
3) aan St. Joseph 
4) aan den Dellender Bijweg. 
Op 12 maart van hetzelfde jaar volgde een klacht over de 
toestand aan de Schoutissenhoverweg. 
Uit het rapport van Gedeputeerde Corbey is hierover het vol
gende te vermelden: 
"De Pleiweg loopt door enen tunnel onder den spoorweg door. 
Deze doorvaart ligt juist in een laagte tegen het hoge berg
achtige veld. Het water dat van dit veld afkomt moet zich 
meestal door middel van deze doorvaart ontlasten. Daardoor is 
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deze doorvaart in natte seizoenen voor mensen als voor vee en 
rijtuigen onbruikbaar. Verleden jaar (1852;red.) was dit bijna 
vier maanden, waarvan een gedeelte in de zomertijd. De sporen 
op gemeld punt hadden ongeveer twee voet diepte en waren met 
water en moeras overdekt. Deze weg is intussen een der voor
naamste veldwegen, waarover bijna het gehele vee der gemeente 
moet passeren, dat ter weiding gaat. Er bestaat dus een be
hoefte, dat deze doorvaart wordt bestraat of bekiezeld, zodat 
het water een geregelde afloop krijgt. De duiker bij de 
Bongerder Linde dient als voetpad. Bij St. Joseph zijn de water
afleidingen voor het grootste gedeelte ingestort of verdwenen." 

Op 23 oktober 1853 reed de eerste stoomtrein via Bocholtz dat 
toen zijn verbinding kreeg met zowel ons eigen land als het 
buitenland. In 1856 kwam de lijn Maastricht-Lanaeken in gebruik, 
in 1861 Maastricht-Luik, in 1865 Maastricht-Venlo en in 1896 de 
zg. Zuiderspoorweg tussen Sittard en Kerkrade. 
De eerste trein in Bocholtz heeft dus gereden in de herfst van 
1853. Voor Nederland was dit de eerste grensoverschrijdende 
spoorlijn. Vermeldenswaardig zijn de bepalingen aangaande de 
douanecontrole. Deze zou niet precies aan de grens plaats
vinden, maar respectievelijk te Aken en te Simpelveld. Om 
fraude te voorkomen zou op iedere trein van Aken naar Simpel
veld, en omgekeerd, een Pruissische douanebeamte moeten mee
rijden. En dáárvoor moesten deze weer een vergunning hebben 
om zich in uniform op vreemd grondgebied te bevinden, ook als 
ze niet in funktie zouden zijn. (nl. voor de terugreis). Pas drie 
dagen voor de opening gaf de Commissaris des Konings hiertoe 
vergunning. 

De officiele opening van de spoorweg vond plaats op 21 oktober 
1853. Er heerste op die dag grote vreugde in Zuid-Limburg. 
Vrolijke muziek klonk over het Maastrichtse station, waar een 
prachtig versierde lokomotief stond te blazen, met achter zich 
een aantal met guirlandes behangen rijtuigen. In een daarvan 
nam de Grote Harmonie van Maastricht plaats. Om half acht 
vertrok de trein, bestuurd door twee ingenieurs. Men verhaalt 
van deze eerste treinrit in Limburg, dat er mensen in het Geul
dal waren, die de "vuurwagens" slechts durfden gadeslaan 
vanaf de veilige hoogte der Limburgse heuvelen. De rit van 
Maastricht naar Aken duurde ongeveer één uur. Daar werd het 
hoge gezelschap dat de rit meemaakte, ontvangen met het 
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Nederlands Volkslied en daarna speelde de Grote Harmonie het 
"God save the King". 

Na korte tijd ving de terugreis aan onder stromende regen. Op 
23 oktober werd de lijn opengesteld voor het publiek. Per dag 
reden toen vier reizigerstreinen en een goederentrein tussen 
Maastricht en Aken op en neer. En daarmee kwam er een einde 
aan het tijdperk van de postkoetsen in onze omgeving. Het 
verkeer per trein ging vlugger en goedkoper: dure overnach
tingen behoorden tot het verleden en de prijs voor de derde 
klasse was juist de helft van het postkoetstarief. Begrijpelijk 
waren er protesten tegen de nieuwe spoorweg geweest, van de 
zijde van koetsiers, wagen- en zadelmakers, en niet te vergete 
de officiele postmeesters. 

naar: Pastoor Delissen in Bocholtzer Kerkberichten, 1966-1976 

********** 

HET BELANG VAN HET SPOOR VOOR SIMPEL VELD 

De aanwezigheid van het spoor was voor ons dorp van groot 
belang. Honderden pendelende arbeiders uit de buurt kwamen 
te voet naar Simpelveld en namen daar de trein naar hun werk 
in en rond Aken en Maastricht. De reis van Maastricht, via 
Meerssen, Valkenburg, Schin op Geul, Wijlré, Eys, Simpelveld er 
Bocholtz naar Aken duurde 1 uur en 25 minuten. Een kaartje 
3e klas kostte 90 cent. De verschillen tussen de 1 e, Ze en 3e 
klas waren opvallend. 's Winters hadden de reizigers 1 e klas 
schapevachten op de vloer, de Ze klas gevlochten matten en 
de 3e klas kale vloer. Roken mocht in de 3e klas, in de Ze kla: 
alleen als de banken met leer bekleed waren en in de 1 e klas 
mocht men roken als er geen dames in de coupé waren. 
's Avonds brandden er olielampen als verlichting; hoe hoger 
de klas, hoe meer lampen. 

Het eerste station van Simpelveld werd gebouwd in 1853. Het 
gebouw had een lengte van :!:_ 15 meter. In de jaren 1882-1887-
1894 en 1903 werd het pand gewijzigd en verder uitgebreid. 
(zie foto). In 1903 had het station een lengte van 75 m. 
Op 2,9 december 1908 had de aanbesteding plaats voor een ge
heel nieuw station met twee bovenwoningen en een overkapt 
perron. De aanbestedingsprijs bedroeg f 82.500,00. 
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De bouw werd uitgevoerd door aannemer Muyrers uit Sittard. 
Het nieuwe station lag ongeveer 30 m. ten oosten van het oude. 

Simpelveld kreeg hiermee een van de grootste stationsgebouwen 
in Limburg. Jammer genoeg is men in 1975 overgegaan tot ge
deeltelijke afbraak. Van het 100 m. lange gebouw bleef slechts 
38 m. over. De grote goederenloods maar vooral de prachtige 
wachtzaal vielen onder de slopershamer. Het centrale ge deel te 
werd erg veranderd. Op de begane grond is nog slechts een 
plaatskaartenbureau en enkele lokalen voor de Nederlandse en 
Duitse douane. De hal is tevens wachtkamer geworden. De visi
tatiezaal van 12 bij 8 m. met het prachtige balkenplafond is 
voorlopig behouden. Voor hoelang ? Het zou een schitterende 
locatie zijn voor een "Heemkundig museum". Wie weet ! ! ! 

Aan het station lagen acht cafés. Dat duidt er op dat er veel 
passagiers waren. Nu is er geen enkel café meer. Verder 
bevonden zich aan de stationstraat verschillende pakhuizen 
voor fruit- en aardappelhandel. Als het fruit (vooral appels) 
rijp was, brachten tientallen boeren hun oogst naar het 
station van waar het in goederentreinen naar Duitsland geex
porteerd werd. 
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Handtekening op een balk in de 
nok van station Simpelveld 

Bij de opkomst van de ml]nen 
( + 1900) kwamen uit de regio 
Maastricht honderden arbeiders 
met de trein tot Simpelveld. 
Van daar ging het te voet 
via het "Vinkenbergske"- Irmstraé 
Panneslagergetske-Stamp-Gracht 
straa t-K empke-Molsberg-f msten
r ade-Wienweg naar Spekholzerhe1 
of der "Sjtaat" (Terwinselen). 
Deze arbeiders (zgn de Peere va 
Mestreech) waren voor veel 
mensen waar ze voorbij kwamen 

een grote schrik. Veldvruchten en fruit waren niet veilig voor 
hen als ze van hun werk terugkwamen op weg naar het station 
Ook studenten en toekomstige priesters die op Rolduc studeer· 
den, kwamen met de trein tot Simpelveld. Van daarging men te 
voet naar Rolduc. Hun bagage en koffers werden op een krui
wagen of hondenkar geladen waarvan de eigenaars tevoren 
bericht hadden gekregen en zich op de af gesproken tijd aan 
het station bevonden. De kosten van dit vervoer bedroegen 
meestal 5 "silbergroschen" (\ mark of krentje). 

Alle treinen, ook internationale, moeten in Simpelveld stoppen. 
Zelfs toen Hitler zich in 1940 per trein naar het westfront 
begaf, stopte de "Führertrein" er. Deze trein werd voorafge
gaan door een pantsertrein en een vliegtuig bleef er voort
durend boven cirkelen. Langs het traject stond om de 10 m. 
een SS-soldaat, terwijl de bewoners van de woningen langs de 
spoorbaan de ramen gesloten moesten houden (zo gaat het ver 
haal). 

15 mei 1949 werd het miljoenenlijntje, de Blauwe Engel, voor p1 
sonenvervoer opengesteld (Simpelveld-Schaesberg). 25 mei 1954 
werd het internationale verkeer Simpelveld-Aken weer openge· 
steld (de Rode Duivel). Simpelveld was het eerste grensstation 
van Nederland. Eigenlijk had dit station in Bocholtz moeten 
liggen. Maar de burgemeester van Bocholtz (Dhr. Vincken) en 
de gemeenteraad waren mordicus tegen. 
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EEN LINT IN HET LANDSCHAP 

Het zijn eigenlijk allemaal vluch
telingen. Planten zonder land. 
Uitgestoten ui.t het moderne Lim
burgse landschap, \A/aar geen 
plaats meer voor hen \A/as. 1-lun 
laatste uit\A/ijkplaats is de 
spoorberm. Daar, op de steile 
taluds, tussen de bielzen en op 
de steenslag en de keien van 
de emplacementen, kunnen ze 
zich handhaven. De underdogs 
van onze flora. 

Het zijn de wilde schoonheden, die vroeger overal groeiden en 
bloeiden op schrale kalkgraslanden, bermen en akkers. In een 
tijd dat nog niet overdadig gemest en gespoten werd. Maar 
aangezien dit soort plekken in Zuid-Limburg nauwelijks nog 
voorkomen, kunnen deze zeldzaamheden alleen nog terecht langs 
de rails. Daar vinden ze de stenige, droge plekjes of vochtige 
moerasachtige plaatsen, waar ze kunnen gedijen. 

De plantenschat van Tante Spoor heeft een vriend en bescher
mer in bioloog Jan Cortenraad. Zeker twee keer per jaar 
stroopt de 31-jarige onderzoeker de bermen af van het Miljoe
nenlijntje tussen Wylre, Simpelveld, Kerkrade-West en Schaes
berg. 

ene 
Rozetsteen

kers van heel 
dichtbij. 
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eHet 
. Hazepootje, 
een zeldzaam 
klawrtje, dat 

pioniert 
tuamde 

kinderkoppen 
van het 

emplacement 
in 

Simpelveld. 

"Het Miljoenenlijnte is niet zomaar een spoorweg", zegt hij, 
"het is ook een reis- en verbindingsroute voor planten, diere 
en insecten." Een 'lint in het landschap' noemt hij het traject 
"De natuur in ons land raakt de laatste tijd steeds verder ge, 
isoleerd op hele kleine plekjes, postzegels, waardoor er geen 
uitwisseling meer kan plaatsvinden van erfelijke kenmerken mE 
soortgenoten. Er treedt inteelt op en uiteindelijk sterven pla 
en dier uit. Landschapslinten, zoals wegbermen en spoorlijen 
zijn daarom zo belangrijk,omdat ze de geïsoleerde natuurgebiE 
den nog enigszins met elkaar verbinden en soms zélf natuurre 
servaat worden." 

De spoorberm van het Miljoenenlijntje in de buurt van Wylre 
laat zien dat Cortenraad niets teveel gezegd heeft. Vlakbij I 

spoorbrug wijst hij ons de Kuifvleugeltjesbloem; een nietig, 
kruipend plantje met kleine paarse bloemetjes, die bij vergrc 
ting iets van een orchidee weg hebben. "Ongeveer de enige r 
in Nederland, waar dit nog staat", zegt hij. Een dikke hazellA 
glijdt voor zijn voeten uit door het gras, waarin de plantku, 
dige moeiteloos het ene na het andere ontdekt. Een wat hog 
verschijning is de felgele Wond klaver, zo genoemd omdat mer 
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vroeger wonden mee behandelde. We zien de Kleine ~1 impernel 
met zijn geelbespikkelde, rode bloembolletjes op iele steeltjes 
en verschillende soorten Havikskruid en Dravik-gras. Wat verder 
in het seizoen is ook het Maanvarentje te bewonderen, een 
plantkundige zeldzaamheid, .die nauwelijks tien centimeter hoog 
wordt . .. 

Aan de andere kant van de brug waar wat meer bomen staan en 
het gras wat hoger is, duiken inheemse orchideeen op. De Grote 
Kever-orchis met zijn twee dikke, vlezige bladeren, waartussen 
een aar van fijne groene bloemetjes opstijgt, staat nog in de 
knop. De orchidee verdringt zict1 overal langs het smalle plan
tenzoekerspaadje. Met wat meer moeite vinden we het fraaie 
Soldaatje, ook een orchidee. Een aar van knopjes, waarvan al
leen de twee of drie onderste open zijn en de bloem helemaal 
laten zien. Verderop is een stukje helling, waaruit bronwater 
sijpelt; een kwelhelling of bronhelling. Daar ziet het in het na
jaar paars van de Herfst-tijloos, mm beschermd bolgewas, dat 
veel van een grote Crocus wegheeft. 

Het stationsemplacement van Simpelveld, waar Cortenraad min
stens vier of vijf keer per jaar met zijn neus over de grond 
kruipt, herbergt tussen kinderkopjes en steenslag Nederlands 
zeldzaamste begroeiing van pionierplanten. Dat zijn plantjes, die 
zich op kale, arme grond het eE~rst vestigen, daar met hun afge
storven blaadjes en stengeltjes een klein beetje humus maken 
en zo de weg bereiden voor andere planten. "HiE1r heb je het 
r ijkst e plantenplekje van heel Nederland," zegt de bioloog. Maar 
wie de zeldzame pioniers van nabij wil bekijken, moet zijn ogen 
op scherp stellen. De rozetsteenkers met felle witte bloemetjes 
komt nog het hoogst met zijn 10, 15 centimeter. Iets verder de 
blauwgroene uitlopers van het Hazepootje, een klavertje van 
niks, en het Kandelaartje: buitengemeen teer met merkwaardige 
drietandige blaadjes. Toch heet het plantje in het Latijn steen
breek. Ook komen we op onze speurtocht plantjes tegen met 
mysterieuze namen: Klein Liefdesgras, Ratelaar, Zeepkruid, Vet
muur, IJzerhard, Borstelkrans, Eenbes, Pastinaak, Adderwortel 
en Muizeoor. 

Het Bezemkruid - weelderig aanwezig in Simpelveld - is wel een 
echte exotische immigrant. Ze is hier waarschijnlijk terecht 
gekomen via Verviers, waar tot in de vijftiger jaren wagons 
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met balen Zuidafrikaanse wol werden aangevoerd. De zaden 
van die plant, die in de wol zaten, voelden zich hier op hun 
mak. Zij schoten wortel en breidden zich steeds verder uit. 

Wat moet er gebeuren met de plantenrijkdom van het Miljoene 
lijntje ? De boel lekker laten verwilderen, omdat de trein 
straks toch niet meer rijdt ? Niets doen ? "Absoluut niet!", z 
Cortenraad. "Veel mensen denken dat niets doen in de natuur 
het allerbeste is. Maar dat gaat hier niet op. Iedere plek lan 
het Miljoenenlijntje zal een ander beheer moeten krijgen, aan
gepast aan de bodem en de planten die er groeien. Op de ene 
plek zul je bomen en struiken moeten kappen, op een andere 
zul je een keer per jaar moeten maaien (in augustus of sept 
ber) en het maaisel afvoeren. Emplacementen moeten steeds 
weer schoongemaakt en op en gehouden worden om ruimte te 
geven aan pionierplanten. Een stoomtrein die de mensen langs 
de natuur voert is prachtig. 

Maar wat men in ieder geval niet moet doen is een spoorweg 
seum bouwen op het station in Simpelveld met een draaipunt 
voor de stroomtrein. Of nieuwe huizen op het spoorwegterrein 
Kerkrade-West. Dat zou zonde zijn: zo worden de laatste toe
vluchtsoorden van de planten vernield" 

Naar: L. Crouzen, de Limburger, 21-5-1988 
foto's: W. Nilwik 

ene Grote 
Kever-orchis, 

ook een 
Nederlandse 

orchidee, nog 
bijna 

helemaatin 
de knop. 
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