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november 2019 

 

Beste mensen, 
 

 

Het probleem van de huisvesting na december is gelukkig opgelost. Pierre heeft een prachtig 

lokaal gevonden van de SSOVH in Heerlen met de naam “De Spuiklep”. Een toepasselijke 

naam, want achter de lange afkorting gaat de Spoorweg Sport- en Ontspannings-Vereniging 

Heerlen schuil, zodat we toch in een ruimte met ‘spoorse sferen’ zullen blijven. De Spuiklep 

ligt aan de Parallelweg 2 in Heerlen, dat is op het kaartje de rode stip precies tussen het 

station Heerlen en de stadsautoweg N281.  

 
 

Vanaf het station is het lopen langs de Parallelweg of over de parkeerplaats P tot je het hek 

met het grote bord ziet: dan de oprit naar boven opwandelen en je bent er. 

 

Per auto is de gemakkelijkste route via de stadsautoweg N281, voor beide richtingen afslag 

“Parkstad 9200-9400” (Ter Worm) en dan bij de rotonde rechts aanhouden en ook de Paral-

lelweg op. Dan is het even goed opletten, want vanaf de autoweg is het SSOVH-bord niet 

zichtbaar! Je rijdt er gemakkelijk voorbij. Ook door het hek en dan is er bovenaan voldoende 

gratis parkeerruimte. 
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Naast de succesvolle en hoog gewaardeerde excursies naar de werkplaatsen van Haarlem en 

Maastricht werd er al langere tijd geprobeerd ook een excursie te organiseren naar het nog-

al verborgen spoorbedrijf van Chemelot. Omdat de organisatie daarvan té veel zou vragen 

van het bedrijf wilde men daar eigenlijk niet aan beginnen. Tót ik naar voren bracht dat zo’n 

excursie misschien te combineren zou zijn met een Dag van de Chemie – een open dag voor 

veel fabrieken en laboratoria op het hele terrein – die regelmatig wél georganiseerd wordt 

en heel veel volk trekt. Dat was zo nog niet bekeken, en dat zou men in gedachte houden. 

Als hier nieuws over komt, laten we dat natuurlijk meteen weten. 
 

Tot dusver zijn deze mededelingen nogal éénrichtingsverkeer van het bestuur naar de afde-

lingsleden. Er is geen enkel bezwaar om dit ook eens om te draaien! Dat kan bv met sugges-

ties voor presentaties, voor commentaar, vragen of ideeën. In Op de Rails worden alle bij-

eenkomsten van de andere afdelingen aangekondigd, dus jullie kunnen daar allemaal lezen 

wat zoal mogelijk is. 
  

We geven hieronder de aankondigingen en verderop de wervende toelichtingen.  

De bijeenkomsten zijn t/m december nog in Station Schin op Geul, daarna in De Spuiklep en 

(behalve de uitzonderingen) steeds op de tweede vrijdag van de maand, aanvang 19:30u 

en einde ca 22:30u. 
 

Voor 8 november hebben we Rudi Liebrand kunnen strikken om een echt Limburgs (hoewel, 

zo ver boven Remunj?) onderwerp te komen belichten, tw de Maas-Buurtspoorweg. 
 

Op vrijdag 13 december verzorgt Pierre Keulen een presentatie over Nevenlijnen in Zwit-

serland en dat is dan in dit geval smalspoor. 
 

En dan komt op 10 januari volgend jaar Ronald Bokhove (dus let op: in De Spuiklep) met zijn 

programma “Spoorwegen op de kaart” waarmee wéér een heel ander aspect van onze hob-

by onder onze aandacht wordt gebracht en aanvullend een verhaal over hoe leuk het is om 

met de SNE mee te gaan.  
 

Namens het afdelingsbestuur,  

Jan Roos, secretaris 



 

 

Hier de toelichting op de komende  presentaties bij de NVBS afd Zuid-Limburg: 
 

 

 

Het verhaal van de Maas-Buurttram 
 

Ruim honderd jaar geleden maakte de tram van de Maas-Buurtspoorweg Maatschappij (MBS) zijn 

eerste ritten. Hij verbond Venlo met Nijmegen en volgde het tracé van de oude rijksweg op de ooste-

lijke Maasoever. Het trammetje stoomde door plaatsen als Malden, Mook, Gennep, waar het hoofd-

kwartier gevestigd was, Bergen, Arcen en Velden.  

De tram maakte een eind aan het isolement van de Noord Limburgse Maasdorpen en bracht er eco-

nomische groei en welvaart. Hij vervoerde niet alleen personen, maar ook post, melk, bier, groente, 

fruit, bakstenen, vee en stukgoederen. Na de aanleg van een aansluiting naar de Maaskade in Venlo 

kwamen daar bulkgoederen bij: kunstmest, zand, grind, basalt en mijnhout. Nog later nam de MBS 

de lijn Venlo - Beringe over. Tot ver in de Tweede Wereldoorlog hield het trambedrijf stand, maar op 

17 september 1944 moest men de dienst noodgedwongen staken. Na de oorlog bleek zowel het ma-

terieel als de baan dusdanig beschadigd dat werd besloten de tramdienst niet meer te herstellen, 

maar was dat de werkelijke reden? De MBS ging verder als busbedrijf onder de naam Zuid-Ooster. 

Oud Gennepenaar Rudi Liebrand wekt in zijn presentatie de MBS opnieuw tot leven. Aan de hand 

van historische foto’s maken we een reis langs de lijn Nijmegen – Venlo. We staan stil bij de gebeur-

tenissen in WOII, bespreken het materieel van stoomlocs tot zelfgebouwde diesels, en het gebruik 

van houtgasgeneratoren. Tot slot bespreken we de exploitatiecijfers en hoe het trambedrijf uiteinde-

lijk toch winstgevend werd. 

U kunt zich alvast inlezen: http:www.maas-buurtspoorweg.nl 
 

 
MBS 40 in Gennep, 18 juli 1941, let op de verduisterde koplampen van de auto en de tram 

 

 

  



Smalspoor in Zwitserland 
 

Zwitserland bezit een uitgebreid normaalspoor-netwerk van de SBB, de BLS en nog een paar kleinere 

ondernemingen. Maar er is meer in Zwitserland: er zijn tal van kleine smalspoorlijnen, die vooral zijn 

aangelegd in de bergen om de bergbewoners te voorzien van vervoer en voor de afvoer van melk-

producten naar de melk- en kaasfabrieken in de lager gelegen gebieden. Na de oorlog werden deze 

lijnen ook ingezet voor de toeristenindustrie. 

Bekende lijnen en treinen zijn o.a. de Bernina en Glacier express. Niet te vergeten is de lijn naar de 

Jungfraujoch. De Räthische Bahn is een grote private smalspooronderneming met reguliere trein-

diensten zowel in het goederen- als het reizigersvervoer. Ook de MOB, Montreux Oberland Bahn, is 

zo’n bedrijf. 

Deze voorstelling is geheel gewijd aan het smalspoortreinennet met diverse toeristische treinen 

maar ook de reguliere treindiensten komen aan de beurt. 

Laat u verrassen tijdens deze Zwitserse spooravond op vrijdag 13 december om 19.30 uur. 

 

 
De Matterhorn Bahn met op de achtergrond de Matterhorn 

 

 

 

 

  



Spoorwegen op de kaart / 10 jaar NVBS-excursies 
 

Vóór de pauze laat Ronald Bok-

hove ons in de presentatie 

‘Spoorwegen op de kaart’ de 

wisselwerking tussen spoor en 

kaart zien met vele voorbeelden 

uit binnen- en buitenland. Met 

de komst van de spoorwegen 

verandert het kaartbeeld: lijnen, 

emplacementen en stations 

krijgen een plek, als onderdeel 

van de topografie, als hulpmid-

del bij het plannen van een rit of 

als opwarmertje voor een on-

vergetelijke reis. Thematische 

kaarten verbeelden opkomst en 

soms ondergang van het spoor 

en verklaren ruimtelijke ver-

schijnselen waarin railvervoer 

een rol speelt. U gaat het van-

avond allemaal zien, want een 

kaartje zegt meer dan duizend 

woorden. 
 

Na de pauze kunnen we lekker 

wegzakken als dezelfde presen-

tator een visueel overzicht geeft 

van 10 jaar NVBS-excursies tussen 2009 en 2019. Hij heeft als reisleider bij de SNE vele tochten geor-

ganiseerd, maar hij laat ook opnamen zien van excursies die door zijn collega’s zijn geleid. Dat bete-

kent beelden uit verre landen als Iran, Zuid-Korea, Taiwan en Syrië. Maar we blijven ook dichter bij 

huis als we gaan spoorzoeken in het Westland, op Koninginnedag de Rotterdamse haven bezoeken of 

in de sneeuw naar Stadskanaal zwoegen. En wie weet zet het u wel aan om zélf eens aan een NVBS-

excursie deel te nemen. Of behoort u al tot de groeiende schare enthousiaste deelnemers? 

 

 
Kaart met onbewaakte overwegen in Nederland.  
Bron: Bosatlas van de veiligheid, 2017. © Noordhoff Uitgevers. 


