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Voorwoord
In 1913 werd de tramlijn Nijmegen – Venlo geopend, een eeuw later verschijnt ‘Het verhaal van de
Maas-Buurttram’.
Deze uitgave beschrijft de geschiedenis van een tramlijn en daarnaast een stuk lokale geschiedenis van
Noord-Limburg in de eerste helft van de 20ste eeuw. De tram speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze voorheen zo geïsoleerde regio.
Het gaat in dit boek over de tramlijn Nijmegen – Venlo, geëxploiteerd door de Maas-BuurtspoorwegMaatschappij (MBS). Hoewel de MBS later ook de lijn Venlo – Beringe heeft beheerd, komt deze slechts
zijdelings aan de orde. De tram reed van mei 1913 tot en met september 1944. Deze uitgave schetst de
periode van 1899, de eerste concessieaanvraag, tot met 1963, de liquidatie van de Maatschappij.
Het ‘Verhaal van de Maas-Buurtram’ verschijnt in twee versies: een beknopte en een uitgebreide. Dit is
de beknopte editie. De uitgebreide editie bevat meer feitenmateriaal, zoals citaten uit authentieke bronnen, cijfers, materieeloverzichten en achtergronden.
Naast dit boek is er een website over de Maas-Buurtspoorweg: op www.maas-buurtspoorweg.nl staat o.a.
een fotoserie van het tramtracé vandaag de dag. Hier zullen ook eventuele correcties en aanvullingen op
‘Het verhaal van de Maas-Buurttram’ geplaatst worden.
In citaten is de toenmalige spelling, ook die van de plaats- en straatnamen gehanteerd. Dit verklaart het
gebruik van verschillende schrijfwijzen voor eenzelfde plaats, zo heette Beringe in 1912 nog Beringen.
Mijn dank gaat uit naar de heren K, Stappers, G. van de Mortel, M. Schaffers. H. Rijniers, F. Roosenboom, P. Clephas, H. van de Mortel, W. van Dinter die met hun verhalen en materialen een waardevolle
bijdrage hebben geleverd. Het foto-archief van de NVBS is de ruggengraat van het beeldmateriaal. Veel
dank ben ik verschuldigd aan de heer S. de Lange voor het aanvullen en corrigeren van de teksten. Ten
slotte een woord van dank aan de medewerkers van de geraadpleegde archieven en de personen van wie
ik foto’s en documenten mocht ontvangen.
Hoewel er nog steeds vragen zijn, die beslist nog ooit beantwoord worden, is met het ‘Verhaal van de
Maas-Buurttram’ het verhaal van de MBS in belangrijke mate verteld. Ik hoop, beste lezer, dat het verhaal u boeit.
Rudi Liebrand, oktober 2013
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Hoofdstuk 1
Langs de lijn
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Hoofdstuk 1: Langs de lijn
De tramlijn van de Maas-Buurtspoorweg (MBS) had aanvankelijk een lengte van 63 km: van
station Nijmegen tot station Venlo. Later kwam daar Venlo – Beringe (vroeger Beringen) bij.
Op de routekaart staan alle plaatsen die de tram aandeed. De tramdienst op Nijmegen – Venlo
startte op 31 mei 1913 en eindigde vanwege oorlogshandelingen op 17 september 1944. Aanvankelijk werd met stoomlocs gereden. Vanaf 1934 verschenen er diesels op de baan en werden
de stoomlocs op reserve gezet. In de oorlog kwamen de stoomlocs weer in dienst.
In dit hoofdstuk maken we drie excursies langs de MBS-lijn: van Venlo naar Gennep, van Nijmegen naar Gennep en ten slotte kijken we rond in Gennep, het hoofdkwartier van de MBS.

Langs de lijn: Venlo – Gennep
1.1 Venlo station
De spoorzone in Venlo bestreek een omvangrijk terrein, toen in 1912 de aanleg van
de tramlijn Nijmegen – Venlo werd gestart.
Venlo was een kruispunt van spoorwegen.
De Staatsspoorwegen (SS) (die in 1937 zou
overgaan in de NS), beheerde de nu nog
steeds bestaande spoorlijnen Eindhoven –
Venlo – Kaldenkirchen, Venlo – Maastricht
en Venlo – Blerick - Nijmegen. Tot in de jaren
veertig lag er ook een spoorlijn die de stad in
noordoostelijke richting verliet, naar Straelen
en verder naar Hamburg: de Cöln – Mindenerlijn (CM). Het station Venlo CM lag aan
de Hamburgersingel (nu Deken van Oppensingel), het emplacement was het huidige
Julianapark. Een grote boog verbond station
Venlo CM met station Venlo SS. Van een echt
stationsplein was nog geen sprake, tussen het
station en de Kaldenkerkerweg lag een min
of meer ongebruikt emplacement van de SS.
Het stationsgebouw van Venlo SS was breed
en laag.
Pal voor de ingang van het station lag naast
een klein pleintje en een postkantoor de halte
van de in 1888 geopende paardentramlijn van
de Tramweg-Maatschappij Venlo – Tegelen
– Steijl (VTS). In 1910 werden de paarden
vervangen door motorlocomotiefjes.
1-01 De routekaart Nijmegen – Venlo.
(na 1929, arch. Bergen)
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Op het spoorterrein vóór het station was voldoende ruimte om een remiseterrein voor een tweede
tramwegmaatschappij aan te leggen. In september 1912 werden hier de eerste piketpaaltjes geslagen en op 31
mei 1913 vond de feestelijke opening plaats van de MBS. Op die dag vertrok uit Venlo en uit Nijmegen een trein:
ze ontmoetten elkaar in Gennep, bij het hoofdkantoor, waar onder leiding van de eerste directeur van de MBS,
Voorhoeve, de officiële openingsplechtigheid plaats vond.
De tram reed nog geen maand of de eerste klachten werden ingediend over de rook en stank die de tram
produceerde. De gemeente Venlo drong bij de MBS aan op maatregelen. Het antwoord was voorspelbaar:
‘… hebben wij de eer Uw College te berichten dat door ons zal worden zorg gedragen, dat een zoo volledig
mogelijke rookverbranding plaats heeft.’ (MBS, 22 juli 1913, arch. Vl )
foto boven:
1-02 Station Venlo
(Venlo, rond 1910, arch. Vl)
1-03 Bestektekening van het
remiseterrein Venlo. Voor de
ingang van het station ligt de
remise van de VTS waarvan
een enkel spoor naar rechts
loopt richting Keulse Poort.
Van links komt een goederenlijn van de spoorwegen, die
zich vertakt. Vanaf dit spoor
konden goederen worden overgeladen op en van de tram. De
ononderbroken lijnen zijn de
geprojecteerde MBS-tramlijnen, met o.a. een dubbelsporige remise.
(MBS, 1912, arch. NA)

1-04 Sporenplan station Venlo
1917. Rechtsboven ligt het remiseterrein van de MBS, zoals
het uiteindelijk geworden is.
(1917, arch. Gn)
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De MBS bouwde een tweesporige remise, bedoeld voor het stallen van locs en het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden. Deze kreeg in 1920 elektrisch licht. Daarnaast werden er enkele opstel- en omloopsporen
aangelegd. Een ervan gold als station Venlo MBS. Van het oude SS-emplacement bleven twee sporen gehandhaafd, opdat er goederen van spoor op tram en omgekeerd konden worden overgeslagen. Er zou veel gebruik
van worden gemaakt, vooral in de Tweede Wereldoorlog, toen door spoorwegversperringen Noord-Limburg en
Nijmegen voor hun kolenaanvoer geheel afhankelijk werden van de tram.
Afbeelding 1-03 is de bestektekening bij de aanleg in 1912. Wie deze tekening vergelijkt met die van de situatie
in 1917 (afb. 1-04) ziet dat men is afgeweken van de bouwplannen. Naast de twee remisesporen is er een
driesporig emplacement gebouwd, terwijl de SS-overlaadsporen meer in de richting van het station Venlo SS zijn
opgeschoven.

1-07 Goede tijden in Venlo.
Diesel III komt op 20 april
1936 in dienst. Op de foto
poseren directeur Schaffers
(jas op de arm) en rechts
naast hem Meester Heijs (met
spoorwegpet), de ontwerper
van de dieselloc met enkele
medewerkers bij de nog
blinkende trein. Een precieze
datum geeft de foto niet,
maar mogelijk is dit de eerste
rit van de DIII. Voor het
remisegebouw staat DI of DII.
(Venlo, 1936, verz. NVBS)

1-08 Plattegrond van de
uitbreiding van het remiseterrein in 1930. Naast de remise
met kantoortje is er nu ook een
veelading en (daarboven) een
weegbrug.
(MBS, 1930, arch. Gn)

1-05 Luchtfoto van station Venlo uit 1929. Centraal het NS-stationsgebouw met een pleintje. Langs dat plein loopt
het NS-spoor dat gebruikt wordt voor het overladen op MBS-wagens. Rechtsboven de boog van de CM-lijn. Daaronder het MBS-emplacement, de remise met schuin dak, met op het spoor daarvoor twee gesloten wagens. Een lange
tram met tien open wagens, een rijtuig, een post-/bagagewagen en een stoomloc (met rookpluim!) staat op het punt
naar het noorden te vertrekken. (Venlo, 1929, verz. Schoenmakers)

1-06 Twee locomotieven met
een sleep rijtuigen van de VTS.
Presentatie van de nieuwe locomotieven vóór de ingebruikname. (Venlo, november 1910,
verz. NVBS)
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Na de overname van de lijn Venlo – Beringe (zie hierna) werd het emplacement aan de Kaldenkerkerweg
in 1930 ingrijpend uitgebreid: met zes wissels en 305 meter spoor. Bij dit tramstation eindigden sindsdien
twee lijnen. Omdat het oorspronkelijke materieel op de eigen baan bleef rijden moesten doorgaande
passagiers hier overstappen. Toen in 1933 het reizigersvervoer naar Beringe (goeddeels) beëindigd werd,
stapte men over op de bus. Het goederenvervoer bleef wel behouden. In 1937 werd besloten, omwille van
het gebrek aan bussen en brandstof, de reizigerstramdienst naar Beringe weer op te starten. Vanaf die tijd
waren er doorgaande reizigerstreinen Nijmegen – Beringe, die in Venlo keerden.
In de nacht van 9 op 10 mei 1940 werd de Maasbrug opgeblazen door het Nederlandse leger. Hoewel de
brug vrij snel hersteld was, kostte het een uitgebreide briefwisseling met het Departement van Waterstaat,
voor dit bereid was ook het tramspoor te herstellen. Pas in de loop van van 1941 werd het herlegd, de tramdienst startte op 1 januari 1942.

1-09 Met de bombardementen
op Venlo in de herfst van 1944
zijn de goede tijden voorbij.
Loc 45 en 47 voor het deels
verwoeste remisegebouw.
(Venlo, 1945, verz. NVBS)
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In de Tweede Wereldoorlog heeft Venlo het zwaar te verduren gehad: tussen 27 september en 19 november 1944
werd het minstens dertien maal gebombardeerd. Wanneer het remiseterrein geraakt is, is niet helemaal zeker.
Op 27 september werd het spooremplacement bestookt, op 4 november de stationsomgeving en de Kaldenkerkerweg. Het resultaat was in elk geval dat het remiseterrein meer kuilen dan sporen telde, de twee nog aanwezige locs ernstig beschadigd waren en het remisegebouw grotendeels verwoest was. Op 19 november waren
de bruggen het doelwit. Bij een van de bombardementen werd ook het NS-station beschadigd en het voormalige
VMH-tramstation aan de Maasbrug met de grond gelijk gemaakt. Het zou uiteindelijk tot 1958 duren voordat
er een nieuw NS-station werd geopend. Het nieuwe station kwam wat westelijker te liggen, dus dichter bij het
centrum dan het oude. Door de opheffing van de CM-lijn was daarvoor ruimte ontstaan.
Langs de inmiddels al lang opgeheven Stationsstraat (die het station met de Kaldenkerkerweg verbond) bereikte
het spoor de Kaldenkerkerweg, en kruiste de Cöln – Mindenerlijn. Bij de Keulse Poort aangekomen, boog het
rechtsaf de Hamburgersingel op.
Op 23 mei 1915 vond bij de overweg een dodelijk ongeluk met een MBS-loc plaats. Het zou niet het laatste zijn!
Tussen het emplacement en de Keulse Poort werd een kind, August C. Canoij, door de tram uit Gennep overreden. Zoals gebruikelijk was de conducteur vanaf de halte aan de Keulse Poort naar de overweg gelopen om te
controleren of deze veilig was, waarna hij het vertreksein voor de tram had gegeven. Nadat de tram de overweg
was gepasseerd en de conducteur ingestapt, werd het kind gegrepen. De MBS meldde, zoals dat in de jaren erna
steeds bij een ongeluk zou gebeuren, het voorval gedetailleerd aan de burgemeester, .
Niet door maar ten gevolge van de tram vond bij de Keulse Poort op 20 augustus 1928 opnieuw een ernstig ongeval plaats. De krant meldde dat de groentehandelaar F. D. uit Venlo met de fiets tussen de tramrails was geraakt
en onder een passerende autobus beland. Hij raakte ernstig gewond.
1-10 Een stoomloc trekt een
trein van station Venlo SS
(rechts) over de overweg in de
Kaldenkerkerweg naar station
Venlo CM (links). Goed te zien
is dat de MBS-tramlijn aan
de oostzijde van de weg ligt en
direct na de overweg rechtsaf
buigt langs de toenmalige
Stationsstraat naar het
tramemplacement.
(Venlo, jaren dertig, arch. Vl)
1-11 De restanten van de
MBS-stoomlocs 45 en 47 na
het bombardement op het
remiseterrein in Venlo; tot
midden 1947 zullen ze er
onaangeroerd blijven liggen.
Op de achtergrond is het NSstation zichtbaar.
(Venlo, 1945, verz. NVBS)

1-12 De kruising van de MBSlijn met de Cöln – Mindener.
Beide lijnen zijn na de oorlog
opgeheven. Een militair tast de
weg af op zoek naar mijnen.
(Venlo, 1945, verz. Schoenmakers)
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Het spoor van de VTS liep langs de westzijde van de Keulse Poort. In de periode van 1913 (opening MBS-lijn)
tot en met 1918 (opheffing VTS-lijn) lag er dus aan weerszijden van de Keulse Poort een tramlijn. Aan de Keulse
Poort werd in 1913 een wachthuisje, een abri, gebouwd; dit werd in 1931 op last van de gemeente naar de Hamburgersingel verplaatst.

1-13 De Keulse Poort, gezien
in de richting van de stad.
Aan de linkerzijde loopt de
paardentrambaan naar Steijl.
(Venlo, ong. 1900, arch. Vl)
1-14 Bestektekening Keulse
Poort. Linksonder de overweg
met de CM-lijn, met aan de
linkerkant de VTS-lijn en
aan de rechterkant de MBSlijn. Interessant is dat er al
rekening gehouden werd met
een aansluiting van de lijn
naar Maasbree en Beringe,
die er pas in 1930 zou komen.
De abri zou in uiteindelijk
aan de Keulse Poort gebouwd
worden en niet aan de
Hamburgersingel. In 1931
werd hij daar evenwel toch
naartoe verplaatst.
(MBS, 1912, arch. NA)
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1.2 Venlo verbindingsspoor

In 1912 opende de Stoomtramwegmaatschappij Venlo – Maasbree – Helden (VMH) een tramlijn vanaf het oostelijke einde van de Maasbrug in Venlo naar Beringe. De beoogde verlenging naar Meijel is er nooit gekomen. De
Limburgsche Tramweg-Maatschappij (LTM) nam de lijn in 1923 over van de VMH.
Toen in 1929 de MBS de lijn Venlo – Beringe weer van de LTM overnam, was een van de voorwaarden dat er een
verbinding met de MBS-lijn zou komen; deze kwam op 28 februari 1930 gereed. In het kruispunt van de Keulse
Poort en de Hamburgersingel verscheen een sporendriehoek, die doorgaand verkeer naar alle richtingen mogelijk
1-15 Sporendriehoek op het
kruispunt Hamburgersingel/
Keulse Poort. Op de foto is
de aansluiting zichtbaar:
rechtdoor gaat het richting
Gennep, linksaf naar de
Spoorstraat, rechts naar het
station. De fotograaf staat op
het spoor dat de doorgaande
lijn vormde van station Venlo
naar het verbindingsspoor
richting Maasbrug. (Venlo,
ongeveer 1930, arch. Vl)

1-16 Het andere gedeelte
van de sporendriehoek bij de
Keulse Poort. Links gaat het
de Spoorstraat in, rechts naar
Gennep. (Venlo, na 1930,
verz. Schoenmakers)

1-17 Bestektekening van
de verbindingslijn vanaf de
sporendriehoek in de Keulse
Poort (links onder) tot aan het
VMH-station aan de Maasbrug (rechtsboven). (MBS,
29 april 1929, arch. NA)
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maakte. Omdat alle reizigerstreinen (bij de MBS sprak men steevast van treinen
en niet van trams) station Venlo aandeden, zal de schuine zijde van de driehoek,
voor de verbinding Gennep – Beringe en vice versa, weinig bereden zijn, waarschijnlijk alleen door wat goederentreinen. De driehoek scheen wel incidenteel
gebruikt te zijn om treinen te “driehoeken”, te keren.
Op 25 augustus 1930 werd voor een speciaal reisgezelschap de weinig bereden
zijde van de driehoek in elk geval wel gekozen en helaas ging het mis: zie afb.
1-18.
We volgen nu eerst het in 1930 gebouwde verbindingsspoor. Vanaf de Keulse
1-18 Ontsporing in de Keulse
Poort liep het aan de linkerzijde van de Spoorstraat. Daar was twaalf jaar eerder Poort. (Het Vaderland,
het aan de rechterzijde gelegen VTS-spoor, opgebroken. Het verbindingsspoor
26 augustus 1930, verz Kb)
boog vóór de spoordijk naar rechts, klom via een speciaal aangelegd hellend pad
met een keermuur de dijk op en kruiste op niveau van het SS-spoor (later NSspoor) de Roermondse Poort. Deze keermuur zou in november 1944 een voltreffer krijgen waardoor de lijn naar
Beringe versperd raakte. Hij is daarna niet meer hersteld.
Vlak voor de Maasbrug bij het VMH-tramstation sloot het verbindingsspoor aan op de bestaande tramlijn
Venlo – Beringe. De verkeersbrug met daarin het tramspoor naar Blerick en Beringe lag voor de oorlog aan de
noordzijde van de spoorbrug. Het station werd in 1930 buiten bedrijf gesteld en raakte bij de bombardementen
tijdens de oorlog in de herfst van 1944 geheel verwoest, evenals de Maasbruggen. In maart 1945 zouden binnen
drie weken door de Britten en Amerikanen vier (!) nieuwe bruggen gebouwd worden, maar alle zonder tramrails.
Op een deel van het emplacementsterrein van het buiten dienst gestelde station bouwde in 1931 de American
Petroleum Company een tankinstallatie.

1-19 De Spoorstraat richting
Keulse Poort. De lijn naar
Steijl loopt vanuit dit perspectief aan de linkerkant; het
MBS-spoor zou later aan de
rechterkant aangelegd worden.
(Venlo, vóór 1913,
verz. NVBS)

1-20 De Roermondse Poort.
Langs de Spoorstraat (zie pijl)
klimt de MBS-verbindingslijn
omhoog naar SS/NS-spoorniveau. (Venlo, na 1929, uit:
Bartels 1997)
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1.3 Venlo stad

1-21 Station Venlo Maasbrug
van de VMH. Een indrukwekkend gebouw voor een marginaal tramlijntje. (Venlo,
6 april 1912, verz. NVBS)

Terug naar de Keulse Poort. De aanleg van de tramlijn naar Nijmegen liep vele maanden, wellicht zelfs
enkele jaren vertraging op doordat de Venlose gemeenteraad eindeloos met de respectieve concessionarissen
(zie par 3.1) in discussie ging over subsidies en o.a., over het tracé, dat in die tijd de “richting” van de tram
genoemd werd. Moest hij over de Parade, dwars door de stad, of via de Hamburgersingel om de (toenmalige)
stad heen. Gekozen werd uiteindelijk voor de laatste optie. Tussen de bomen door aan de rechterkant van de
Hamburgersingel, met een scherpe boog naar de linkerzijde van de Goltziusstaat en tenslotte met een scherpe
boog op de hoek bij de Rijks-HBS de Moerdijkstraat (tegenwoordig Martinusstraat) in, richting Gennep.
De boog Hamburgersingel – Goltziusstraat was gevaarlijk voor het verkeer, omdat de tram de drukke Hamburgersingel moest oversteken en bovendien omdat het zicht beperkt was, zeker voor treinen uit het noorden. Er ging
daarom nogal eens wat mis.
Op 28 juli 1921 kwam een voerman door een aanrijding om het leven. Een goederentrein met een post-/
bagagewagen en negen goederenwagens reed richting Gennep. Expediteur H. de Kievit uit Venlo, die met zijn
kar, een mallejan, beladen met bomen van ongeveer 12 meter lengte, dezelfde bocht nam als de tram, werd
aangereden, de wagen sloeg om en de voerman viel voorover voor de locomotief en was op slag dood. Het paard
maakte zich zonder letsel uit de voeten.

1-24 Bestektekeningen uit
1912 van de scherpe bogen
aan het begin en eind van de
Goltziusstraat.
(MBS, 1912, arch. Mt)

1-22 Hetzelfde station, nu
met de Maasbruggen op de
achtergrond. Tot de Tweede
Wereldoorlog lag de verkeersbrug, waarover ook de tram
reed, aan de noordzijde van de
spoorbrug. (Venlo, 8 november
1912, verz. NVBS)

1-23 Een totaalbeeld van het havengebied. Het VMH-stationsgebouw ligt prominent aan de spoordijk. Onder de
brug door loopt een dubbel goederenspoor naar de spoorweghaven, waar zich een grote kraan bevindt.
(Venlo, ong. 1930, arch. Vl)
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1-25 De Hamburgersingel.
Rechts zijn de seinpalen te zien
van het emplacement van de
Cöln – Mindenerspoorlijn. De
MBS-tramlijn is over het voetpad tussen de bomen gelegd.
(Venlo, zonder datum,
verz. NVBS)

Nog geen half jaar later, op 24 december, was het weer raak, nu op de hoek bij de HBS. Een persoon hield zich
vast aan een tegemoetkomend voertuig. Juist op het moment dat de locomotief passeerde, liet hij los. Een aanrijding was niet te vermijden. De man raakte aan zijn hoofd verwond en was korte tijd buiten bewustzijn, maar
kwam weer bij en werd naar het politiebureau gebracht. ‘De getroffene was zwaar beschonken.’ (Wolf, 27 december 1921, arch. Vl)
Op 11 februari 1941 raakten vijf arbeiders gewond. Een platte vrachtwagen waarop arbeiders vervoerd werden,
reed op de Hamburgersingel de stad in en zag door dichte mist de tegemoet komende tram, die de weg moest
kruisen, niet. De vrachtauto werd omver geworpen, de groep arbeiders eruit geslingerd; vijf man moesten naar
het ziekenhuis; de tram liep een half uur vertraging op.
Op hetzelfde punt verongelukte op 17 augustus 1942 een vrachtauto van de Duitse Wehrmacht.
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De tramlijn bood nieuwe kansen. Er werd eerst één spoor aangelegd en vrij snel daarna nog een omloopspoor
langs deze kraan. Enkele jaren later werd het emplacement met een lang kopspoor uitgebreid.
Er is verschillende keren sprake van geweest dat de gasfabriek aan de Puteanusstraat een aansluiting zou krijgen.
De initiatiefnemer van de tramlijn, Eijssonius (zie par. 3.1), had al in 1902 een contract gesloten met de directeur
van de gasfabriek. Ook bij de aanleg van de havenlijn verscheen de aansluiting weer op de tekeningen. Er is
echter geen bewijs dat de aansluiting ooit gerealiseerd is.
Op 19 juli 1926 werd de havenlijn geopend. Directeur Wolf stuurde een mooi gedrukte aankondiging rond.
Omdat er bij de HBS geen ruimte was voor een sporendriehoek konden de treinen vanaf de haven niet rechtstreeks naar het noorden. Die naar Gennep hebben mogelijk achteruit gereden vanaf de haven tot in de Goltziusstraat, om daarna het wissel naar Gennep te nemen, wat zo in de binnenstad niet zonder gevaar was.

1-26 6 De Goltziusstraat.
(Venlo, ong. 1920,
verz. Schoenmakers)

1-27 De boog naar de Martinusstraat. De fotograaf moet
op het spoor van de havenlijn
gestaan hebben.
(Venlo, 1942, arch. Vl)

1.4 Venlo haven
In juli 1926 werd een aftakking naar de Maaskade geopend, om het overslaan van goederen op en van schepen
mogelijk te maken. Deze aansluiting zou voor de MBS een eclatant succes worden. Er werden grote hoeveelheden grind en basalt voor o.a. wegverbeteringen en bijvoorbeeld kunstmest in trams geladen en langs de lijn
naar Nijmegen en later ook richting Beringe afgezet. Omgekeerd gingen er veel boomstammetjes als “mijnhout”
het schip in met bestemming Zuid-Limburg om daar de mijngangen te stutten.
Bij de besluitvorming over de “havenlijn” was de gemeente Venlo uiterst daadkrachtig, maar ze had er dan ook
alle belang bij. Op 24 augustus 1926 diende de MBS een aanvraag in, op 12 september stuurde de gemeente de
instemmingbrief.
Het tramspoor werd vanaf de HBS doorgetrokken door de Puteanusstraat tot op de Maaskade, waar enkele jaren
tevoren door de gemeente Venlo een elektrische kraan geplaatst was, die echter nog niet erg winstgevend was.

1-28 Bestektekening van de
havenlijn met een optie voor
een aansluiting van de gasfabriek.(MBS, 24 augustus 1925,
arch. Vl)
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1-29 Aankondiging van de
opening van de havenlijn.
(MBS, 17 juli 1926, arch. Vl)
1-30 Bericht over een complexe botsing bij de Keulse
Poort. (Limburger koerier,
27 augustus 1929, verz. Kb)

1-31 De elektrische kraan aan
de Venlose haven.
(Venlo, circa 1930,
verz. Schoenmakers)
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Een andere mogelijkheid was de trein te driehoeken bij de Keulse Poort (pas vanaf 1930), waarbij ook weer een
stuk teruggezet moest worden. Voor treinen met een stoomloc was dit geen optie, omdat deze, zoals verderop
wordt uitgelegd, niet gekeerd kon en mocht worden. Nog een mogelijkheid was dat een in de Martinusstraat
opgestelde loc een trein vanaf de haven bij de staart pakte om vervolgens richting Gennep te rijden. Ten slotte
was het nog mogelijk de trein vooruit van de haven naar het station te rijden en daar de loc te laten omlopen. Dat
laatste lijkt het meest voor de hand liggend, al moest zo’n trein dan wel twee keer door de stad.
Dat er treinen vanaf de haven achteruit richting station reden, wordt bevestigd door een krantenartikel (zie afb.
1-30) over een complexe botsing op de hoek Hamburgersingel – Keulse Poort. Een trein met ongeveer 10 wagens
kunstmest reed op 26 augustus 1929 op een vrachtauto van de Expediteur Bedaux en vervolgens op een bus van
de eigen MBS. Er was uitsluitend materiële schade.
1-35 Halte Straelscheweg/
Herungerstraat. Boven de
deur van het café staat “Halte
Maas-Buurtspoorweg”.
(Venlo, datum onbekend,
maar na 1926, verz. NVBS)

1.5 Venlo noord
1-32 Op de kade staan open
tramwagens te wachten op
belading door de kraan.
(Venlo, ongeveer 1930,
verz. Schoenmakers)

1-33 De Maaskade met
kraan en enkele beladen open
goederenwagens. (Venlo,
ongeveer 1936, arch. Vl)

1-34 De elektrische kraan op
de Maaskade aan het eind van
of direct na de oorlog. (“Heavy
equipment”) met daarachter
de houten noodbrug, die tussen 11 en 18 maart 1945 door
Amerikanen is gebouwd. Links
op de foto is nog een ondergraven stuk van de MBS-rails
zichtbaar.
(Venlo, 1945, arch. Vl)
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Na de Martinusweg en daarna de Straelseweg bereikte de lijn de in het begin van de 20ste eeuw nog bijna onbebouwde Veldense weg. Bij de kruising met de Herungerstraat, waar de Straelseweg begon, bevond zich de halte
“Straelscheweg/Herungerstraat” met een wisselspoor.
Bij deze halte kwam op 27 september 1922 een 10-jarige jongen, J. P. van Kampen, op mysterieuze wijze onder de
tram en vond de dood. Noch de machinist, noch de conducteur, noch een der reizigers had iets van het ongeluk
opgemerkt.
Negen jaar later was er iets soortgelijks aan de hand. Op de Straelseweg ter hoogte van garage Nefkens werd de
tienjarige Hans Hammerschmitt overreden, waarbij hij ernstig gewond raakte. Naar verluidt was hij eerst op een
van de achterste van de 19 wagens tellende goederentrein geklommen, toen er afgesprongen en had vervolgens
achteromkijkend meegerend, waarbij hij tegen een lantaarnpaal was aangelopen en onder de trein gevallen. Ook
dit keer had het treinpersoneel niets gemerkt.
Even voor de boog naar de Veldenseweg lag de halte “Geldersch-Veldensche Weg” met een wisselspoor. Het
haltegebouw stond aan de overkant van de weg. Tussen 1921 en 1926 werd bij deze driesprong de Heilig Hart
kerk gebouwd.
Begin november 1915 vond hier een kind, Bertha Bodde, de dood. De trein naar Gennep vervoerde naast het
gebruikelijke personenrijtuig vier wagens steenkool. ‘Het kind heeft zich aan de koperen stang van het rijtuigbalcon vastgehouden om zoo een eind mede te loopen. Toen de trein sneller vaart kreeg, moest het zich loslaten;
het kwam hierbij te vallen en geraakte onder een der wagens met steenkolen, waardoor een been ongeveer werd
afgereden. De dood trad een half uur later in.’ (Wolf, 5 november 1915, arch. Vl)

1-36 Tekening bij het verzoek
tot het maken van een omleiding over de Straelseweg. De
stippellijn is de voorgestelde
omleiding. (Coppes c.s.,
1 maart 1910, arch. Vl)
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Via een soort volkspetitionnement trachtten de steenfabrikanten Canoy Herfkens en Coppes en van Ooijen, alsmede de aldaar gevestigde kloosters, zoals Trans Cedron, Marienthal en het Gesticht Joseph Nazareth, in 1910
de gemeenteraad onder druk te zetten om de tramlijn niet over de Veldenseweg maar door het verlengde van de
Straelseweg, en daarna via het veld, o.a. over het terrein van het Dominicanenklooster naar de Veldenseweg om
te leiden, een omweg van bijna 2 km. Het voorstel heeft het niet gehaald.
Later, in 1914, zou er wel een bedrijfsaansluiting naar Coppes worden aangelegd, waarschijnlijk langs de Straelseweg. In 1920 werd deze alweer opgebroken.

Ook op de Veldenseweg hebben weer verschillende verkeersgebruikers letsel opgelopen. De 67-jarige J. Hovens
liep in oktober 1934 langs het spoor en stak plotseling over op het moment dat de trein naar Gennep, bestaande
uit locomotief, post-/bagagewagen, rijtuig en drie goederenwagen, naast hem reed. Hij raakte licht gewond. Dat
de MBS geen blaam trof, werd benadrukt door de slotzin in de brief aan de burgemeester: ‘De stoombel werkte,
terwijl waarschuwingsseinen met de stoomfluit zijn gegeven’. (Wolf, 15 oktober 1934, arch. Vl)
Eind januari 1938 werd fietser L. Verhaegh door de tram gegrepen en moest dat met de dood bekopen. De man
was gehuwd en vader van twee kinderen.
In mei 1944 kwam op de Veldenseweg ter hoogte van Café Breuers een achtjarig jongetje, Kueter Teeuwen, onder
de naar het station rijdende tram kwam. Niemand had het gemerkt, waarschijnlijk trachtte hij op het balkon te
springen en was daarbij onder de erachter hangende goederenwagen gevallen. Bij toeval ontmoetten we bijna 70
jaar na dato een ooggetuige die wistte melden dat hij inderdaad op de tram trachtte te springen en dat men na
het ongeval de overblijfselen van het ernstig verminkte jongetje met een schop in een teiltje heeft geschept.

1-37 Bestektekening van
de splitsing Veldenseweg
en “Geldernsche Weg” (nu
Straelseweg), met een halteplaats en wisselspoor.
(MBS, 1912, arch. Mt)

In 1916 werden er snelheidsbeperkingen afgekondigd in de stad: 5,5 km/h bij de boog bij de HBS, 10 km/h bij de
bogen Goltziusstraat/Hamburgersingel en Hamburgersingel/Keulse Poort en 20 km/h in de rest van de stad tot
het begin van de Veldense Weg. (RvT, 15 juli 1916, arch. Vl)

1-38 Bij de H. Hartkerk
verlaat de lijn de Straelseweg
en vervolgt zijn pad via de
Veldense Weg. Rechts op de
foto, op de hoek van de winkel
met “koloniale waren” is half
achter de elektriciteitsmast
nog net te lezen: “Halte MBS”.
(Venlo, ong. 1928, arch. Vl)

Even voordat de lijn van de Veldense Weg afboog naar de Rijksweg (nu Nijmeegseweg) lag er bij de Van Postelstraat nog een halte “op verzoek”.
Bij de kruising met de weg naar Genooi lag de wissel- en halteplaats Albertushof. Van hieruit liep al vanaf de
beginjaren een zijspoor naar het in 1905 opgerichte Dominicaner Klooster Albertushof. Op deze halte zijn veel
reizigers o.a. uit Gennep uitgestapt om een kaarsje aan te steken in het kapelletje van Genooi.
1-40 Aanvankelijk was bij
de weg naar het Genooi
een eenvoudige wisselplaats
gepland en vanaf de hoofdlijn
een zijspoor over de Rijksweg
naar het Dominicaner
Klooster. De potloodschets
geeft aan hoe de sporensituatie
later gewijzigd werd: een
aansluiting vanaf het
omloopspoor.
(MBS, 1912, arch. Mt)
In Venlo-Noord zijn volgens meldingen in verschillende documenten enkele zijlijnen geweest. In 1917 liep er
een zijspoor naar de Hakkenberg, waar zand gewonnen werd voor Rijkswaterstaat. In 1926 verscheen er een
zijspoor voor de aanvoer van materialen bij de bouw van 63 arbeiderswoningen.
Onbekend is wanneer het werd aangelegd, maar in 1934 werd het zijlijntje naar de steenfabriek Venlona opgebroken.

1-39 Bijna veertig jaar nadat de laatste tram
gepasseerd is, wordt de herinnering aan
de MBS-tram nog levend gehouden. Hoek
Turfstraat/Veldense Weg. (Venlo, 13 juli 1982,
verz. NVBS)

‘Op den Veldenschen Weg is een auto, die blijkbaar door den rook die den tram over den weg verspreidde, een
voor hem op rijdende melkwagen niet zag, in tamelijke vaart daar bovenop gereden. De voerman werd van den
wagen geslingerd en kwam met zijn hoofd op de basalt terecht, waardoor hij bloedende hoofdwonden bekwam.
Zijn toestand is niet levensgevaarlijk,’ was te lezen in een krant van 1922. (Het Centrum, 4 april 1922, verz. Kb)
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Al in de eerste helft van de jaren dertig werd een begin gemaakt met de aanleg van fietspaden aan beide zijden
van de Rijksweg Nijmegen – Venlo. Omdat de situatie bij de meeste wisselplaatsen ingewikkeld was en nader
overleg vereiste, bleef het fietspad aan de westzijde aanvankelijk deels onderbroken. De minister sloot op 1 april
1939 een contract met de MBS over de aanleg van fietspaden bij vijftien wisselplaatsen (van Venlo tot Plasmolen). Bij de ene wisselplaats werd een stuk van het MBS-terrein gebruikt, bij de andere kreeg de MBS een nieuwe
strook grond ter compensatie. Bij enkele wisselplaatsen moest, om ruimte voor het fietspad te creëren, het spoor
verplaatst worden.
Het contract uit 1939 lijkt de afsluiting van een proces dat al in 1933 begon. Verschillende van de fietspadomleggingen, die hierna aan de orde komen, zijn waarschijnlijk al vóór 1939 aangelegd. Het mooie van de
bestektekeningen voor de fietspaden is, dat ze de situatie weergeven van de sporen bij de wisselplaatsen in het
midden van de jaren dertig.
Bij de halte Albertushof was er voldoende ruimte om het fietspad om het emplacementje heen te leggen.
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1-41 Bestektekening aanleg
fietspad Albertushof. Het
kopspoor naar het klooster was
blijkbaar alweer opgebroken.
(Ministerie van Waterstaat,
1 april 1939, arch. NA)

1-42 Bestektekening van de
ligging van het spoor bij de
Hakkenberg. Het liep een
stukje van de weg af om een
ingraving in de heuvel te
kunnen realiseren. Links is de
aansluiting van het Dominicanerklooster te zien.
(MBS, 1912, arch. Mt)

Bij de halte lag een losplaats en aan de overkant van de weg bevond zich Café Coppens. De agent van de MBS zat
iets noordelijker, naast de Concertzaal (nu Chinees), bij Bouten. In 1925 kreeg Velden een betonnen ‘veelading’.
In de jaren dertig werd een fietspad aangelegd tussen een pakhuis en de losplaats aan de ene kant en de sporen
aan de andere kant. Een vergelijking van afb. 1-45 met 1-46 laat zien dat het emplacement veranderd was: de losplaats was naar de noordzijde verplaatst en lag aan een kopspoor.

1-44 Bestektekening van de
lijn in Velden. Eronder een
dwarsprofiel van de wisselplaats; de bomen langs de weg
blijven gehandhaafd, één spoor
komt aan de straatkant, één
aan de andere kant van de
bomenrij op een verhoogd stuk
grond. (MBS, 1912, arch. Mt)

1-45 Detailtekening van het
emplacement Velden. (MBS,
1912, arch. Mt)

1-43 Dwarsprofiel van de
bestektekening Hakkenberg.
(MBS, 1912, arch. Mt)
Nog geen halve kilometer verderop lag de Hakkenberg. Toen de tramlijn werd aangelegd kende de Rijksweg hier
een stijgingspercentage dat voor de tram niet haalbaar geacht werd. Daarom werd het tramtracé ruim tien meter
buiten de weg geprojecteerd en de heuvel tot een meter of vier worden afgegraven; het spoor kwam drie meter
lager dan de weg.
Afb. 1-43 toont een dwarsprofiel van de situatie bij de Hakkenberg. Een toelichting bij deze profieltekening.
Bovenste gedeelte van links naar rechts: voor een aan te leggen parallelweg wordt de grond iets opgehoogd, het
gearceerde gedeelte van de heuvel wordt afgegraven, langs het spoor worden twee greppels gegraven, de vierkante bak symboliseert de tram met een vrij profiel van drie meter, naast de weg wordt een greppel opgevuld, een
boom naast de weg blijft staan, het gestippelde gedeelte boven op de berg is de Rijksweg.
Onderste gedeelte: bij dwarsdoorsnede nr. 22 wordt de Hakkenberg bijna vier meter afgegraven. De nummers 21
en 22 op het dwarsprofiel corresponderen met de nummers op de plattegrond op afb. 1-42.
Midden tussen Albertushof en Velden werd in 1926 een zijspoor in zuidelijke richting aangelegd en in 1930 met
zo’n 60 m verlengd.

1.6 Velden
Het dorp Velden kreeg een halte met een lang wisselspoor met halverwege een wisselverbinding en een veelading, midden in het dorp en dwars over de zijstraat, die nu De Markt heet. Vele elkaar tegemoetkomende trams
zullen hiervan gebruik hebben gemaakt om te kruisen. Waar destijds de wisselplaats was, ligt nu een langgerekte
parkeerplaats.
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1-46 Bestektekening Velden
ten behoeve van de aanleg van
het fietspad. (Ministerie van
Waterstaat, 1 april 1939,
arch. NA)

1-47 Halte Velden richting
Gennep. De foto is eerder
gemaakt dan afb. 1-48, omdat
de concertzaal nog niet gebouwd is. Bijna het hele dorp
is uitgelopen voor de foto en
iedereen is op zijn paasbest
gekleed. Opmerkelijk is dat de
weg is afgesloten, het wegverkeer moet langs de veranda
van het café. (Velden, vermoedelijk jaren tien, verz. NVBS)
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1.7 Hasselt-Velden

1-48 De wisselplaats van
Velden met twee open wagens, afgedekt door dekkleden.
Omdat er militairen op straat
staan is de foto mogelijk
tijdens de Eerste Wereldoorlog gemaakt. (Velden, datum
onbekend, verz. NVBS)

Slechts een paar honderd meter verderop lag de volgende halte: Hasselt-Velden, in de volksmond halte Café Janssen. Het café bevond zich aan de overkant van de weg. De eenvoudige wisselplaats lag aanvankelijk ten noorden
van de zijweg naar Hasselt maar bij de aanleg van het fietspad in de jaren dertig werd deze verplaatst naar de
zuidzijde van het kruispunt. Er was namelijk rond het oude emplacement geen ruimte voor een fietspad, terwijl
de MBS ten zuiden van het kruispunt nog een ongebruikt perceel had. Voor de verplaatsing van 80 m spoor en
twee wissels rekende de MBS f 345,-. Het Rijk subsidieerde de helft. (Ministerie van Waterstaat, 8 september
1934, arch. NA)
Het gehucht Hasselt zal geen enorme reizigersaantallen hebben voortgebracht.

1-49 De halteplaats (zie het
bord boven de veranda) in
Velden is gelokaliseerd bij
Café Bouten, zo te zien tevens
rijwielhandel en tankstation.
(Velden, 1924, arch. Vl)

1-52 Bestektekening van de
halte Hasselt-Velden.
(MBS, 1912, arch. Mt)

1-50 Opnieuw halte Velden,
enkele decennia later. (Velden,
vermoedelijk jaren veertig,
verz. NVBS)

1-53 Café Janssen, “Halte
Hasselt-Velden MBS”, aan de
overzijde van de hier tamelijk
smalle Rijksweg. (HasseltVelden, circa 1920, verz.
NVBS)

1-51 Een minstens 12 wagens
tellende goederentram achter
stoomloc MBS 40, kruist in
Velden een personentram met
o.a. AB9. De kindjes blijven op
gepaste afstand, de Rijksweg is
niet bepaald druk. (Velden, 7
augustus 1942, verz. NVBS)
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1-54 Bestektekening HasseltVelden voor de aanleg van het
fietspad. Het wisselspoor wordt
zo’n honderd meter naar het
zuiden verplaatst. (Ministerie
van Waterstaat, 1 april 1939,
arch. NA)
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1.8 Lomm

1.9 Arcen

In Lomm, ten zuiden van de Kapelstraat, lag de volgende halte met een wisselspoor. Schuin aan de overkant bevond zich een café. De huidige parkeerplaats heeft exact de contouren van de voormalige wisselplaats.

Het volgende station was Arcen, een plaats die van oudsher veel toeristen trok, mensen die wilden genieten van
het prachtige natuurschoon in de omgeving, de bossen en de Maas en van de historische gebouwen zoals de
watermolen en Kasteel Arcen. In de beginjaren reden er extra trams voor dagjesmensen van Venlo naar Arcen.
Het tramtracé volgde de oude Rijksweg, dwars door het dorp; een rondweg was er nog niet. Vóór de aanleg in
1912 had de gemeente Arcen bij de MBS nog bepleit de laad-/losplaats aan de noordzijde van het dorp te situeren, echter zonder succes. Aan de zuidkant van het dorp kwam in 1913 een driesporig emplacement, de halte
was bij café Berghs, later het Maashotel. Ook dit perceel is tegenwoordig parkeerplaats, maar het is onmiskenbaar
het oude emplacement. Een half jaar na de opening verscheen er een tramwachthuisje met een lantaarnpaal. In
Arcen-Noord kwam wel een halte op verzoek.
De tram was een geduchte concurrent van de Venlose Bergerboten op de Maas, die bij de Schanstoren een aanlegplaats hadden en die tot die tijd het vervoer van mensen en goederen op Arcen verzorgden.
Op het emplacement lagen grote stapels op maat gezaagde dennenstammetjes te wachten op hun afvoer naar de
Limburgse mijnen. Voor het laden van vee was een zacht glooiende verhoging aangelegd.

Door de groeiende aanvoer van mijnhout werd het emplacement van Lomm te klein. Het hout werd in hele
stammen uit de bossen aangevoerd, ter plekke op maat gezaagd en opgestapeld. De MBS kocht er in 1931 een
strook grond bij van 260 m2.
Het aanleggen van een fietspad bleek hier nog niet zo eenvoudig. Een brief van het Ministerie uit 1934 beschreef
het probleem. Het emplacement werd intensief gebruikt voor het overladen van hout uit de uitgestrekte dennenbossen in de omgeving. Omdat het emplacement geheel in gebruik was voor opgetast hout, was de MBS niet
bereid er een deel van af te staan. Uitbreiding werd door een der aanwonenden tegengehouden, maar deze was
dan wel weer bereid een stuk grond te verhuren voor het fietspad.
De ambtenaar die deze brief schreef, ontketende nog een ambtelijke rel door de zinsnede ‘Waar te eeniger tijd de
tramlijn der N.V. Maas-Buurtspoorweg wel zal worden opgebroken…’. (Ministerie van Waterstaat, 8 september
1934, arch. NA)
Dat was tegen het zere been van de MBS, die weer het Rijkstoezicht op de Spoorwegen inschakelde. De laatste
schreef dat de MBS niet voornemens was de lijn op te heffen en ‘dat dit zelfs niet voor afzienbare tijd wordt overwogen. Het opbreken is een persoonlijke meening van dien Hoofdingenieur evenals van alle automaniakken, die
er een auto op na houden of die van een dienstauto profiteeren.’ (Rijkstoezicht op de Spoorwegen, 27 november
1934, arch. NA) Hier zal ook wel weer iemand op gereageerd hebben. Het fietspad is er wel gekomen.

1-55 De Kapelstraat in Lomm,
op de voorgrond het tramspoor.
(Lomm, datum onbekend,
verz. NVBS)

1-56 (Limburger koerier,
20 oktober 1925, verz. Kb)
De tram was niet altijd even gelukkig in Lomm. Zo werd er in 1925 een koe aangereden en had er in maart 1930
een aanrijding plaats met een trein naar Gennep achter loc 46. De bestuurder van een vrachtauto, Anton van
Ooyen uit Nijmegen, wilde de Rijksweg oprijden en merkte de tram niet op. De vrachtauto werd meegesleurd en
tussen een boom en de locomotief geklemd. Een medepassagier van de auto raakte niet-levensgevaarlijk gewond.
Een maand later kwam een personenauto in onzachte aanraking met de tram en werd ‘versplinterd’. De inzittende H. W. uit Nijmegen werd ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de Lommse kermis nam de
laatste tram van 12 juni 1935 een auto mee die te dicht bij de rails geparkeerd stond.
Voorbij Lomm lag bij het Lottumse Veer, een halte op verzoek, bestemd voor reizigers met bestemming Brabant.

1-57 Bestektekening van het
tracé door Lomm.
(MBS, 1912, arch. Mt)
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Dat het vragen om een bonus een zaak van alle tijden is, blijkt uit een brief van de burgemeester van Arcen en
Velden aan de directie van de MBS: ‘Naar ik verneem heeft Uwe Maatschappij aan mijn ambtsvoorganger alhier
(…) indertijd een vrij-biljet verleend voor vervoer op de tram in deze gemeente, het zou door mij zeer op prijs
worden gesteld zoo U ook aan mij een dergelijk vrij-biljet zoudt willen verleenen’. (Gemeente Arcen & Velden,
28 maart 1923, arch. Vl) Of hij het gekregen heeft, is niet bekend.
Voor het onderhoud van de baan was een aantal ploegen in dienst, die hun belangrijke werk – het in conditie
houden van de bovenbouw zoals de rails, de wissels en overwegen – in grote anonimiteit verrichtten. Maar de
Arcense ploeg is niet vergeten: Baze Pauw, Manusse Piet, de echtgenoot van Keutele-Fien en Schinke-Jong.

1-58 Bestektekening van de
S-boog (De Schans) langs
Kasteel Arcen naar het
dorp. Goed zichtbaar is hoe
smal de doorgaande route
(Maasstraat) was. (MBS,
1912, arch. Mt)
De tram wrong zich door de nauwe hoofdstraat van het dorp, de Maasstraat, waar ook al het wegverkeer doorheen moest, tot ergens in de jaren zestig de rondweg gereed kwam. De tram scheerde rakelings langs de huizen
en al was de snelheid hier vanaf 1913 beperkt tot 5,5 km/h en vanaf 1929 tot 10 km/h, ongelukken waren niet te
voorkomen.
In september 1919 sloeg het noodlot toe: een achtjarig meisje, Goosje Timmermans, werd in Arcen door een
trein naar Gennep aangereden. ‘Het ongeval moet zich als volgt hebben toegedragen: juist toen de trein de kom
van het dorp passeerde kwam het meisje uit eene woning, gelegen aan de westzijde van het spoor. Het werd door
de trein gegrepen en een eindweegs medegesleept. Door eene vrouw, die het kind op den weg zag liggen werd het
opgenomen en vervolgens per automobiel naar het ziekenhuis in Well vervoerd, waar het hedenmiddag aan de
bekomen verwondingen overleed. Het personeel van den trein heeft niets van het ongeval bespeurd.’ (Wolf, 12
september 1919, arch. Vl)
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Een belangrijke verklaring voor het grote aantal vaak dodelijke ongelukken bij de Maas-Buurtspoorweg was de
positie van de machinist. Omdat de locs bijna de hele route aan de westzijde van de Rijksweg reden, was er maar
één machinistenplaats ingericht, nl. aan de straatzijde. De stoomlocs werden daarom ook nooit gekeerd. Uitzicht
naar voren had de machinist door een ovale ramen links en rechts in de kopwand en (pas later) ook door een
vierkant raam in het midden van de kopwand. Aan de straatzijde had de machinist een prima uitzicht, omdat hij
meestal naar buiten leunde. Maar aan de andere kant had een een enorme ‘dode hoek’. Hij zag absoluut niet wat
zich vlak voor of naast de loc afspeelde, en dat was in de dorpen juist de kant van de bebouwing. Hoe gevaarlijk
het was, laat afb. 1-65 zien.
Botsingen van twee trams kwamen zelden voor. De dienstregeling gaf duidelijk aan op welke wisselplaatsen
treinen moesten kruisen, en ze wachtten daar dan op elkaar. Bij elke grotere halte was er bovendien een
diensttelefoon aanwezig. De MBS had een simpele, doch goedwerkende eigen telefooninstallatie (kabels langs de
lijn), waarmee de agenten, het hoofdkantoor en de remises met elkaar in verbinding stonden. Mocht er een trein,
bijvoorbeeld een goederentrein, tussen de dienstregeling door rijden, dan werd telkens bij een agent gebeld of het
lijnstuk tot de volgende wisselplaats vrij was.
Kennelijk had men dat op 17 mei 1921 verzuimd. In de niet erg overzichtelijke boog bij kasteel Arcen botsten die
dag personentrein 8 uit Gennep en een goederentrein uit Venlo op elkaar.

1-59 Het emplacement van
Arcen, bestaande uit een
doorgaande lijn en achter
de bomenrij twee omloop-/
lossporen. Het Maashotel
heette in 1912 Café Berghs;
de nog steeds bestaande ruïne
van de Schanstoren is ook
ingetekend.
(MBS, 1912, arch. Mt)

1-60 Loc 41 met een ex-VMHbagagewagen en twee rijtuigen
voor het Maashotel. (Arcen,
6 april 1941, verz. NVBS)

Foto’s rechterpagina:
1-61/62/63
Een mooie serie van een uit
Arcen richting Venlo vertrekkende tram achter loc 47,
“Velden”.
(Arcen, 1942, arch. Vl)
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1-64 De tramlijn in de
smalle Maasstraat. (Arcen,
vóór 1944, verz. NVBS)
‘Het bleek trein 8 niet bekend te zijn, dat te Arcen met den goederentrein zou worden gekruist. De machinist van
dezen trein, het gevaar bemerkende, heeft uit alle kracht geremd; de machinist van trein 8 zag het gevaar niet,
hetgeen geweten dient te worden aan den bocht welke de lijn ter plaatse maakt.’ (Gemeente Arcen, 19 mei 1921,
arch. Vl) De loc van trein 8, een post-/bagagewagen en een goederenwagen raakten flink beschadigd. De lijn was
na enige uren weer vrij. Het ongeluk had mogelijk te maken met het feit dat de machinist die – zoals gezegd –
aan de niet-straatzijde weinig zicht had, de boog naar rechts niet kon overzien.
Er was nogal wat schade en ellende in Arcen in de loop der jaren:
- een botsing met een vrachtauto met komkommers, chauffeur zwaar gewond: mei 1933;
- een aanrijding met een vrachtauto met aanhangwagen van de firma Manders uit Venlo;
- een aanrijding met de driewieler van kippenfokker R.: februari 1936;
- een aanrijding met een bestelwagen van de heer Geraerts uit Venlo, die flessen bier vervoerde voor De
Vriendenkring, geen gewonden: april 1937;
- mevrouw. Janssen-Schreven kwam onder de tram en brak een been: juni 1942;
- de heer Scholtens uit Bergen raakte zwaar gewond door een aanrijding met een vrachtwagen, de chauffeur had
hem door de dikke rookwolken van de tram niet opgemerkt: januari 1943.
Zelfs Sinterklaas liep averij op (zie afb. 1-66).
Op 8 mei 1944 liep een hele trein uit de rails door een fout met een wissel. Een halve dag was de tramlijn versperd en werden de reizigers in bussen vervoerd.

1-65 Loc 43 met twee rijtuigen en een bagagewagen. Deze foto is dan wel niet in Arcen gemaakt, maar in Blerick
(hoek Pontanusstraat/Helling), doch hij geeft overduidelijk aan hoe gevaarlijk de tram in dit soort straatjes was. De
machinist had zijn standplaats aan de straatzijde en zag weinig aan de andere kant van de loc en al helemaal niet
het jongetje dat de hoek om kwam. (Blerick, 7 augustus 1942, arch. NVBS)
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Regelmatig verschenen er in de plaatselijke kranten berichten over het dievengilde. Zelfs de tram was niet gevrijwaard van criminaliteit. Vooral in de eerste
decennia werd in de tram menig dief aangehouden. In het westen lag immers
de Maas, in het oosten de grens, waardoor er voor criminelen in het NoordLimburgse maar twee vluchtroutes waren, naar het noorden en naar het zuiden,
en daarbij bood de tram de snelste mogelijkheid!
Een dienstbode werd in april 1943 in de tram ter hoogte van Arcen een handtasje met ongeveer 10 Mark ontstolen.
Een kleine advertentie: ‘Degene die j.l. Maandag 20 Mrt een koffer heeft
meegenomen met kinderkl. (v. meisjes) uit de tram van ‘s avonds 7.17 u. richt.
Venlo, wordt bel. maar dringend verz. dit zoo spoedig mog. ter. te bez. aan
onderst. adres.‘ (Nieuwe Venlosche courant, 29 maart 1944, verz. Kb)
Twee zigeunervrouwen, die eind augustus 1928 de tram gebruikten om te ontkomen, werden ingerekend. Lees het relaas in afb. 1-067.
In gesprekken met streekbewoners komt steeds hetzelfde beeld naar voren: in
de oorlog was de tram het enige vervoermiddel naar Venlo. Zeker op het traject
Arcen – Venlo was de tram altijd drukbevolkt. Vaak moesten reizigers in een
goederenwagen plaatsnemen.
Na de beruchte 17de september 1944 (zie par. 2.2) schijnt ook hier nog zo nu
en dan een tram voor de Wehrmacht gereden te hebben. Zeer bijzonder is de
melding dat twee maanden na beëindiging van de tramdienst – op 17 november
1944 – nog een “tram” door Arcen heeft gereden: ‘15 open goederenwagens,
getrokken door een tractor, met honderden mannen en jongens uit de dorpen
ten westen van de Maas, slachtoffers van razzia’s, op weg naar Duitsland voor de
Arbeitseinsatz.’ (bron: Well)

1-66 (Limburger koerier,
3 december 1929, verz. Kb)

1-67 (Limburger koerier,
29 augustus 1928, verz Kb)

1-68 Boven: bestektekening van de tramlijn langs de
Rijksweg vanaf Arcen.
Onder: detailtekening van de
wisselplaats en de aansluiting
naar het Trappistenklooster.
(MBS, 1912, arch. Mt)

1-69 Café Klein Vink aan de
tramlijn, aanvankelijk officieel
halte Missiehuis St. Paul.
(Arcen, datum onbekend,
verz. Well)
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Ten noorden van Arcen kwam in 1913 ter hoogte van de weg naar het Broekhuizerveer, de Kruisweg, een eenvoudige halte. Pas in 1915 werd hier een wisselplaats aangelegd waarvandaan een zijspoor vertrok naar de
Stoombierbrouwerij “De Vriendenkring” (tegenwoordig Hertog Jan), in 1914 opgericht door vier bevriende
brouwers. In 1928 verleende de gemeente Arcen en Velden toestemming het spoor uit te breiden met een lijnstuk van 310 m dwars over de Kruisweg. Wagens mochten uitsluitend voorafgegaan door een “verantwoordelijk
persoon” de weg overgezet worden.-Er mochten beslist geen wagens op de weg blijven staan! (Gemeente Arcen &
Velden, 22 maart 1929, arch. Vl) Drie jaar later werd de lijn nog wat verlengd.
Het gerucht ging dat ooit een machinist, die bij de brouwerij “goed zijn best gedaan had”, met een lange goederenstoomtrein met o.a. flink veel vaatjes bier richting Venlo, enigszins beneveld, een in Arcen geplande stop
miste en verderop op de tegemoetkomende diesel gelopen is. “Hij klom d’r bovenop,” had de machinist later over
zijn loc gezegd.
1-72 De Hamert. De stippellijn
ten noorden van De Hamer
is een zijspoortje naar de
grinderij. (De Hamert, 1937)

De volgende halte met wisselplaats lag bij wat in het bestek als Trappistenklooster aangeduid werd. Tegenwoordig
eindigt hier de rondweg om Arcen. Later heette de halte St. Paul of Klein Vink, naar het nabij gebouwde café.
De bushalte voor lijn 83 die op dezelfde plaats ligt als de tramhalte, heet tegenwoordig Klein Vink/Thermaalbad,
terwijl het café al jaren geleden gesloopt is.
Het klooster had voor de kolenaanvoer vanaf het begin van de exploitatie in 1913 een spooraansluiting, die de
Rijksweg kruiste. Dit kopspoortje werd in 1916 met 21 m verlengd. Een locomotief heeft het zijspoor nooit bereden: de wagens werden vanaf het wisselspoor met paarden naar het klooster getrokken.
Kort na de opening van de lijn werd hier, tegenover het klooster, café Klein Vink gebouwd. Het werd al snel een
pleisterplaats, waar de boeren van het Arcens Veld in de middagpauze een glaasje kwamen drinken.
In het jaar 1936 kocht de MBS voor het luttele bedrag van f 385,- het terrein Klein Vink aan voor grindwinning.
Er zal wel tijdelijk een zijspoor gelegen hebben.
Op 31 augustus 1944 sprong bij Klein Vink een vrouw uit de nog rijdende trein. Ze verloor een voet.

1-73 Tekening van een tunnel
onder de Rijksweg voor een
veldspoor van een betonfabriek
naar de Maas bij de monding
van het Gelderns-Nierskanaal.
(Rijkswaterstaat, 18 mei 1935,
arch. Bergen)

1.10 De Hamert
De eerste halte in de toenmalige gemeente Bergen was De Hamer (nu De Hamert). Anders dan de grote parkeerplaats bij het gelijknamige restaurant doet vermoeden, lag de wisselplaats zuidelijker, bij Kanaalmond. De naam
staat nu nog steeds prominent op een oude boerderij. Voorbij De Hamert passeerde de tram via een speciaal
hiervoor geplaatste duiker het Gelderns-Nierskanaal.
Zo’n 500 m ten noorden van de wisselplaats werd in 1921 een zijspoor aangelegd ten behoeve van landontginner
A. Maurits. Het werd in 1926 nog met 175 m verlengd. In minder dan een half jaar werd er per tram 1450 ton
grind afgevoerd.
1-70 Bestektekening De
Hamert. Rechts het GeldernsNierskanaal. De halte lag bij
Café Jansen, Kanaalmond, het
gebouw staat er nog steeds. Ten
zuiden van het café lag een
lang omloopspoor met halverwege een extra wisselverbinding. Hier was in 1912 ook een
steenbakkerij gevestigd.
(MBS, 1912, arch. Mt)

1-71 Bestektekening voor de
aanleg van het fietspad. Het
wisselspoor werd 45 meter in
zuidelijke richting verlegd.
(Ministerie van Waterstaat,
1 april 1939, arch. NA)
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Arthur Maurits was een rijke Duitser die honderden hectaren woeste grond
tussen Arcen en Bergen liet ontginnen en die een winstgevende paardenfokkerij
bezat. Hij ontdekte er rijke grindlagen, wilde die exploiteren en liet daarvoor genoemde tramlijn aanleggen. De man leefde in grote weelde, hij liet zich bijvoorbeeld altijd met een koets vervoeren. Maurits nam in 1912 zijn intrek in Huize
Juliana aan de Maas. Door foute speculaties en de fatale devaluatie van de Mark
in de jaren twintig raakte hij zijn geld kwijt en werd bankroet verklaard. Hij kon
het verlies niet verwerken en schoot begin augustus 1929 met zijn jachtgeweer
eerst zijn hond, zijn vrouw en zijn enige zoon Hans en tenslotte zichzelf dood.
(bron: Well)
Aan de inmiddels opgerichte NV Kiezelexploitatie- en betonfabriek “De
Hamert” werd in 1936 door de gemeente Bergen toestemming verleend een tunnel onder de Rijksweg te ‘behouden’. (Rijkswaterstaat, 18 mei 1935, arch. Bergen)
Deze tunnel moet er dus al zijn geweest, er liep een veldspoor door naar een
losplaats aan de Maas.

1-74 Een foto van de ravage
na de aanrijding met een
vrachtauto. Te zien is dat de
stoomloc op zijn kant ligt en
dat de post-/bagagewagen er
deels overheen geschoven is.
(De Hamert, 16 augustus
1927, arch. Vl) (de originele
foto is ernstig beschadigd; niet
alles kon hersteld worden)

Evenals Arcen was ook De Hamert een populaire stek voor dagtoerisme.
Karel Stappers, zoon van een MBS-medewerker, vertelt: ‘Wij stapten vaak in
de Hamert uit, daar was de agent; vader en moeke stapten bij de agent uit en
dan gingen wij bij het kanaal in het water spelen en dan dronken we iets fris,
spuitwater. Wij hadden toch vrij reizen, maar niet onbeperkt. Vader had een roze 1-75 (Nieuwsblad van het
kaart met een aantal vakken, die moest worden afgetekend voor volwassenen en Noorden, 18 aug.1927,
verz. Kb)
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kinderen. Hij vulde die kaart in als de conducteur kwam. Als die niet kwam, dan vulde hij niets in. Toen ik later
naar school ging, moest ik een schoolkaart aanvragen, maar die was voor het personeel ook gratis.’ (Stappers,
2011)
Ook De Hamert kende zijn ongelukken:
- 1929: een infanteriesergeant werd door de tram gegrepen en moest naar het ziekenhuis;
- 1933: motorrijder A. Roovers uit Amersfoort raakte tussen de rails, slipte en smakte tegen de grond. Zijn
toestand was ernstig;
- 1927: de tram reed in op een Duitse meubelauto, de loc ontspoorde en kwam op haar zij terecht. De ravage was
groot (zie afb. 1-74 en 1-75).
Bij de aanleg van het fietspad langs de Rijksweg werd de wisselplaats 45 m in zuidelijke richting opgeschoven om
ruimte te maken tussen het spoor en het café. Bovendien werd het omloopspoor vereenvoudigd door een tweede
wisselverbinding te verwijderen.

1.11 Wellerlooi
Vier kilometer verderop lag de halte De Looij (nu Wellerlooi). Vanaf 1920 was hier een watervoorziening voor
locomotieven. Grondwater werd opgepompt door een pomp die met stoom van de loc werd aangedreven. Alleen
bij zeer zuinig stoken, weinig gewicht en geen tegen- of zijwind was het mogelijk met de op de loc beschikbare
watervoorraad in een keer van Gennep naar Venlo te rijden. Een waterput ergens halverwege was daarom wel
gewenst. In 1925 werd er een betonnen veelading gebouwd.

1-76 Halte De Looij bestond
uit een kort wisselspoor
tegenover de school en bij een
kruispunt met een nog niet
verharde weg naar het dorp.
(MBS, 1912, arch. Mt)
1-77 Bestektekening ten behoeve van de aanleg van het
fietspad. De waterput is ook
ingetekend. (Ministerie van
Waterstaat, 1 april 1939,
arch. NA)

1-78 Tijdens de Eerste Wereldoorlog controleerde de Grenswacht het verkeer. De Rijksweg en ook de trambaan zijn
op de foto van een slagboom
voorzien. De mannen konden
schuilen in een rieten hut.
(Wellerlooi, ongeveer 1918,
Uit: Bartels 1997)
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Voor zover bekend is er in al die jaren in Wellerlooi slechts één ongeluk gebeurd.
In 1929 verloor een 49-jarige opperman M. Dr. uit Wellerlooi zijn voet. Zo’n 150 meter voorbij de halte realiseerde hij zich dat hij vergeten was uit te stappen, hij sprong van de tram en raakte er met zijn voet onder.
‘Dienzelfden avond is nog tot amputatie van den rechtervoet overgegaan. De man was gehuwd en vader van 10
kinderen.’ (Limburger koerier, 29 oktober 1929, verz. Kb)
In september 1944 waren er talrijke militaire bewegingen in deze omgeving. Vele colonnes trokken over de weg
waardoor er grond over de rails gereden werd en enkele wissels beschadigd werden. Op 7 september waren de
beschadigingen dusdanig, dat doorgaand tramverkeer onmogelijk werd. De dienstregeling werd op 8 september
ingekrompen tot enkele treinen Nijmegen (Gennep) – Wellerlooi. Na twee dagen was het euvel echter alweer
verholpen en werd de dienstregeling naar Venlo hersteld.
Ten noorden van Wellerlooi, bij de Geijsselberg, kwam in 1937 een zijspoortje van zo’n 500 meter, vanaf Gennep
rechtsaf. Deze “berg” was twee jaar eerder ten behoeve van de eigen zandwinning door de MBS aangekocht voor
f 1.461,-.
Na Wellerlooi waren er nog twee halteplaatsen op verzoek: “Veer naar Blitterswijk” en “Groote Wei”.

1.12 Well
Halte Well lag op een kruispunt van wegen, de Rijksweg Maastricht – Nijmegen, een weg richting het veer naar
Wanssum en Venray en een weg naar Weeze in Duitsland. Het dorp zelf lag aan de Maas, een kilometer ten zuidwesten van de Rijksweg. Er waren een wisselspoor dwars over de Kasteelsche Dijk (nu Kasteellaan), een kopspoor
met losplaats aan de zuidzijde daarvan en een veelading. In Well bouwde de L.L.T.B. een loods, het aansluitspoor
werd in 1925 gelegd.
In de jaren dertig was de sporensituatie gewijzigd: een verlengd omloopspoor met een wisselverbinding in het
midden, geen kopspoor meer. Vink bouwde een elektrische maalderij aan de tramlijn.
Well lag aan de Maas, het had regelmatig last van overstromingen, zoals in 1914, toen de Kasteelsche Dijk, die het
dorp Well met de Rijksweg – en dus ook met de tram – verbond, onderliep.
De tram reed nog geen vier maanden, toen er een kind onder kwam: het
dochtertje van de weduwe v. V. te Well. Ze overleed in het ziekenhuis van Venlo
aan haar verwondingen.
In 1930 viel ene J. D. onder de tram en brak zijn been.
Een paard sloeg op hol, met fatale gevolgen, in het voorjaar van 1934 (zie afb.
1-79).
Nabij Well viel er later in 1934 zelfs een dode onder de passagiers. Een vrachtauto ramde de trein en veroorzaakte veel, vooral materiële, schade (zie afb. 1-81).
Hoewel hij niet het juiste jaartal noemt, lijkt het ooggetuigenverslag van de heer
Valx wel op dit ongeluk.
‘Het was tussen Well en Wellerlooi bij de Grote Waai. De tram reed richting Nijmegen en toen is er een vrachtauto gekomen beladen met groente. Die heeft de
tram geraakt en is in de zijkant van de personenwagen gereden. Ik zat vooraan
en heb een duw gekregen waardoor ik achter in de wagen ben terechtgekomen.
Ze hebben me verteld dat ik onder een bank vandaan ben gekropen.
1-79 (Leeuwarder nieuwsblad,
11 mei 1934, verz. Kb)

1-80 Bestektekening halte Well
met een wisselplaats dwars
over de weg naar Well en vóór
Café Molenzicht, links een
kopspoor met losplaats.
(MBS, 1912, arch. Mt)
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Maar de vrouw die tegen mij aan zat, met de knieën tegen mij aan, die is in die wagen gestorven. De auto had de
halve wagen opgesneden.
De kisten met appelen en pruimen lagen op de weg. We hebben een tijd staan wachten en toen kwam er een bus
van Gennep en die heeft ons toen verder vervoerd. Toen ik in Bergen uit die bus kwam stond daar de zoon van
die vrouw en die zei: “Is mijn moeder niet meegekomen?” Ik weet niet meer wat ik gezegd heb.’ (Valx, 1999)
Hetzelfde bericht als in afb. 1-81 in De Gelderlander bracht een lezer tot een venijnige ingezonden brief. ‘Toen ik
vorige week op een avond op de Mooksche baan reed en het voorwereldlijk monster onder den schemer van de
boomen verraderlijk kwam aanglijden (…). Had een auto van de tegenovergestelden kant me tot ver uitwijken
gedwongen, eenzelfde ongeluk was te vreezen geweest. Alle gevaarlijke punten worden langs den weg met wit
aangegeven, maar de zwarte locomotief van de Maas-Buurtspoorweg is vóór het tijdstip van het aansteken der
lantaarns een voortdurend gevaar. (…) Overdag wordt men in rook gehuld, ‘s avonds een zwart gevaarlijk monster.’ (De Gelderlander, 30 juli 1934, arch. Nm)
In gesprekken met vroegere reizigers en ook in bovenstaand artikel wordt de stoomloc bijna altijd zwart genoemd, terwijl zij in werkelijkheid donkerblauw was. Mogelijk waren de locs in de oorlog zodanig vervuild dat
de oorspronkelijke kleur niet meer te zien was.
Tweehonderd meter ten noorden van Well werd in 1926 een zijspoortje aangelegd in zuidelijke richting naar de
Wellse kapokfabriek.
Van 1933 tot 1934 lag er in de buurt van Well nog een zijspoor naar een zandberg die ‘voor afgraving ter beschikking werd gesteld’. (bron: Well)
Zoals overal op de MBS-lijn reed op 17 september 1944 de laatste officiële tram door Well. Bij het station waren
echter enkele goederenwagens achtergebleven. Thissen (1999) weet te melden dat deze op 12 oktober van dat jaar
door jachtbommenwerpers werden ontdekt en daarna beschoten. Enkele gewonden en vernielde rails waren het
resultaat.

1-81 (Algemeen Handelsblad, 28 juli 1934, verz. Kb)
1-82 Loc 44 met AB4 en een ex-VMH-post-/bagagewagen.
(Well, 12 oktober 1940, verz. NVBS)
1-83 Tekening aansluitingsspoor voor de kapokfabriek in Well.
(MBS, 3 december 1923, arch. NA)
1-84 Loc 47 met een gemengde trein: post-/bagagewagen 122, AB4, AB12 en de
goederenwagens 307 en 308 beide beladen met heide.
(Well, 7 augustus 1941, verz. NVBS)

Voorbij Well, waar tegenwoordig de bushalte Het Leuken ligt, bevond zich bij de aanleg bij Café Cornelissen, of
te wel Klein Amsterdam (gesloopt in 1974), een halteplaats.
Jacobus Roossen, 83 jaar, werd op 2 november 1933 voor het café door een extra trein van Gennep naar Venlo
aangereden en gedood. ‘De machinist, Bartels uit Gennep, verklaart dat hij plotseling op eenige meters afstand
iets voor de locomotief zag en onmiddellijk daarop een schok voelde, hij bracht den trein ten spoedigste tot stilstand.’ (Wolf, 2 november 1933, arch. Bergen) Het ging om locomotief 17 met een post-/bagagewagen. Het was
een loc van de lijn Venlo – Beringe die vermoedelijk voor onderhoud naar de werkplaats in Gennep was geweest.
Tussen Klein Amsterdam en Aijen lag nog een halte op verzoek: “De Halve Maan”.
De Rijksweg tussen Well en Aijen is vandaag de dag nog nauwelijks veranderd ten opzichte van de tramperiode.
De bomen zijn uiteraard een stuk dikker, maar staan er nog steeds. Opmerkelijk is dat de bomen aan de oostkant
dicht langs de weg staan, terwijl aan de westzijde de berm een meter of twee breder is, dus ongeveer de ruimte
die de tram nodig had. De ligging van de weg ten opzichte van de bomen herinnert op vele plaatsen langs het
hele traject nog steeds aan de tramtijd.

1.13 Aijen
Zelfs een gehucht als Aijen kreeg in 1913 een halte met wisselplaats, weliswaar 1,5 km van de kom verwijderd,
maar toch. De halte was geprojecteerd bij Café Hoevenaars, “Buitenzicht”, tegenwoordig Truckstop Arizona, op
de hoek van de Aijerdijk. Iets noordelijker zou later een melkfabriek gebouwd worden, van waaruit en waarheen
grote aantallen melkbussen getransporteerd zouden worden.
De tram reed hier aanvankelijk stapvoets voorbij, terwijl de conducteur snel de volle melkbussen naast de trambaan zette of de lege in de bagagewagen (bij de diesels in de bagageruimte). Onderweg werden de melkbussen bij
de verschillende agenten opgepikt of afgeleverd.
In 1917 werd de wisselplaats verlegd en werd er in Aijen-Zuid een zijlijntje aangelegd naar een “in ontginning
genomen turfveenderij”. Twee jaar later was de veenderij kennelijk uitgeput: de sporen werden opgebroken en
gebruikt voor de uitbreiding van het raccordement bij de steenfabriek in Heukelom.
De bestektekening voor de aanleg van het fietspad uit 1939 toont het emplacement voor de poort van de
zuivelfabriek, die tegenwoordig een woonfunctie heeft. Kennelijk was het daarheen verplaatst. Er kon nu
eenvoudig gelost en geladen worden.
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1-88 Bestektekening voor de
aanleg van het fietspad. Deze
tekening geeft een goed beeld
van het emplacement Bergen
in de latere jaren. Naast het
wisselspoor is een kopspoor
aangelegd naar de goederenloods van de Boerenbond.
Langs de losplaats ligt een weg,
er zijn een dwarse veelading
en een weegbrug; het fietspad
wordt achter de loods langs
gelegd.
(Ministerie van Waterstaat,
1 april 1939, arch. NA)

1-85 Bestektekening wisselplaats Café Hoevenaars, aan
de zuidkant van de weg naar
Aijen. (MBS, 1912, arch. Mt)

1-86 Bestektekening voor de
aanleg van het fietspad. Het
emplacement Aijen is verlegd
naar de noordzijde van de weg
naar Aijen, tot voor de zuivelfabriek. Ook een veelading is te
zien. (Ministerie van Waterstaat, 1 april 1939, arch. NA)

1-89 Voormalige
goederenloods van de
Boerenbond. Waar nu
klinkerbestrating ligt, lag ooit
een kopspoor. (Bergen, 22
februari 2012, foto RL)

1.14 Bergen
De volgende halte met wisselplaats kwam tegenover Café Hendriks, “Quatre Bras” in Bergen, gelegen in het gebied waar later Nieuw-Bergen zou verrijzen, op het kruispunt van de Rijksweg met de wegen naar Siebengewald
en (Oud-) Bergen (1,3 km westelijk).
In 1918 werd het wisselspoor met 54 m verlengd, in 1920 werd de losplaats uitgebreid.
De L.L.T.B. (“de Boerenbond”) bouwde in 1927 aan de noordkant van de wisselplaats een pakhuis met een
bordes, dat via een kopspoortje met de wisselplaats werd verbonden. Voor het vervoer van persstro werd in
1931 het kopspoor tot voorbij het bestaande pakhuis verlengd. Er werden een loods en een pers voor stro naast
geplaatst.
Rond 1936 werd er nog een stuk aan de loods bijgebouwd. Na de beëindiging van de tramdiensten bleef het pakhuis nog lang in gebruik bij de Boerenbond. Vanaf 1958 tot 1975 was er een metaalslijperij in gevestigd, waarna
het leeg kwam te staan en in verval raakte. In 1983 kocht een pottenbakker het gebouw, restaureerde het en nam
het in gebruik als Potterie/Galerie met de toepasselijke naam “De Tramhalte, station voor kunst en keramiek”.
De tramgoederenloods in Bergen heeft de tand des tijds goed doorstaan. Het gebouw is nog grotendeels in oorspronkelijke staat, het laadbordes is behouden gebleven.

1-87 Bestektekening Halte
Bergen, “Quatre Bras”
(MBS, 1912, arch. Mt)
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1-90 De goederenloods met
links ervoor de ruimte van
de wisselplaats. (Bergen, 22
februari 2012, foto RL)
Bergen bleef de eerste jaren verschoond van ongelukken, maar na 1929 haalde
het zijn achterstand snel in.
Een zekere D. uit Well begaf zich in 1930 met de fiets tussen de rails en werd
door de tram van de weg gedrukt. Hij moest in het ziekenhuis behandeld
worden.
Door een zware storm op 4 februari 1944 kwam een gesloten goederenwagen in
beweging en ontspoorde op het noordelijke wissel. Hij werd dezelfde avond nog
herspoord.
In 1930 hoorde Bergen een enorme klap (zie: afb. 1-91).Een tram bestaande
uit negen wagens met basalt op weg noor Mook, reed op volle snelheid op een
tussen de sporen vastgeraakte vrachtauto, die op de tramlosplaats in Bergen met
maïs was geladen. De schade was groot. Of het krantenbericht helemaal juist is,
moet worden betwijfeld: een van de vernielde wagens was nr. 508, en dat was
een wagen met een laadvermogen van 10 ton, niet 15 zoals in het bericht gesuggereerd werd. De 508 zou de eerste MBS-wagen worden die voortijdig gesloopt
werd. Alle andere wagens, inclusief de locomotief, werden in de werkplaats
hersteld.

1-91 (Algemeen Handelsblad,
26 juni 1930, verz. Kb)
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1-92 Een origineel halte-bord
is bewaard gebleven. (Bergen,
22 februari 2012, foto RL)

Schaffers was goed in het benadrukken van het gemeenschappelijk belang. Als tegenprestatie verklaarde hij
bereid te zijn aan de gemeente zand te leveren op ‘zeer billijken basis’. Bovendien verklaarde hij zich bereid om
voor het laden van de treinen werklozen in te zetten voor een loon van f 15,- per week, op voorwaarde dat zij
‘voor dit werk geëigend zijn en zich behoorlijk inspannen’. De genoemde heuvels waren beter gelegen dan de
zandafgravingen in Gennep en Well bij de Geijsselberg, zo schreef Schaffers. (Schaffers, 25 augustus 1936, arch.
Bergen). Met die laatste zin bedoelde hij waarschijnlijk “beter gelegen ten opzichte van Afferden”; het zand zal
immers wel bestemd geweest zijn voor de rondweg bij Afferden, die in dat jaar werd aangelegd.
Op 27 augustus, twee dagen na de aanvraag, stemde de gemeente al in met het voorstel.
Na de oorlog was de tramlijn over een flinke afstand versperd door grote hoeveelheden overtollige munitie. Toen
de Noord-Limburgers na de evacuatie terugkwamen troffen ze het volgende aan. ‘Omstreeks juli (1945) zijn we
met 10 gezinnen met een vrachtauto terug gegaan. In Bergen zijn we uitgestapt. Aan beide kanten van de weg
stond alles vol met hoog opgestapelde kisten munitie. De huizen waren allemaal beschadigd. Ons huis stond er
nog.
De deur stond open. Er hadden officieren in het huis gezeten. Er stond niets meer in het huis. Ook de luiken van
de vloer waren open en alles er onder leeggehaald.
Was dit ook op de trambaan? Ja, alles stond mooi onder de bomen, kisten met granaten, een lange rij, aan beide
kanten stond het. En toen kwam de bus in plaats van de tram. Ja, bussen waren er eerst nog niet, ze zijn begonnen te rijden met vrachtwagens, later werden het autobussen.’ (Valx, 1999)
Het tij was gekeerd, het tijdperk van de tram ten einde.

1-93 Een schilderwerk op de
zijwand van de loods houdt de
herinnering aan de oude tram
in ere. (Bergen, 22 februari
2012, foto RL)

1.15 Heukelom

Het ongeluk in Bergen gaf duidelijk de zwakke plek van de goederentreinen bij de MBS aan. Personenrijtuigen
hadden een doorgaande rem, wat wil zeggen dat alle wagens beremd waren. Goederenwagens niet: van
goederentreinen had alleen de loc een (hand-)rem. Vaak werd een wel van luchtdrukremmen voorziene
bagagewagen (in het krantenartikel “conducteurswagen” genoemd) of mogelijk zelfs een rijtuig meegevoerd om
de remkracht te verhogen. Een wagen met 15 ton basalt woog zelf ook nog eens 7,5 ton. Dat maakte samen ruim
200 ton, en zoveel kon een loc van rond de twintig 20 ton niet tegenhouden. In zo’n geval was het risico groot dat
bij een noodremming de loc slipte en door de stuwende kracht van de wagens uit de rails gedrukt werd, hetgeen
in dit geval ook gebeurd is.

Dat veranderde echter toen in 1915 een fabrieksaansluiting gebouwd werd naar de in dat jaar door Sjang
Cleevers gestichte steenfabriek St. Antonius Abt. Vier jaar later realiseerde de MBS er een sporendriehoek, zodat
de fabriek van beide zijden aangereden kon worden.
Na een faillissement namen Leo van der Kun en Henricus Boerlandt het bedrijf in 1924 over; ze kregen nog in
datzelfde jaar toestemming om smalspoor op de gemeentewegen om de fabriek aan te leggen.
Na allerlei veranderingen en overnames bestaat de fabriek, onder de naam “Nuance”, nog steeds. Nuance heeft tot
ver in de jaren zestig het eigen smalspoornet vooral voor de aanvoer van klei uit de uiterwaarden geëxploiteerd.
Een oud-MBS-medewerker weet te melden dat er grote hoeveelheden stenen per tram, vooral in extra goederentreinen werden afgevoerd. Lege wagens werden vaak door de tram op de wisselplaats achtergelaten, waarna ze
met mankracht naar de fabriek geduwd werden. De beladen wagens werden door de stoomloc en later door een
van de goederendiesels bij de fabriek opgehaald.

De Maatschappij deed al het mogelijke om meer vervoer te acquireren. Kenmerkend is een brief uit 1930 aan de
Gemeente Bergen waarin directeur Wolf opriep bouwmaterialen voor wegverbeteringen door de tram te laten
aanvoeren. ‘Nu komt het herhaaldelijk voor dat door de aan onze lijn liggende gemeenten groote hoeveelheden
grint enz. voor wegverbetering worden aangevoerd en dat voor het vervoer daarvan geen gebruik wordt gemaakt
van onze lijn, ook dan niet, wanneer wij dit vervoer even goedkoop, in vele gevallen goedkooper dan derden
kunnen bedienen.’ Ten gerieve van het publiek verzorgde de Maatschappij immers het niet rendabele personenvervoer en daar mocht wat tegenover staan. ‘Het zoude ons spijten indien wij mede tengevolge van gebrek aan
bedoelden steun onze dienst zouden moeten inkrimpen,’ dreigde hij tenslotte. (Wolf, 13 november 1930, arch.
Bergen)
Twee jaar later meldde Wolf teleurgesteld: ‘Van de voor Uwe gemeente benoodigde grint werd tot ons leedwezen
dit jaar het vervoer van slechts een zeer klein, voor Heijen bestemd, kwantum opgedragen.’ (Wolf, 17 november
1932, arch. Bergen)
In de jaren erna zou de Maatschappij de gemeente Bergen jaarlijks om een extra subsidie vragen, die enkele keren
werd afgewezen in verband met de slechte financiële positie van de gemeente.
Schaffers, sinds 1935 de nieuwe directeur van de MBS, pakte het in 1936 bijzonder creatief aan door de gemeente
te verzoeken haar bijdrage in natura te voldoen. ‘Wij verzoeken onze Maatschappij wel toestemming te verleenen
tot het kosteloos ontleenen van 30.000 à 35.000 kubieke meter zand aan Uwe zandafgraving te Bergen. Wij
meenen dit verzoek te kunnen doen op grond van het feit dat door de verwijdering van het zand het belang Uwer
Gemeente niet onaanzienlijk zal zijn gediend, aangezien het terrein aanmerkelijk in waarde zal stijgen.’
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De plaats van de halte lag (vermoedelijk) in de buurt van het huidige Eetcafé ‘t Trepke, waar zich nu ook de bushalte “Heukelom” bevindt. Het gehucht Heukelom lag een halve kilometer zuidelijker. In de bestektekeningen
van 1912 was er geen wisselplaats geprojecteerd. Veel drukte zal de halte ook niet gekend hebben.

1.16 Afferden
Evenals in Arcen liep de tramlijn door de smalle hoofdstraat van het dorp en dicht langs de huizen. Een wisselplaats met omloopspoor en een extra wisselverbinding werden in 1912 aangelegd aan de uiterste noordzijde
van het dorp. De wisselplaats werd in 1926 uitgebreid en voorzien van een weegbrug. Bij de wisselplaats werd op
kosten van de MBS in 1928 een woonhuis gebouwd, ‘teneinde aldaar de bediening van de halte en van de weegbrug in eigen handen te kunnen nemen’. (MBS, Jaarverslag 1928) In datzelfde jaar werd de wisselplaats verder
uitgebreid. De oude loods bestaat nog steeds, maar is bijna onherkenbaar verbouwd tot een luxe woonhuis.
‘Het was een drukke halte voor goederen. Daar was het rangeerterrein en de Boerenbond lag er wat achter. De
Boerenbond was toen een verkooppunt van landbouwartikelen. Thissen was agent voor de MBS. Voor de familie
Thissen hebben ze een extra huis gebouwd, het laatste huis links, achter de Boerenbond. Café Janssen lag aan de
overkant, de schutterij zat daar. De tram was heel wat in die tijd. Ik hoor nog de fluittonen. Die machinisten, die
hingen dan zo half uit het raam, ik zie ze nog zo voor me. En dan had je de “vermaarde” conducteurs, Hen Arts,
die trad hard op, vooral tegen de jeugd, als ze aan de tram gingen hangen, wij waren allemaal bang voor hem. Ze
hadden zo’n metalen boekje, daar schreven ze iets in en dan kreeg je een kaartje; hij sloeg soms met dat ding de
jongens op het hoofd, “da ging d’r mè.j hin”, dat was een strenge!
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1-94 Detailtekeningen van
Afferden. Links, bij Hotel de
Sleutels en de weg naar Siebengewald (Kapelstraat) was
de halte. Te zien is dat met de
komst van de tram ook de weg
verbreed werd. Rechts de lange
wisselplaats met een extra wisselverbinding ten noorden van
het dorp. Aan de overkant van
de straat Café Janssen, “De
Tramhalte”.
(MBS, 1912, arch. Mt)

1-95 De Rijksweg
(Dorpsstraat) met het spoor
aan de westzijde liep door het
centrum en rakelings langs de
huizen. (Afferden, jaren dertig,
verz. Aff)

1-96 De Rijksweg in Afferden.
Derde huis links is het
postkantoor. De trein leverde
dagelijks postzakken af bij
de wisselplaats aan het begin
van het dorp. (Afferden,
ongedateerd, verz. Aff)

zak zaten pakketten. Zakken waar brieven met geld en zo inzat, waren gelakt, van een lakzegel voorzien. Wij hadden in Afferden ook van die stempels om zegels te maken.
Toen de tram over de nieuwe rondweg reed, brachten de kinderen van Thissen, de agent, de postzakken naar de
tram.’ (Rijniers, 2010)
De halteplaats kwam in het centrum van Afferden, bij Hotel Van Wylick, “De Sleutels”, dat nog steeds bestaat.
Hier stapten de mensen uit Afferden en ook Siebengewald op. De meeste inwoners van Afferden waren vooral op
Venlo georiënteerd.
‘In de oorlog is er een keer iemand uit de rijdende tram gesprongen, Albert Krebbers, omdat de Duitsers achter
hem aan zaten. Krebbers was wel eens wat loslippig, dat stond de Duitsers niet zo aan.
Bij café Raaymakers hadden ze boerenknechten en die moesten met paard en wagen de oprit nemen over het
spoor. Piet Kleintjes had een keer de tram niet gehoord. De kar werd helemaal opgetild tussen Wollenberg en de
tram, Piet lag onder de wagen, en iedereen dacht dat hij dood was. Maar hij is naar Nijmegen gebracht en heeft
het toch gehaald. Dat was ongeveer in ’36.’ (Rijniers, 2010)
Het verhaal gaat dat de kinderen van het dorp de tram gebruikten om hun “zondagscentje” op te waarderen. De
verkoopster in het plaatselijke snoepwinkeltje Boekholt was slechtziend: ontvangen geld controleerde ze op de
tast. De jongens die op zondag een cent kregen om snoep te kopen, legden die op de rails, waar de tram hem plat
reed. De cent kreeg op die wijze ongeveer de afmetingen van een lap, 2½ cent, en het vrouwtje trapte er in. Ze
kregen voor 2½ cent snoep.

1-97 Halteplaats Afferden bij
De Sleutels. (Afferden, vóór
1934, verz. Aff)

Hadden mensen geen last van de tram? De tram heeft vaak scheuren veroorzaakt in de huizen, het was een lomp
zwaar ding. We waren geen protesterende mensen, maar hij maakte wel veel lawaai, ’s morgens al om 6 uur.’
(Rijniers, 2010)
Harrie Rijniers, postkantoorhouder in Afferden, vertelde in een interview hoe het postvervoer verliep.
‘De zakken post werden hier op de tram gezet naar Gennep of Venlo. De post kwam ook met de tram. ’s Morgens
heel vroeg kwam de ochtendpost, voor ons en voor Siebengewald. De besteller uit Siebengewald was al om kwart
over vijf hier om de post te brengen en te halen. En dan kwam er in de middag nog een zending en dan ’s avonds
nog om half acht. Het meeste kwam van Nijmegen of Gennep. Gennep was het hoofdkantoor, daar werd de post
gesorteerd en hier werden de zakken er op de rangeerplaats uit gegooid.
Wim Janssen had een café, “De Tramhalte” , bij de rangeerplaats; daar stonden wij op de post te wachten en die
man uit Siebengewald was daar dan ook. Voor Siebengewald was er dan een aparte zak. Soms was er best veel
post, vooral rond Sinterklaas, dan kon hij niet alles in een keer meenemen op de fiets. Wij moesten een handtekening zetten voor de ontvangst en dan brachten we de zakken naar het postkantoor. ’s Ochtends kwamen de
bestellers hier in het postkantoor, dan werd de post voor Afferden gesorteerd en weggebracht.
Er waren verschillende soorten post, depêches noemden ze dat. In de rode zak zat de brievenpost, in een andere
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1-98 Er is niet zoveel veranderd ten opzichte van de vorige
foto, alleen is de halte vervallen. Het spoor is blijven liggen,
maar de tram kwam er op een
incidentele goederentram na
niet meer. Hotel-pension Van
Wylick. (Afferden, rond 1940,
verz. TH)
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1-99 De oorlogsschade is alom
zichtbaar. Kennelijk is er voor
de oorlogswinter een gesloten
wagen achtergebleven in
Afferden. Het huis achter de
wagen staat (nu nog steeds)
op de hoek van de Veerweg.
De groefrails zijn volledig
dichtgereden.
(Afferden, 1945, verz. Aff)
Vanuit Afferden werden er veel eieren met de tram vervoerd. Ook vee werd op de tram gezet.
‘Bij mijn grootvader Rijniers in het midden van het dorp, daar verzamelden de boeren de eierkisten, en
die gingen dan naar Roermond naar de veiling, eerst naar Venlo en daar op de trein. Hij vroeg me iedere
donderdagmorgen of ik hem kon helpen om die kisten in de tram te zetten. Donderdag om zeven uur kwam dan
de goederentram en daarna moest ik hard rennen om op tijd op school te zijn. Hij hield de administratie bij voor
al die boeren.
Bij een markt gingen er koeien en varkens mee, ik zie nog Arthur van Leeuwen met zijn stok erachteraan lopen
om die beesten in de wagen te krijgen. Hij was veehandelaar uit Gennep, hij was in de hele streek bekend.’
(Rijniers, 2010)
In de jaren dertig werd onder regie van de Heidemij een rondweg om het dorp gelegd. Het was een werkverschaffingsproject, bedoeld om de nood van werklozen te lenigen.
Omdat de rondweg in de uiterwaarden van de Maas kwam, moest er een flink dijklichaam worden opgeworpen.
De MBS kreeg toestemming om een tweetal zijsporen aan te leggen waarbij de wissels moesten kunnen worden
afgesloten en de wagens erachter door een sluitbalk opgesloten.
De rondweg was in 1937 gereed. Er werd 200.000 kubieke meter zand afgegraven, per MBS-tram vervoerd en bij
Afferden gestort. Kosten f 66.500,- aan materialen en f 112.000,- aan arbeidskosten, vooral verloond aan arbeiders uit Bergen, Gennep en Ottersum. De MBS had ten behoeve van het zandvervoer van vele open wagens de
wanden verlaagd, zodat het zand er gemakkelijker in- en uitgeschept kon worden. Vooral in 1935 en 1936 heeft
de Maatschappij aanzienlijk verdiend aan dit zandvervoer.
In 1935 werd er uitvoerig gecorrespondeerd over de vraag of de aanleg van de rondweg ook gevolgen zou moeten
hebben voor de tramlijn. Rijkswaterstaat gaf drie opties:
1. De tramlijn blijft ongewijzigd door het dorp lopen (geen extra kosten);
2. De tramlijn wordt langs de nieuwe weg gelegd met een nieuwe wisselplaats ter hoogte van de Veerweg; het
oude lijnstuk naar de los- en laadplaats met loodsen blijft gehandhaafd (kosten ongeveer f 14.000,-);
3. De tramlijn wordt langs de nieuwe weg gelegd met een wisselplaats, een los- en laadplaats en (nieuwe) loodsen
ter hoogte van de Veerstraat (kosten ongeveer f 20.000,-).
1-100 Bestektekening van de
rondweg om Afferden. Het
spoor zou aan de westzijde van
de rondweg worden aangelegd.
Aan de noordzijde van het
dorp (links op de afb.) kwam
de halte en een nieuwe wisselplaats. (Gemeente Bergen,
1934, arch. Bergen)
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Het voordeel van optie 3 was dat hierbij twee (gevaarlijke) kruisingen met de nieuwe weg vermeden werden. Bij
optie 2 en 3 werd ook een veiligheidsprobleem voorzien, omdat bij 2 en 3 de reizigers en bij 3 ook de goederen de
rondweg moesten oversteken De MBS had een voorkeur voor optie 1 en gaf daarbij aan in elk geval niet bereid te
zijn te betalen voor de wegomlegging. Ze verwachtte ook een inkomstenderving, doordat de halte verder van het
dorp kwam te liggen. Een kostenraming door de MBS van het verplaatsen van de tramlijn kwam uit op
f 11.931,40.
De hoofdingenieur van Rijkswaterstaat Limburg schreef aan zijn directeur dat de lijn wel spoedig zou worden
opgeheven, waardoor investeringen niet rendabel zouden zijn. Zijn advies luidde kortom: “Kies voor optie 1”.
(De Bruijn, 18 september 1935, arch. NA)
Het Rijkstoezicht op de Spoorwegen (RTS) was het met dit advies niet eens. Optie 1 werd ‘volkomen verworpen’,
omdat de kruisingen met de rondweg ‘enorm gevaarlijk’ waren en door de kleine kruisingshoek wegvoertuigen
in de rails zouden rijden en zouden slippen. Het RTS was met het oog op de veiligheid voorstander van optie
3, waarbij de kosten gedragen zouden moeten worden door de Overheid. Tenslotte weerlegde het RTS de opmerkingen van Rijkswaterstaat over de opheffing met het argument dat de Maatschappij juist gestart was met het
verdieselen van de tractiemiddelen en daar veel van verwachtte.
In de maanden erna zijn er nog verschillende brieven en mogelijkheden uitgewisseld. Het RTS stelde tenslotte
voor:
a. te kiezen voor een variant van optie 2, te weten een nieuwe tramlijn, aan te leggen langs de rondweg met een
wisselplaats ten het noorden van het dorp;
b. het oude spoor door het dorp te handhaven vanaf de Cleefsche Beek (hier had de MBS op aangedrongen) en
alleen de zuidelijke kruising met de rondweg op te breken;
c. het goederenraccordement met de L.L.T.B.-loods, de weegbrug, de woning en kantoor (met telefoon en
goederenruimte) van de MBS-agent alsmede het los- en laadterrein voorlopig te handhaven;
d. indien het oversteken van de dagelijkse goederentrein toch te gevaarlijk zou blijken te zijn, alle ‘inrichtingen’
van het goederenraccordement op kosten van Rijkswaterstaat alsnog naar de rondweg te verplaatsen. (RTS, 13
augustus 1936, arch. NA)

1-101 Bestektekening van
een van beide zijspoortjes bij
Afferden ten behoeve van het
zandvervoer. (Ministerie van
Waterstaat, 8 januari 1935,
arch. NA)

1-102 Twee personentreinen
met stoomlocs kruisen op de
nieuwe wisselplaats aan de
in de jaren dertig aangelegde
rondweg. (Afferden, 18 juli
1941, verz. NVBS)
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De minister nam dit laatste voorstel tenslotte over. Een maand later ontving de MBS een voorschot van f 10.000,voor de aanleg van de nieuwe lijn. Er werd 1800 meter nieuw spoor gelegd. Niet bekend is wanneer dit in dienst
gesteld werd, maar het zal wel in 1937 zijn geweest. De oude tramlijn door het dorp bleef dus als kopspoor vanaf
de Cleefsche Beek (nu Eckeltsche Beek) gehandhaafd, slechts 150 m werd aan de zuidzijde opgebroken. Waarom
de MBS had aangedrongen op handhaven van het kopsspoor, is niet duidelijk. Er zou nog een kolenhandelaar in
het dorp zijn geweest die per tram bediend werd.
De dagelijkse goederentram vanaf Gennep zal waarschijnlijk eerst vooruit het goederenraccordement in Afferden
zijn opgereden met alleen de wagens voor Afferden aan de haak, waarna de loc los terug reed, opnieuw over de
Rijksweg, naar het hoofdspoor om met de overige wagens koers te zetten richting Venlo. Bij het ophalen van de
wagens zal de loc los naar het emplacement gereden zijn en daarna met de Afferdse wagens naar de hoofdlijn,
waar de overige wagens weer werden aangehaakt.
Noodweer leidde in 1914 tot ongemakken. In Afferden en Heukelom liepen stallen en kelders onder water: ‘De
tram van den Maas-Buurtspoorweg moest over een afstand van enkele kilometers langzaam rijden, wijl de lijn
ondergeloopen was’. In Heijen werden drie koeien door de bliksem gedood. (De Gelderlander, 24 juni 1914, arch.
Nm)
Ook in Afferden kwamen in de loop de jaren verschillende ongelukken voor.
De 18-jarige voerman Kleine kwam ‘met paard en kar de Rijksweg opgevaren’, het voertuig werd een eind
meegesleurd en vervolgens gekraakt tussen de tram en een boom. De voerman bleek een stuk ijzer in het hoofd
gekregen te hebben, hij had bloedingen en zware kneuzingen. ‘Zijn toestand is zeer ernstig.’ (Limburger koerier,
9 september 1929, verz. Kb) Landbouwer J. Deenen liep een beenbreuk op toen hij in juli 1930 pardoes tegen de
trein aanliep.
Chauffeur Thissen raakte in augustus 1930 de tram uit Venlo, toen hij zijn vrachtauto met pluimvee achteruit van
het erf van landbouwer Frederix wilde rijden. De vrachtauto werd tegen het huis gedrukt. Het huis raakte ernstig
beschadigd, de vrachtauto versplinterd, de chauffeur ernstig gewond. De tram ontspoorde niet maar was wel
beschadigd.
Op de nieuwe rondweg moest in februari 1937 een vrachtauto uitwijken voor een personenauto die linksaf het
dorp in wilde rijden. Hij belandde tussen de rails; het tramverkeer werd tijdelijk door bussen vervangen.
Mejuffrouw Stevens stapte uit, toen de tram nog niet stil stond, viel en liep een hersenschudding op. ‘Men zij
hierbij nog eens nadrukkelijk gewaarschuwd om vooral bij de avondtrams de grootste voorzichtigheid in acht
te nemen.’ (Advertentieblad Wester-Eems, 26 november 1941, verz. Kb) De krant nam haar opvoedende taak
serieus!
Het hielp echter weinig. In het donker werd in december 1942 een kermende jongeman, de 22-jarige kappersbediende G. W., aangetroffen in de buurt van de halte. Hij was te vroeg uitgestapt
en een eindje meegesleurd. Hij maakte het naar omstandigheden redelijk goed.
De dames T. en W., terugkomend van een ziekenhuisbezoek in Venlo, stapten te
vroeg uit en kwamen ten val. Vrouw T. was zodanig gekwetst dat ze later in het
ziekenhuis van Venlo zou overlijden. ‘Stap niet te vroeg uit de tram’, was de kop
boven het bericht. (Nieuwe Venlosche courant, 30 december 1943, verz. Kb)
Het mocht alweer niet baten. Dhr. Kock uit Afferden viel in augustus 1944 in
1-103(Limburger koerier, 2
Venlo uit een rijdende tram en brak een halswervel, maar overleefde de val wel.
februari 1944, verz. Kb)
Tot slot: fietsendiefstal is van alle tijden (zie afb. 1-103).

1.17 Heijen
Het dorpje Heijen was met drie wisselplaatsen goed bedeeld: Heijense Molen, Heijen-Zuid bij de Boerenbond en
Heijen in het centrum.
Bij de Heijense Molen lag, althans volgens het bestek, een wisselplaats. Nadere informatie ontbreekt.
Bij Heijen-Zuid (er staat nog steeds een huis met de naam “Heijen Zuid” op de gevel) kwam pas in 1927 een
zijspoortje naar een in dat jaar gebouwde boerenbondloods. Er waren een veelading en een weegbrug. Een
nieuwe melklading werd in 1932 gebouwd. Hoe de situatie de laatste jaren precies was, toont een bestektekening
van een uitbreiding van de loods met tien meter. De minister gaf toestemming voor de uitbreiding van het
‘pakhuis, welke uitbreiding uitsluitend mag dienen voor opslag van landbouwbenoodigdheden en veevoeder’.
Er kwam een bordes van één meter breed en 80 cm hoog. (Ministerie van Waterstaat, 8 september 1939, arch.
NA) Het fietspad, dat tot dan toe met een scherpe S-bocht het spoor kruiste, werd om de loods heen geleid. Er
was wel een zijspoor dat het plaatsen van wagens aan het bordes mogelijk maakte, maar geen omloopspoor.
De verhoogde melklaadplaats werd tegelijkertijd weer verwijderd. Ook na opheffing van de tramlijn bleef het
fietspad achterlangs lopen, tot 1986.
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1-104 Bestektekening halte
Heijense Molen.
(MBS, 1912, arch. Mt)

1-105 Profieltekening ten
behoeve van de uitbreiding
van de loods, “het pakhuis”,
van de Boerenbond (L.L.T.B.).
Het fietspad komt achter de
loods te liggen. (Ministerie van
Waterstaat, 1 april 1939,
arch. NA)

1-106 Een lange personentram
in Heijen-Zuid. Aan het
bordes van de Boerenbond
staat een gesloten wagen.
(Heijen, 5 september 1943,
verz. NVBS)

1-107 Het voormalige
L.L.T.B.-gebouw in HeijenZuid, vervallen weliswaar,
maar nog zeer authentiek. Het
fietspad, dat zeer onlangs van
achter de loods naar voor de
loods verlegd is, loopt dwars
over de plek waar ooit het
kopspoor lag.
(Heijen, 4 april 1986, foto RL)
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1-111 Profieltekening van de
lijn in het dorp Heijen. Uiterst
rechts de wisselplaats Heijen;
links onder, tegenover de Weg
naar Hommersum,werd pas
later een boerenbondloods met
spooraansluiting gebouwd.
(MBS, 1912, arch. Mt)
1-112 Bestektekening station
Heijen-centrum
(MBS, 1912, arch. Mt)

1-108 De originele schuifdeuren van de boerenbondloods.
(Heijen, 4 april 1986, foto RL)

1-113 Een gemengde trein in
Heijen: een stoomloc met een
post-/bagagewagen, een rijtuig
en hekkenwagen 303 met hooi.
(Heijen, datum onbekend,
maar waarschijnlijk vóór
1920, verz. NVBS)

1-109 Het boerenbondgebouw
in Heijen-Zuid is inmiddels
prachtig gerenoveerd; het huisvest een mediabedrijf. (Heijen,
9 augustus 2012, foto RL)

1-110 Het bordes is gehandhaafd, de nieuwe deuren
hebben ongeveer de oorspronkelijke vormgeving. (Heijen, 9
augustus 2012, foto RL)
Evenals in Bergen is deze loods behouden gebleven: er is een mediabedrijf in gevestigd. In het centrum van
Heijen lag een wisselplaats, dwars over de weg naar het Boxmeerse veer. In 1918 werd het wisselspoor met 37 m
verlengd.
Bij het rangeren in Heijen raakte een locomotief de op een fiets rijdende dhr. R. Hij werd 10 meter door de
machine meegesleurd en liep ernstige kwetsuren op.
Ter hoogte van de kerk werd een man die in de tram naar Gennep wilde stappen, door een auto aangereden.
‘Hij werd een eind over den weg geslingerd’. (Limburger koerier, 14 november 1935, verz. Kb)
Door een gescheurde wielband ontspoorde een trein op 24 mei 1944 op het wissel.
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1.18 Gennep zuid
De tram uit Venlo kwam tenslotte ongeveer twee uur na vertrek uit Venlo via de Heijenseweg in Gennep aan. Bij
huize Rouffiac (nr. 61) lag een zijspoor (nu een zandpad) naar de zogenaamde zandput of zandkuil, een Maasduinengebied, dat de MBS in 1925 voor f 431,- had verworven ‘voor het ontgraven van zand voor verschillende
doeleinden en het inrichten tot bouwterrein’. In het Jaarverslag over 1929 werd gemeld dat bij Gennep een zandberg werd aangekocht met een voorraad van ongeveer 120.000 m3 zuiver zand, bestemd voor zowel eigen gebruik
als voor de verkoop. Er zou vele jaren zand gewonnen worden. De naam “put” had ongetwijfeld te maken met het
feit dat het gebied al voor deel uitgegraven was.
Huize Rouffiac was trouwens in 1936 door de Maatschappij gekocht voor een bedrag van f 5.500,49 ten behoeve
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1-114 Bestektekening
Heijenseweg Gennep uit
1912. Links de Heijenseweg,
rechts het hoofdgebouw van
de NBDS (aanvankelijk ook
hoofdgebouw MBS) en het
NBDS-spoor naar Boxtel. Op
deze tekening zijn twee bogen
geprojecteerd, één links af
naar het remiseterrein (om
de Moutfabriek heen) en één
rechtsaf naar de werkplaatsen.
Het is nooit zo aangelegd, ook
is er geen omloopspoor in de
Heijenseweg gekomen.
(MBS, 1912, arch. Mt)

1-115 Foto van het spoor
richting Venlo in de nog weinig
bebouwde Heijenseweg. (Gennep, vóór 1920, verz. NVBS)

1-116 Zo zag de machinist Gennep bij binnenkomst uit Venlo. Links de moutfabriek. Zichtbaar is dat de weg in de
verte oploopt voor de overweg over het NBDS-spoor met aan de rechterkant de goederenloods. Wie heel goed kijkt
ziet de rookpluim van de tram, die op het wisselspoor in de Spoorstraat staat te wachten op vertrek.
(Heijenseweg Gennep, datum onbekend, verz. NVBS)

van de huisvesting van de boekhouder der Maatschappij. Het lag niet geheel toevallig naast het huis waar directeur Schaffers woonde. Op 25 april van hetzelfde jaar werd de aannemer H. Heijs door de gemeente Gennep een
vergunning verleend tot de verbouw van Huize Rouffiac aan de Heijensweg tot een beneden- en een bovenwoning. De aanvraag was twee dagen eerder ingediend. De bouwkosten bedroegen f 2.000,-.
In de zandput probeerde men in 1944 de nog beschikbare locomotieven en vooral de diesels te “verbergen” voor
de bezetter en het oorlogsgeweld. ‘In de oorlog zijn de machines in de zandput in Gennep verstopt. Waar nu de
Volvogarage is op de Heijenseweg, lag een wissel, van Venlo naar Gennep links. En daar was een zandberg, daar
had de MBS een lijntje naar toe waar ze zand konden halen, daar hebben ze de diesels neergezet. Ze stonden
goed beschut, want ze stonden beneden het maaiveld, de berg. Maar er is toch iets gebeurd: een van de diesels
heeft een voltreffer gekregen, en was ernstig beschadigd. Maar met veel kunst- en vliegwerk hebben ze hem toch
weer aan de gang gekregen. Maar dat is in Rotterdam gebeurd, er was ook een draaistel onderuit. Want hij was
net in reparatie toen ze moesten evacueren. Op 12 oktober 1944 hebben ze zoveel mogelijk in veiligheid proberen te brengen.’ (Stappers, 2011)
De dieselstellen zijn na de oorlog verkocht aan de Rotterdamse Tramweg Maatschappij, daar opgelapt en in
dienst gesteld.
De laatste tram in de nacht van 17 op 18 september 1944 uit Venlo werd direct naar de zandkuil gedirigeerd.
‘Daar werd materieel zo goed mogelijk weggemoffeld. In die zandkuil stond het meeste materieel: diesels, locs,
rijtuigen. Daar is ook een deel van de Beringse locs gesloopt. Opkopers namen ook complete locomotieven mee.
Bij de remise stonden nog een diesel en wat rijtuigen.’ (Van de Mortel, 1999)
In de Heijenseweg bij de moutfabriek was in de bestektekeningen van 1912 een wisselplaats en waren vanuit het
zuiden afbuigende sporen naar de werkplaats en het remiseterrein getekend. Nog tijdens de bouw zijn deze plannen veranderd.
Tenslotte stak de tram dan het NBDS/NS-spoor over naar de wisselplaats in de Spoorstraat.
Eenmaal ramde de tram uit Venlo de overwegbomen van de NS-sporen. Het heeft niet geleid tot een aanrijding
met een trein. De machinist had de stoplichten vermoedelijk te laat opgemerkt.
Hiermee is het eerste deel van het tracé beschreven: Venlo – Gennep. In de volgende paragraaf volgen we de lijn
van Nijmegen naar Gennep.
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Langs de lijn: Nijmegen – Gennep
1.19 Nijmegen station
Toen de MBS begon met de aanleg van haar sporen in Nijmegen waren daar al twee trambedrijven actief. Op het
Stationsplein lag een wirwar aan sporen en daar was nog maar beperkt plaats voor de nieuwkomer. Voor het station lag een keerlus van de Gemeentetram Nijmegen (GTN) en een halte met kiosk.
De Maas en Waalsche Tramwegmaatschappij (M&W), die Nijmegen verbond met Druten en Wamel, had medegebruik van het spoor van de GTN, en had zelf in de Van Diemerbroeckstraat een driesporig emplacement, met
een mogelijkheid van overslag op SS-treinen.
Sporen liepen er vanaf de Van Diemerbroeckstraat, waar de remise van M&W zich bevond, naar de Stationsstraat (nu Van Schaeck Mathonsingel) en de Spoorstraat (nu Tunnelweg). De Stieltjesstraat was er nog niet. Op
de plek van het huidige politiebureau en het gebied er omheen lag de gemeentelijke gasfabriek. Trams richting
Hezelpoort reden een eindje de Spoorstraat in, bogen dan naar links (een verbinding die nu niet meer bestaat)
richting Hezelpoort. Toen de MBS in 1912 kwam, kreeg deze de oostelijke zijde van de Van Diemerbroeckstraat
toegewezen. Het eindpunt, tevens halte, lag tussen de Van Oldenbarneveldtstraat en de Stationsstraat. Hier werd
in 1914 een wachtlokaal gebouwd. Een omloopspoor kwam ter hoogte van de remise van de M&W. De tram uit
Gennep reed tot het einde van de lijn om passagiers zo dicht mogelijk bij het station af te zetten. Dan reed hij
terug naar het wisselspoor, waarbij de conducteur met rode vlag voorop liep. Daar liep de loc om, om vervolgens
de rijtuigen achteruit rijdend weer naar de halte te duwen om reizigers op te nemen voor een nieuwe tocht naar
Gennep. Toen er dieselstellen reden was omlopen niet meer nodig, tenzij er meer rijtuigen werden meegevoerd.
Het was niet bedoeling dat er tijdens het rangeren reizigers in de trein zaten, maar voor scholieren was het een
sport om ongezien door de conducteur een rondje mee te rijden.

1-119 Plattegrond Van
Diemerbroeckstraat met de
sporensituatie op het remiseterrein van de M&W.
(MBS, mei 1934, arch. NA)

1-120 De laatste dag dat de
M&W-tram rijdt.
Loc 4 passeert de Hezelpoort.
(Nijmegen, 28 februari 1934,
arch. Nm)

1-117 De sporensituatie op het
Stationsplein na een reorganisatie in 1911. De keerlus is van
de GTN. Boven het plantsoen
in de keerlus ligt de halte met
een wachthuisje en een omloopspoor van de M&W. In
de Van Diemerbroeckstraat
bevindt zich het emplacement
van de M&W. (Ministerie van
Waterstaat, 7 februari 1911,
arch. Nm)

1-118 De sporensituatie in de
Van Diemerbroeckstraat bij de
aanleg van de MBS-lijn (grijs).
De halte en het wachthuisje
bevinden zich tussen de Stationsstraat en de Van Oldenbarneveldtstraat. Een omloopspoor ligt voor de remise van
de M&W.
(MBS, 1912, arch. Nm)
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De kiosk van Osinga, bij de halte Nijmegen Station, was in de jaren veertig een begrip voor de passagiers van de
MBS-tram: men kocht er soep of drank, men kon er wachten op de tram, ’s winters was het er warm. Wat Osinga
zoal in de aanbieding had, is af te leiden uit enkele krantenberichten. Zo had hij een vergunning voor de verkoop
van sterke drank en in 1937 deed hij aangifte van een diefstal: er waren 80 stukjes chocolade ontvreemd.
Het station en de hele omgeving werden op 22 februari 1944 door een bombardement ernstig getroffen. Twee
ooggetuigen kijken terug op die dramatische gebeurtenis, “het vergissingsbombardement”.
Eerst komt K. Stappers, destijds wonende te Gennep, aan het woord. ‘Van het bombardement in Nijmegen heb ik
niet veel meegekregen. Toen zat ik nog op de ambachtsschool, in de Nieuwe Marktstraat (tegenwoordig Stedelijk
Gymnasium). Dat bombardement was 22 februari ’44, toen zaten we in de eindexamentijd, bij de Kronenburgersingel en de HBS zijn toen ook bommen gevallen. Wij zagen van alles omhoog spuiten. Waren die bommen
honderd meter verder terechtgekomen, dan waren ze op onze school gevallen. De elektrische tram van Nijmegen
stond doorzeefd op het plein. De tram van de Maas-Buurtspoorweg was op dat moment op de rangeerplaats,
bij het goederenstation aan de Van Diemerbroeckstraat, daar was ook de overslagplaats van Van Gend & Loos
en daar had de MBS een kantoortje aan de overkant, bij de ViHaMij. Dat was de tram naar Gennep en die stond
daar veilig. Die is na het bombardement vertrokken en met die tram zijn we allemaal naar huis gegaan, want de
school werd gesloten. De school stuurde ons naar huis, ze zeiden: “Het is nu veilig”. Toen hebben ze nog gevraagd
of wij medewerking wilden verlenen op het plein voor het station; het was een vreselijke toestand daar, alles was
kapot. Maar ik ben als de gesmeerde bliksem vertrokken; we zijn opgestapt op het rangeerterrein, later is die
tram nog naar het Stationsplein gegaan, maar daar kon hij niet meer rijden, en het huisje van de Maas-Buurtspoorweg, het huisje van Osinga, die daar altijd soep schonk, het was een soort wachtkeet, daar konden we altijd
wachten op de tram, in de winter werd er een kachel gestookt, dat huisje was ook gebombardeerd, daar is toen
die Straatman overleden en Dorresteijn…
Terug hadden we geen problemen meer. Het was één keer een aanval van de bommenwerpers en toen was het
voorbij. We zijn naar huis gereden, naar Gennep.’ (Stappers, 2011)
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De tweede ooggetuige was P. Clephas uit Venray.
‘22 februari 1944. Wij waren vanaf Venray met de trein onderweg naar mijn school in Vught en ergens voor
Nijmegen ging het luchtalarm, de trein mocht niet het station binnen. Daar heb je twee van die hoge dijken, en
daar staat dat mooie Chinese torentje, de pagode, daar stopten we. Er was een oponthoud van een kwartier, denk
ik. Toen het luchtalarm weer veilig was, zijn we gewoon het station ingereden, maar toen was de trein naar Den
Bosch, die wij moesten hebben, al weg. Toen hebben wij daar wat rondgelummeld, op het plein, gekeken bij de
krantenkiosk daar en een praatje gemaakt met de verkoopster en op een zeker moment weer terug naar het station. Toen begon het luchtalarm weer, omdat die vliegtuigen terug kwamen; ze waren boven Duitsland gedraaid,
omdat de aanval afgeblazen werd. Ze hebben Nijmegen aangezien als Kleef of Goch of zo, maar dat is een bekend
verhaal.
Toen het luchtalarm afging waren wij net op het perron, bij de ingang van de onderdoorgang. Er stond een trein
toen de bommen vielen. Een viel er een aan die kant van het perron en een aan de andere kant en daar zaten wij
midden tussenin. Die trein, daar heb ik later foto’s van gezien, stond daarna een meter uit de rails. Hij vloog in
brand, mensen zaten bekneld. Wij konden het station niet meer uit, want dat lag in puin. Toen zijn we achter
langs de loodsen gelopen, een bloedspoor gevolgd van gewonden die daar gelopen hadden, dat door de opslagloodsen naar buiten ging. Wij dachten dan komen we er tenminste uit, want door het hoofdgebouw konden we
niet meer, dat lag in puin.
Toen zijn we weer op het Stationsplein gekomen en daar stond een tram, een stadstram. De mensen waren net
aan het uitstappen toen de bommen vielen. Er lagen 24 doden bij, ik heb ze geteld, tja, waarom je dat doet, dat
weet je niet. En de kiosk waar wij met die vrouw hadden staan te praten, die was er niet meer, het was alleen nog
maar een kuil. De kiosk, hij was rond of zeshoekig, was helemaal weg… en de vrouw ook. Aan de overkant stond
een groot hotel in brand, een groot deel van de stad stond in brand en de rookwolken vlogen de lucht in. Een of
andere Duitser, die had nog een half gezicht, hij had zijn jas uitgetrokken, van die gekke dingen zie je dan. Links
was er een gasfabriek, met een ijzeren hek, en er stond een wagen van Van Gend & Loos, daar lag een paard dood
bij en de voerman lag er dood bij. En een eindje verder daar rende een vent, die had allemaal pakken kleding bij
zich, die had hij ergens gegapt.

wonen. We kwamen daar ’s avonds om tien uur aan. Vanaf dat huis kon je Nijmegen nog zien branden. Die tante
gaf ons te eten, want we hadden de hele dag niets gehad en ze stopte ons in bed. Ik had een kist bij me, die had pa
zelf gemaakt, als koffer. En als je zo’n kist helemaal naar Sambeek moet sjouwen!
De volgende morgen werden we wakker om een uur of negen, toen zeiden we: we moeten toch thuis laten weten
waar we zijn. We zijn in Sambeek naar het postkantoor gegaan en hebben een telegram naar Venray gestuurd:
”Wij zijn in Sambeek”. “De jongens,” stond er onder. Maar toen was er ondertussen al veel gebeurd: ze hadden
op de radio van het bombardement in Nijmegen gehoord en toen zijn ze van ons thuis, onze pa en een oom naar
Nijmegen gegaan om te zoeken. Ook van de school in Vught, het seminarie Sparrendaal, waren ze met drie man
naar Nijmegen getrokken om ons te zoeken. Zij hebben daar 800 doden bekeken in het veilinggebouw, doeken
oplichten en kijken, doeken oplichten en kijken… of ze ons konden vinden. Toen zijn ze nog ziekenhuizen afgegaan.’ (P. Clephas, 2010)
Bijzonder was dat de heren Stappers en Clephas, die elkaar indertijd niet kenden, op een verjaarsdagsfeest, meer
dan 60 jaar na dato, elkaar bij toeval ontmoetten en er achterkwamen, dat ze in dezelfde tram gezeten hadden.

1-122 Diesel I in de
oorspronkelijke samenstelling
(EL 106 + AB14) in Nijmegen.
(Nijmegen, 5 augustus 1934,
verz. NVBS)

1-121 Blik vanaf het station
richting Spoorstraat (nu Tunnelweg). Op de hoek het statige
Oranjehotel. Links onder de
gasfabriek. De trams van de
M&W buigen in het midden
linksaf richting Hezelpoort.
(Nijmegen, ong. 1930,
verz. NVBS)

1-123 Grote drukte voor
het wachthuisje van de
MBS. Rechts erachter de
vierkante kiosk van de GTN.
Het prachtige station is in
1894 in neo-renaissancestijl
opgetrokken naar een ontwerp
van architect C.H. Peters.
(Nijmegen, ná 1934,
verz. NVBS)

Daarna waren we wat door de stad aan het dwalen om vervoer te zoeken, ergens naar toe, naar Vught of
naar Venray. Met omwegen zijn wij bij het Keizer Karelplein gekomen en daar stopte een Duitser ons in de
schuilkelder, midden op het Keizer Karelplein was een schuilkelder. Het was totaal overbodig, maar we hebben
er toch een tijdje in gezeten. Toen gingen we zoeken naar vervoer. We liepen een eindje en vonden toen de tram.
(Dat moet bij de halte St.-Anna geweest zijn, RL) Het was ondertussen drie uur, we hebben die tram genomen, we
waren met ons drieën, en toen sukkelden we naar Gennep toe. Ik denk dat het een stoomtram was, maar daar
heb ik geen beeld meer van. Dat ding sukkelde deze kant op, wij wisten ook niks van Gennep, en in Gennep, op
de markt, bij een heel mooi gebouw met torentjes, het gemeentehuis dus, daar stopte hij. Onze bedoeling was
verder te gaan, maar die tram ging niet meer verder. Er reed blijkbaar geen tram meer naar Venlo, anders hadden
wij dat wel gedaan.
Een jongen kwam uit Bergen, een zekere Van Dijk, zij hadden daar een café, en toen zijn wij, een vriendje uit
Vught, die zat bij mij op school, met de pont de Maas over gegaan bij Sambeek, want ik had een tante in Sambeek

1-124 Een speciaal voor een
NVBS-excursie samengestelde
tramtrein: Diesel IV (wagen
EL103) met post-/bagagewagen 101 en de rijtuigen AB2 en
AB6. (Station Nijmegen,
24 oktober 1937, verz. NVBS)
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In het tractielogboek 1944 schreef Verwer, inspecteur der exploitatie van de MBS, over deze fatale dag:
‘22 februari
Omstreeks 13.30 is Nijmegen gebombardeerd. Autobus no 81 is zeer ernstig beschadigd, de carrosserie zal
grootendeels vernieuwd moeten worden. Vrachtauto no 10 is verbrand; vrachtauto no 12 is ogenschijnlijk niet
ernstig beschadigd. Omgekomen zijn de heer Dorrestein, wegwerker Straatman, leerlingmonteur Reckmann,
leerlingconducteur Kwakermaat. Vermist worden de heer A. Moors en de garagebediende v. Elferen. Gewond
zijn de chauffeur P. Deters en de leerlingconducteur Bogers, deze laatste zeer ernstig.
Op 23 februari is het stoffelijk overschot van de heer Moors en van Van Elferen onder de puinhoopen op het
Stationsplein gevonden.’ (Verwer 1944)
1-125 Luchtfoto van het
Stationsplein Nijmegen.
Rechtsonder de gasfabriek,
rechtsboven het station waar
een lange lege kolentrein
wacht op transport naar de
Zuid-Limburgse mijnen.
Midden op het plein de
sporen van de GTN met een
grote vierkante kiosk. Links
daarvan een plantsoentje met
de MBS-abri. Linksboven de
goederenloodsen van de NS/
Van Gend & Loos aan de Van
Diemerbroeckstraat met een
rij spoorwagens. Daar weer
voor staat een viertal wagens
van de MBS. (Nijmegen, rond
1940, verz. NVBS)

1-126 Het Stationsplein
in Nijmegen kort na het
vergissingsbombardement.
In het Oranjehotel woedt een
felle brand, twee trams van
de GTN hebben de aanval
ogenschijnlijk onbeschadigd
overleefd, evenals een eenzame
handkar. Wagen 203 van de
MBS staat op het eindpunt,
waar het wachthuisje totaal
versplinterd is. (Nijmegen, 22
februari 1944, arch. Nm)
Na het bombardement is toch de tramdienst weer opgepakt. De tram heeft nog een half jaar gereden. Op 17
september 1944 was het echter einde verhaal. Er was een levendige activiteit in de lucht. Bij Wychen, Malden,
Groesbeek en Plasmolen landden geallieerde parachutisten. De laatste tram kwam in het begin van de middag in
Nijmegen aan en kon door het oorlogsgeweld niet meer terug.
In de Van Diemerbroeckstraat was de sporensituatie complex. Op afb. 1-118 is onderaan de goederenloods
(die nog tot in de jaren tachtig door Van Gend & Loos gebruikt is) te zien; tegenwoordig staat hier het ROC
Nijmegen. Boven de goederenloods ligt een losweg, waaraan een spoor ligt van de SS (later NS) met de normale
spoorwijdte van 1435 mm en daaromheen een hek. Verder naar boven ligt het driesporige emplacement van
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1-127 Diesel III met AB6
als aanhangrijtuig en post-/
bagagewagen EL101. Grote
drukte voor het station, dat
nog de sporen draagt van
het februaribombardement.
(Nijmegen, 6 augustus 1944,
verz. NVBS)

1-128 Het omloopspoor in de
Van Diemerbroeckstraat werd
in 1916 verlengd. De dikke lijn
geeft de verlenging aan. (MBS,
2 mei 1916, arch. Nm)
de M&W, die evenals de GTN een spoorwijdte kende van 1067 mm. Daar weer boven ligt sinds 1913 het MBSspoor met een wijdte van 1000 mm. Drie maatschappijen en drie spoorwijdtes in één straat!
In de driehoek tussen de Arend Noorduijnstraat en de Vondelstraat (nu een plantsoen) lag de remise met werkplaatsen en een kantoor van de M&W (later vestigde zich hier de ViHaMij). Tussen de Vondelstraat en de Graafseweg zou nog een veilinggebouw verrijzen, dat een tramaansluiting (van M&W) kreeg. De MBS zou – voor
zover bekend – in Nijmegen nooit een overlaadspoor met SS/NS gebruiken; goederenoverslag op het grootspoor
vond plaats in Venlo en Gennep.
Wat de MBS wel kreeg bij de aanleg, was een relatief kort wisselspoor. Hier moest de locomotief omlopen (De
loc werd op een eindstation via een zijspoor (‘kromspoor’) naar de andere kant van de trein gereden, waardoor
deze weer aan de voorkant kwam te staan.) en omdat de post-/bagagewagen achter de loc hoorde, was het rangeerwerk met één omloopspoor nog niet zo eenvoudig. Maar ach, men schuwde het handwerk niet, zoals uit het
volgende citaat moge blijken.
De MBS vroeg in 1916 een vergunning aan voor een verlenging van het omloopspoor en voegde daar ter ondersteuning een gedetailleerde beschrijving bij van de werkwijze bij het omlopen op het (te) korte spoor.
‘Bestaat de uit de richting Venlo binnengekomen trein uit locomotief, postwagen en een personenrijtuig, dan
worden postwagen en personenrijtuig teruggezet op het hoofdspoor binnen het wissel. De locomotief gaat op
krom spoor staan, de postwagen wordt over het noordelijk wissel teruggeduwd (met de hand dus, RL), door de
locomotief opgehaald en over het zuidelijk wissel tegen het rijtuig gezet.
Heeft de trein twee personenrijtuigen, dan moeten, nadat locomotief en postwagen op de wijze als hierboven is
aangegeven op krom spoor zijn gebracht, beide rijtuigen zoover in de richting van het eindpunt worden teruggeduwd dat locomotief en postwagen over het zuidelijk wissel kunnen optrekken om daarna tegen de beide rijtuigen terug te zetten. De weg ten zuiden van de remise van de Maas- en Waalsche Tramweg-Maatschappij wordt
in dit geval nog niet afgesloten.
Dit laatste is echter wel het geval indien de tram uit drie, vier of meer rijtuigen bestaat. In dat geval moet, nadat
locomotief en postwagen zich op krom spoor bevinden, de trein gesplitst worden en moeten de afzonderlijke
rijtuigen door het personeel telkens teruggeduwd worden over het noordelijke wissel, zolang tot het zuidelijke
wissel vrij is en de locomotief en postrijtuig over dit wissel tegen den trein kunnen terugzetten.
De laatste in noordelijke richting terug te zetten wagens blijven in dit geval eenige minuten den verbindingsweg
tusschen de Arend Noorduijnstraat en de Van Diemerbroeckstraat versperren.’ (Wolf, 2 mei 1916, arch. Nm)
De vergunning voor een verlenging van de wisselplaats werd snel verleend.
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Bij de remise aan de Dr. Jan Berendsstraat (zie hierna) stond een waterkraan, maar kennelijk deed zich al
snel na de start van de exploitatie het gemis van een watervoorziening aan het eindpunt gevoelen. Al in juni
1913 vroeg de MBS een vergunning aan voor het plaatsen van een waterkraan bij het wisselspoor in de Van
Diemerbroeckstraat. In dezelfde brief vroeg de Maatschappij toestemming om op het eind van het Stationsplein
een bord te mogen plaatsen met de tekst: “Maas-Buurtspoorweg, Plasmolen, Gennep, Venlo”, ongetwijfeld met
als doel de MBS meer onder de aandacht van de reizigers te brengen.
Na opheffing van de tramdienst van de M&W op 28 februari 1934 veranderde de situatie ingrijpend. Het oude
en versleten spoor van M&W op een vrije strook grond tussen de weg en de NS-sporen werd opgebroken. De
MBS legde op dit terrein een nieuw emplacement aan: twee lange sporen met een extra wisselverbinding, waardoor er omloop- en opstelmogelijkheden ontstonden. Doordat er tussen en rond de sporen klinkerbestrating was
aangebracht, was het een soort van straatspoor geworden, maar het feit dat er veldwissels gebruikt waren, leidde
nogal eens tot valpartijen van voetgangers. Ook de boog dwars over de Van Diemerbroeckstraat naar de voormalige M&W-remise, die nu door de MBS gehuurd werd, werd opnieuw gelegd (dat was nodig omdat immers de
spoorwijdte verschilde), maar waarschijnlijk nooit gebruikt.
De halte met een waterkraan kon door een spoorverlenging dichter bij het station geplaatst worden. Volgens
de tekeningen (zie afb. 1-130) bleef er een overslagmogelijkheid tussen de NS-sporen en die van de MBS. Of en
waarvoor die gebruikt werd, is niet bekend.

1-131 Loc 46 loopt om in de
Van Diemerbroeckstraat. De
trein uit Gennep is gestopt aan
het eindpunt om de reizigers te
laten uitstappen. De lege trein
is achteruit gereden en op het
doorgaande spoor gezet. De loc
rangeert via krom spoor naar
de andere zijde en wordt voor
de trein geplaatst. Het geheel
zal weer achteruitgedrukt
worden naar de halte, alvorens
met nieuwe reizigers haar
tocht richting Gennep te beginnen. (Nijmegen, 21 juli 1926,
verz. NVBS)

Kranten maakten geen melding van ongevallen bij het station in Nijmegen. Wel ontspoorde op 6 februari 1944
bij het omlopen een bagagewagen op het noordelijk wissel. Vanuit Gennep werd de zogenaamde noodwagen met
de eerstvolgende tram opgestuurd. Met de daarin aanwezige hulpmaterialen werd de wagen snel herspoord.

1-132 Diesel II, motorwagen
105 met rijtuig AB 12 op het
Stationsplein. Bestelgoederen
worden per fiets opgehaald.
(Nijmegen, 1936, verz. NVBS)

Door de aanleg van het nieuwe emplacement in de Van Diemerbroeckstraat, werd dat aan de Dr. Jan Berendsstraat overbodig (zie hierna). De MBS betrok een kantoortje bij de voormalige M&W-remise. Slechts één
foto was te vinden waarop dit kantoortje op de achtergrond te zien is ( afb. 2-69). Toelichting bij afb. 2-69: de geblindeerde ramen rechts van de wagen waren van het MBS-kantoortje. Naast de ramen was er een dubbele poort
naar een binnenplaats. Links bevond zich dan een deur die toegang gaf tot het kantoor.

1-129 Het wachthuisje met een
waterkraan van de in 1902
geopende M&W-lijn voor
het station. Later zou hier de
kiosk van de MBS verrijzen.
(Nijmegen, 1905, verz. NVBS)
1-130 Het nieuwe MBSemplacement in de Van
Diemerbroeckstraat na 1936.
De sporen van de M&W zijn
opgebroken. Het wachthuisje is
meer naar het station opgeschoven. (MBS, 28 februari
1936, arch. NA)
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1-133 Het emplacement aan
de Van Diemerbroeckstraat.
Loc 47 is met een uitzonderlijk
lange tram van vier rijtuigen
(AB4, 9, 3, 1) uit Gennep
aangekomen. Op het tweede
spoor in de verte staan wat
goederenwagens. Daarachter
is de Graafsebrug te zien.
Rechts achter het hek, staan
goederenwagens van de NS.
(Nijmegen, 17 augustus 1941,
verz. NVBS)
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1.20 Nijmegen remiseterrein
De MBS-lijn liep vanaf de Van Diemerbroeckstraat onder de Graafsebrug door aan de rechterzijde van de Dr. Jan
Berendsstraat omhoog, een aardige helling voor een tram, doch niet voor de sterke locs van de MBS.
De route door de Dr. Jan Berendsstraat had niet de voorkeur van de concessie-aanvragers van het trambedrijf. Zij
ijverden in het eerste decennium van de 20ste eeuw voor een route door de stad. Maar het gemeentebestuur had
om allerlei redenen weinig op met een stoomtram. De tram mocht dan wel bij het station starten, maar moest zo
snel mogelijk de stad uit; de Dr. Jan Berendsstraat bood de kortste route.

In 1941 kreeg de MBS de opdracht het doorgaande spoor nog iets op te schuiven, zodat de niet meer gebruikte
noordelijke driehoek van het voormalige emplacement door de NS kon worden verkocht. Bij de verkoop
ontstond nog een discussie tussen de NS en het Rijk over de vraag wie het recht had deze driehoek te verkopen.
NS beweerde de driehoek, begrensd door de Dr. Jan Berendsstraat en de Sint Annastraat, toegewezen gekregen te
hebben, omdat rond de eeuwwisseling rekening gehouden werd met een uitbreiding van het spoorwegemplacement tussen de viaducten van de Graafseweg en de Sint Annastraat. Na de oorlog is de driehoek bebouwd met
drie etages hoge flats.
De MBS maakte in haar jaarverslag melding van ‘een niet-onbelangrijke verliespost’ doordat de Maatschappij
opdraaide voor de kosten van afbraak van sporen, weegbrug en remise.

Halverwege de Dr. Jan Berendsstraat kwam op een van de Spoorwegen gehuurd terrein in 1913 een emplacement: een remisegebouwtje, evenals in Venlo, bestemd voor de stalling van locs en kleine reparatiewerkzaamheden, compleet met een emplacement, weegbrug en waterkolom.
In de bestektekeningen van 1912 waren de opstelsporen parallel aan de Dr. Jan Berendsstraat geprojecteerd
(zie afb 1-134). Zo zou het echter niet worden. Er kwam een doorgaand spoor, een remise met één spoor, twee
opstelsporen, een kopspoor langs een losplaats en een kopspoor tegen een verhoogde losplaats (zie afb. 1-135).
In 1920 kreeg de remise elektrisch licht. Het losspoor werd in 1922 nog verlengd.

1-136 Een luchtfoto van de
ASW-apparatenfabriek aan de
Dr. Jan Berendsstraat, waarop
een deel van het MBS-remiseterrein zichtbaar is. Links het
doorgaande spoor waarop een
tram met drie rijtuigen en een
open wagen rijdt of staat, het
rechter spoor ligt aan de losplaats waar juist een lading op
of van een paardenkar overgeslagen wordt. (Nijmegen, vóór
1936, verz. NVBS)

1-134 Bestektekening van het
emplacement aan de Dr. Jan
Berendsstraat, gezien vanaf de
spoorkuil. Naast een doorgaande lijn (rechts richting
St. Annabrug) met een soort
omloopspoor waren er vier
opstelsporen gepland, waarvan
er twee door de remise liepen
en daarnaast een kopspoor aan
een verhoogde losplaats. (MBS,
1912, arch. Mt)

1-135 Plattegrond van het
emplacement Dr. Jan Berendsstraat, zoals dit er uiteindelijk uit zou gaan zien. In het
midden de éénsporige remise,
linksboven de losplaats, rechtsboven de verhoogde losplaats.
(MBS, 3 april 1913, arch. NA)
De reizigerstrams stopten niet bij de remise, maar gezien de beperkte ruimte bij het station zal in de beginjaren
het goederenvervoer op het remiseterrein afgehandeld zijn. Er zullen goederenwagens opgesteld zijn en het is de
vraag of het remisegebouw veel gebruikt is.
Zodra rond 1936 in de Van Diemerbroeckstraat het nieuwe emplacement gereed was, werd het emplacement
aan de Dr. Jan Berendssstraat opgeheven. Op de vrijgevallen ruimte bouwde de MBS een stalling voor bussen en
(vracht-)auto’s, later overgenomen door Van Gend & Loos. Dat gebouw staat er nog steeds. Voor de MBS resteerde hier slechts een doorgaand spoor. De los- en laadfaciliteiten verhuisden naar de Van Diemerbroeckstraat,
de remise was voor de stalling van materieel in elk geval niet meer nodig, omdat alle treinen in de avond naar
Gennep terugreden. Waarschijnlijk hebben er ook in de beginjaren geen locs of rijtuigen in Nijmegen overnacht.
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1-137 De laatste spoorwijziging in het emplacement bij
de Dr. Jan Berendsstraat;
het grootste deel van het
voormalige emplacement ging
in de verkoop. De lijn loopt om
de ATO-gebouwen heen; aan
de St. Annastraat is de abri
van de halteplaats St.-Anna
ingetekend. (MBS, 15 april
1941, arch. NA)

1.21 Nijmegen zuid
Vanaf de remise liep de lijn achter een (nog steeds bestaand) huizenblok naar de St. Annastraat, om die verder
aan de westelijke zijde te volgen. Aan de oostzijde van de straat lag al een tramlijn van de GTN. Dit was de lijn
die, aangelegd als paardentram en sinds 1911 in dienst als elektrische tram, het station via het Keizer Karelplein
met het stadsdeel St.-Anna verbond. Op de hoek van de St. Annastraat richtte de MBS een halte met wachtruimte
in. Het perceeltje van de halte is anno 2013 deels in gebruik voor een afrit naar de busbaan door de spoorkuil
en deels nog onbebouwd. Voorbij de halte boog de tram af in zuidelijke richting om daar de spoorlijnen naar
Venlo en Kleef op een eigen viaduct te kruisen. De MBS had een eigen viaduct moeten bouwen, omdat de toen
bestaande verkeersbrug te smal geacht werd voor twee tramsporen.
Drie keer is er een nieuw tramviaduct gebouwd. De eerste betonnen brug stortte door constructiefouten nog
tijdens de bouw, op 12 december 1912, in, waardoor de spoorlijnen naar Venlo en Kleef enige tijd versperd
waren. Onder hoge tijdsdruk begon de aannemer opnieuw. De brug werd toch op tijd opgeleverd.
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1-138 Bestektekening van het
gebied rond het spoorviaduct
in de St. Annastraat. Aan de
oostzijde van de straat ligt al
een spoor voor de elektrische
tram van de GTN. Voorbij de
Beltweg (Thijmweg) wordt een
stuk grond opgehoogd, om o.a.
een abri te kunnen bouwen.
Voor zover is na te gaan, heeft
die daar nooit gestaan, maar
is deze aan de andere kant van
het viaduct geplaatst, waar ook
de Halte St.-Anna lag.
(MBS, 1912, arch. Mt)

1-141 Het viaduct over de
NS-sporen naar Venlo en
Kleef. Rechts de brug van de
MBS, daarachter Garage Moll.
Links nadert een elektrische
tram van de GTN. (Nijmegen,
ongeveer 1940, verz. Sch)

1-139 Dwars- en lengtedoorsnede van het betonnen
tramviaduct.
(MBS, 1912, arch. Mt)
1-140 Tijdens de bouw stortte
het tramviaduct in. (Nieuwe
Tilburgsche Courant,
13 december 1912, verz. Kb)

Direct ten zuiden van de brug werd in 1915 een tijdelijk zijspoor aangelegd voor
de aanvoer van zand waarmee een perceel voor een auto-garage (Garage Moll)
werd opgehoogd.

Op 10 mei 1940 werd om strategische redenen zowel de spoor- als de naastgelegen verkeersbrug door Nederlandse Genietroepen opgeblazen, waarna de
MBS noodgedwongen op de hoek van de Thijmstraat een eindpunt inrichtte.
Enkele gesloten goederenwagens bleven onbereikbaar achter in de Van Diemerbroeckstraat. In juli 1940 kwam er een tijdelijke voetbrug over de NS-sporen.
Achter de schermen werden er in overleg tussen de MBS, de gemeente en de
NS plannen ontwikkeld voor de bouw van een nieuwe brug. Het had heel wat
voeten in aarde, maar op 4 maart 1941 kon Schaffers het ministerie melden dat
de in 1940 opgeblazen brug was vervangen. De Rijksverkeersinspectie nam de
brug op 22 maart op en verstrekte op 26 maart een vergunning tot ingebruikname.
Om de mogelijkheid te bieden het nieuwe verkeersviaduct breder te maken
dan het oude, was op verzoek van Rijkswaterstaat Gelderland de trambrug
een meter of zes westelijker gelegd dan de oude. Het gevolg was dat de oude landhoofden niet gebruikt konden
worden. Omdat het aanleggen van nieuwe landhoofden teveel tijd zou kosten, was besloten een ijzeren brug te
laten bouwen. Door de verschuiving moest de brug ook langer worden: 51.30 m tegen 38.60 m voor de betonnen
brug. De nieuwe trambrug werd voor f 19.523,08 gebouwd door N.V. Bijkers’s Aannemingsbedrijf te Rotterdam.
De baanomlegging kostte de MBS, o.a. voor het verplaatsen van de abri en de aanleg van wegverharding in de
Thijmstraat f 555,-. Verwijzend naar de regeling voor de “wederopbouw” declareerde Schaffers de kosten bij het
Ministerie van Waterstaat.
De brug was niet voorzien van trottoirs en had geen gesloten dek, enerzijds om de kosten te reduceren,
anderzijds om te voorkomen dat het publiek van de brug gebruik zou maken. Tramreizigers vonden de open
brug altijd wel erg eng.
De brug zal snel na 26 maart in gebruik genomen zijn, zodat vanaf die datum het station weer werd bereikt.
De Nijmeegse tram naar St.-Anna (eindpunt bij de Kastanjelaan) was door het opblazen van de verkeersbrug
eveneens ernstig gedupeerd. Reizigers die vanaf het station kwamen, namen de tram tot het opgeblazen viaduct,
liepen daarna over de tijdelijke voetbrug over het spoor en moesten dan nog een kilometer te voet verder. Omdat
er kennelijk er geen perspectief was op spoedige herbouw, informeerde de directie van de Gemeentelijke
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1-142 Op 10 mei 1940 werd
de trambrug door het Nederlandse leger opgeblazen. Omdat daardoor het station niet
meer bereikt kon worden, werd
op de hoek van de Thijmstraat
een tijdelijk eindpunt met een
zijlijn gecreëerd. Op het tijdelijke eindpunt van de lijn in
de St. Annastraat staan dichte
tramwagens; in de Thijmstraat
staan er nog drie.
(Nijmegen, 1940, arch. Nm)

1-143 Enkele dagen later
was het spoor naar Venlo en
Kleef vrijgemaakt en kon in
elk geval de NS weer rijden.
Fietsers en wandelaars
klauteren door de spoorkuil.
(Nijmegen, 1940, arch. Nm)
Electriciteitswerken Nijmegen (GEW), de beheerder van de GTN, in 1942 bij de MBS over de mogelijkheden
van medegebruik door de GTN van de ijzeren trambrug. De MBS had geen bezwaar. In februari werd er al een
contract getekend, waarin onder andere bepaald werd dat de kosten voor aansluiting en voor het eventuele
afbreken voor rekening van de GEW kwamen, dat de MBS-tram altijd voorrang had, en dat er maandelijks een
vergoeding van f 75,- in de MBS-kas zou worden gestort.
De lay-out van de aanvoerlijnen werd getekend, evenals de ligging van de extra rail op de brug, die nodig was,
omdat de GTN immers een spoorwijdte had van 1067 mm.
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1-144 Halte Sint Anna met een
reizigerstrein richting station
Nijmegen. Dieselstel III (AB14
+ motorwagen 104) aangevuld
met bagagewagen EL113 en
rijtuig AB10. (Nijmegen,
17 mei 1942, verz. NVBS)
1-145 Bouwtekening van de
nieuwe brug in Nijmegen.
(1941, arch. NA)
1-146 Bestektekening nieuwe
brug Nijmegen. De nieuwe
brug kwam een meter of zes
ten westen van de oude betonnen brug. (1941, arch. NA)
1-147 Loc 42 met een lange
tramtrein (EL111, AB6, AB9,
AB1, 217, 262) langs de rand
van de spoorkuil op weg naar
het viaduct in de St. Annastraat. Links is goed zichtbaar
het remisegebouw aan de
Dr. Jan Berendsstraat, rechts
de halte St. Anna met abri.
(Nijmegen, 7 september 1941,
verz. NVBS)

1-148 Dezelfde trein op
het nieuwe ijzeren viaduct.
(Nijmegen, 7 september 1941,
verz. NVBS)
1-149 De halte St. Anna uitvergroot. Het hoekje waar de
abri gestaan heeft, is in 2013
nog steeds deels onbebouwd,
deels in gebruik voor een busbaan. (Nijmegen, 7 september
1941, verz. NVBS)

1-150 Op de dag van het
bombardement op het station,
22 februari 1944, werd ook
de tramlijn tussen de St.
Annabrug en de Dr. Jan
Berendsstraat getroffen. Op
de achtergrond de spoorkuil,
garage Moll en de kerk aan
de Groenestraat. (Nijmegen,
februari 1944, arch. Nm)

68

69

Er werd zelfs een plan voor het plaatsen van seinen uitgewerkt, een rode lamp aan beide zijden, door een
spandraad over de spoorkuil met elkaar verbonden. De Rijksverkeersinspectie oordeelde dat er in principe geen
bezwaar was tegen medegebruik, maar dat beter even gewacht kon worden, omdat de nieuwe brug spoedig
aanbesteed zou worden. Dat advies is opgevolgd.
Tot het einde van de tramdienst bleef de brug in gebruik, al werd het spoor tijdens het bombardement in februari 1944 ook nabij de halte St.-Anna beschadigd. De brug heeft de oorlog overleefd, maar er kwam geen tram
meer…
Naar het schijnt heeft de abri naast de brug na de oorlog nog vele jaren dienst gedaan als bloemenkiosk.
Op 10 mei 1940 werden ook allerlei andere spoorbruggen in het land opgeblazen, waardoor Nijmegen voor
treinen uit het zuiden van het land enige tijd niet meer bereikbaar was, alleen… per tram. Het zouden gouden
tijden worden voor de MBS, de beste maanden in haar bestaan. Drommen mensen namen in Nijmegen de tram
tot Mook, waar ze per MBS-bus met de pont de Maas overstaken naar Cuijk om vandaar per trein verder naar
het zuiden te trekken. Toen na de Nederlandse capitulatie op 15 mei 1940 Duitsland massa’s Nederlandse krijgsgevangenen vrijliet, kwamen zij met bootladingen in Nijmegen aan. Ze moesten dan vanaf de Waalkade naar de
Thijmstraat lopen en door de spooringraving klauteren om hun reis per MBS-tram te kunnen vervolgen.
Kolen uit de Limburgse mijnen werden per schip of trein naar Venlo gebracht, daar op de tram gezet en door de
MBS naar Nijmegen vervoerd. Het bracht grote capaciteitsproblemen met zich mee, met name omdat de lijn bij
het St. Annaviaduct geblokkeerd was.
In de Thijmstraat werd in 1940 snel een kort (60 m) zijspoortje aangelegd als los- en opstelspoor. In haar
jaarverslag schreef de MBS dat hiermee een ‘uitnemende gelegenheid tot het overladen van stukgoederen’ was
gecreëerd.
Men zegt dat overwogen is hier een overslagmogelijkheid met de NS te creëren, maar het verschil in hoogte
(8 m) was niet overbrugbaar.

1-151 Loc 41 met twee rijtuigen op het tijdelijke eindpunt
in de Sint Annastraat voor het
opgeblazen tramviaduct. (Nijmegen, juli 1940, verz. HM)

1-152 Diesel III (104 + AB14)
op het tijdelijke eindpunt bij
het Splendorgebouw. Op de
voorgrond de rails van de
GTN. (Nijmegen, 11 juli 1940,
verz. NVBS)
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De tramlijn volgde verder de westelijke berm van de St. Annastraat, de Rijksweg 1e klasse van Nijmegen naar
Maastricht, eerst nog even parallel aan de GTN. Bij de Kastanjelaan lag het eindpunt met omloopspoor van de
GTN-lijn.
Bij de Van Peltlaan kwam bij de aanleg in 1913 een wisselplaats, Halte Hatert genoemd. Vanwege gebrek aan
klanten werd deze in 1917 al opgeheven en het omloopspoor opgebroken.
De St. Annastraat werd in 1927 verbreed: het spoor moest over een lengte van 500 meter enigszins verschoven
worden.
Vanwege de blokkade door het opgeblazen viaduct werd met grote spoed (in juni 1940 al) bij de Van Peltlaan een
120 m lang zijspoor aangelegd voor het lossen van kolenwagens. Er reed elke dag een lange kolentram van Venlo
naar Nijmegen. Het bleef ondanks de uitbreidingen in de Thijmstraat (vooral in gebruik voor stukgoed) en bij
de Van Peltlaan (kolen) behelpen. De MBS zette druk op het vervangen van de brug. Vrachtauto’s, o.a. van Van
Gend & Loos, laadden de kolen bij de tram en reden via het niet opgeblazen bruggetje in de Driehuizerweg naar
de kolenboeren in de stad.
Bij de Houtlaan werd in 1924 een tijdelijk wisselspoor van 117 m aangelegd om de grote hoeveelheid bakstenen
te kunnen lossen, die nodig was voor de grootschalige nieuwbouw in de buitenwijken van de stad.
Nabij de Heiweg kwam in 1927 de 26-jarige voerman A. Kersten, op weg naar huis, in botsing met de tram.

1-153 Bestektekening van
tramlijn aan de Sint Annastraat met de beide tramlijnen.
De GTN-lijn eindigde bij de
Kastanjelaan.
(MBS, 1912, arch. Mt)

1-154 Bestektekening van de
tramlijn in de Sint Annastraat,
iets verder naar het zuiden.
Ter hoogte van de Van Peltlaan kwam de wisselplaats
“Hatert”.
(MBS, 1912, arch. Mt)

1-155 De St. Annastraat
ter hoogte van Landgoed
Heijendaal.
(Nijmegen, 1935, arch. Nm)
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1-156 (Het Vaderland,
17 januari 1940, verz. Kb)

Hij werd van zijn wagen geslingerd, bijna voor zijn huis, waar hij dood en
vreselijk verminkt werd opgenomen. Het ongeluk werd geweten aan een gebrek
aan uitzicht door een oude boerenwoning op de hoek van de Heiweg. De
62-jarige vrouw Houwen uit Druten, werd in de St. Annastraat door een tram
overreden en stierf. Hetzelfde overkwam de heer Jacques van Baal nog geen
twee maanden later. Door een val op de rails werd zijn hoofd verbrijzeld. De
man was doof en had de tram waarschijnlijk niet gehoord.
‘Hedenochtend is A. v. d. W., gemeentevroedvrouw voor de buitenwijken te
Nijmegen, aldaar onder Sint-Anna, waar zij op een motorfiets reed, door de
stoomtram van den Maas-Buurtspoorweg overreden. Zij geraakte met de fiets
onder de locomotief en is in levensgevaarlijken toestand per brancard naar het
nabije Sint-Canisiusgesticht vervoerd.’ (Het Vaderland, 21 december 1929,
verz. Kb) Een andere krant wist te melden dat het ging om mejuffrouw Van
de Wal. Ze werd door de tram gegrepen en een ‘eindweegs’ meegesleurd. Haar
motorrijwiel raakte onder de locomotief en was geheel vernield en zijzelf raakte
gruwelijk verminkt. Ze zou op 23 december komen te overlijden.
Bij een botsing in november 1930 op de kruising met de Groenestraat van de
tram uit Gennep met een zware vrachtauto, die geen voorrang verleende, kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij. Op hetzelfde punt was het zes jaar
later, in maart 1936, weer raak. Een vrachtauto, komend uit de Groenestraat
merkte de tram uit Gennep niet op. De vrachtauto belandde op zijn zij en was
vrijwel geheel vernield. De inzittenden, gebroeders Roelofsen, kwamen er met
lichte verwondingen vanaf. De locomotief was aan de voorkant ingedrukt.
Op de hoek van de Kastanjelaan kwam in 1937 de 21-jarige dienstbode
J. Pijnappel onder de tram. Haar toestand was zeer ernstig.
Een jaar later was er nog een aanrijding met een vrachtauto op de St. Annastraat, waarbij de tram vrij zwaar en de vrachtauto licht beschadigd werd.

Van het weer had de tram over het algemeen weinig last, maar in 1940 werd het winterweer een tram, juist ingezet als sneeuwruimer, fataal (zie afb. 1-156).
Een andere krant voegde er een dag later nog het volgende aan toe. ‘Het gevolg was dat het tramverkeer
Nijmegen – Venlo volkomen gestremd was. Door de wind hoopten zich bovendien groote sneeuwmassa’s tegen
de ontspoorde tram op, zoodat men vele uren met man en macht moest werken, eerst om de tramrails van de
ijs- en sneeuwmassa’s te bevrijden en daarna om het ontspoorde tramstel weer op de rails te krijgen.’ (Limburger
koerier, 18 januari 1940, verz. Kb)
En het winterweer hield maar aan, voortdurende sneeuwstormen deden metershoge sneeuwbergen ontstaan.
De laaggebouwde diesellocs schenen er nog het meeste moeite mee te hebben, ze kwamen door de sneeuw maar
moeilijk op gang. De MBS plaatste al twee motorwagens voor elke tram en het personeel ‘zwoegt om zoveel mogelijk op tijd te komen’. Er stonden in Venlo, Gennep en Nijmegen permanent bussen gereed om de tramdienst
desgewenst over te nemen. ‘Er zijn grote kosten mee gemoeid, doch de MBS wil ook in deze zware tijden niet bij
de pakken, in dit geval bij de sneeuw, neerzitten.’ (Limburger koerier, 3 februari 1940, verz. Kb)

de wagen geslingerd en raakte licht gewond. De anderen kwamen er zonder letsel vanaf. (Het Vaderland, 26 juli
1926, verz. Kb) Een andere krant meldde dat van de auto geen spaan heel bleef. ‘Slechts een vormelooze massa
hout en metaal bleef over. De kap van de auto knapte af en door de ontstane opening werden de vier inzittende
gebroeders Van Rhijn naar buiten geslingerd, waaraan zij hun redding te danken hadden.’ (Limburger koerier, 27
juli 1926, verz. Kb). ‘De jongelui hadden een auto gehuurd om een uitstapje te maken. Zij gingen eerst nog even
bij hun oom aan, die in Malden woonachtig is.’ (Tilburgsche courant, 27 juli 1926, verz, Kb)
1931: Op 10 januari sloeg het noodlot opnieuw toe. De 18-jarige dienstbode Anna Gommers werd, nadat ze uit
de tram gestapt was, aangereden door een personenauto die minstens 60 km/h reed. ‘Vreeselijk verminkt werd
het meisje ter zijde van den weg geslingerd, waar het eenige oogenblikken later overleed. De chauffeur zegt door
de dikke rookwolken niets gezien te hebben. De machinist verklaart dat de locomotief helemaal geen rook verspreidde. Er wordt proces-verbaal opgemaakt. Het lijk van het slachtoffer, eenig kind van een weduwe, is overgebracht naar het lijkenhuisje.’ (Algemeen Handelsblad, 12 januari 1931, verz. Kb) Er volgde een rechtszaak tegen
de chauffeur, die nogmaals verklaarde dat hij door de damp van de locomotief niets had kunnen zien. De eis was
drie maanden cel.
1932: Het 8-jarig zoontje van de postbeambte B. kwam in 1932 onder de tram en stierf ter plaatse.
1933: De heer Braggaar slipte met zijn auto tijdens een hevige regenbui en sloeg tweemaal over de kop, naar verluidt doordat de rails wat boven het wegdek uitstaken. Hij reed met hoge snelheid in een kleine auto, ‘een babytype dat zich onvast in de kronkelende bochten voortbewoog’, wist de krant te melden. De man en zijn dochter
overleefden het ongeluk niet, zijn echtgenote wel. (De Gelderlander, 31 juli 1933)
1936: In november kwam de 60-jarige J. Derksen uit Nijmegen in Malden onder de tram en zou een dag later
in het Canisius-ziekenhuis sterven. (Nieuwsblad van het Noorden, 21 november 1936, verz. Kb) Een andere
krant gaf een wat minder objectieve weergave van het gebeuren. ‘De man verkeerde onder den invloed van
sterken drank en zat gehurkt tegen een boom terzijde van de trambaan. Toen de tram naderde stond hij op,
verloor echter het evenwicht en viel voor den wagen, waarvan de treeplank hem greep.’ (Tilburgsche Courant, 21
november 1936, verz. Kb)
1940: Een 88-jarige inwoner van Malden werd dood langs de weg gevonden. Vermoedelijk was hij in dichte mist
te dicht bij de tram gekomen.
1941: De ongeveer 70-jarige J. Goossens uit Mook stapte uit de nog rijdende tram, kwam onder de wielen en
overleefde dat niet.
1942: Alweer een dode (zie afb. 1-157). Dit was natuurlijk een uiterst tragisch voorval, maar hier doet zich toch
de vraag voor: waar is het stoffelijk overschot van mej. E. gebleven?

1.22 Malden
Bij de Scheidingsweg overschreed de tram de grens van de gemeente Heumen, waarvan Malden deel uitmaakte.
Het was een lange rit naar de volgende halte in Malden. De trein kon hier, mede doordat het terrein iets afliep,
flink vaart maken.
Drie jaar na de opening van de lijn, in 1916, werd er bij kilometer 5.5 een nieuw wisselspoor aangelegd, MaldenNoord, ongeveer bij de Grootveldselaan. In 1920 volgde een losspoor.
Het is geen prestatie, maar qua aantallen ongelukken spande Malden de kroon.
1919: Een bizar ongeluk. De opzichter-machinist van de NS, Michels uit Gennep, leunde, in een bedevaarttrein
naar Nijmegen uit het raam en knalde met zijn hoofd tegen twee telefoonpalen. Hij stierf aan de gevolgen ervan.
1920: Vermoedelijk door vonken uit de locomotief vatte in 1920 de boerenhofstee van Broeckman vlam. De
gehele woning met stallen brandde af; een stier en een kalf kwamen in de vlammen om.
1926: Vier broers Van R. uit Nijmegen reden hun auto achteruit uit een villatuin in Malden. Op de rails sloeg de
motor af. De tram greep de auto die tussen de loc en een boom bekneld raakte. Een van de inzittenden werd uit
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1-157 (Haarlem’s dagblad, 20 januari 1942,
verz. Kb)

1-158 (Schaffers, 20 juni 1944, arch. Gn)
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Terwijl op het lange rechte baanvak tussen Nijmegen en Malden de machinisten over honderden meters vrij zicht
hadden, reden er in 1941 toch twee stoomtrams op elkaar met een snelheid van zo’n 25 km/h. De machinisten
hadden, naar eigen zeggen, op het allerlaatst nog geremd. De klap ging gepaard met ‘hevig gerinkel van glas
der brekende rijtuigramen en het gekraak van het hout der ontzette wagons’. Een tiental reizigers liep ‘meer of
minder ernstige kwetsuren’ op. (Nieuwsblad van het Noorden, 10 juni 1941, verz. Kb)
Dieselmotorwagen DII was als trein 14 op 19 juni 1944 met twee stampvolle rijtuigen op weg van Nijmegen
(vertrek 17.45) naar Gennep toen in Malden-Noord het noodlot toesloeg (zie afb. 1-158).
De MBS onderzocht de oorzaak van dit ongeluk. Voordat de ongelukstrein 14 arriveerde hadden trein 11 en 12
elkaar op de gebruikelijke wijze gekruist. ‘De bestuurder van tr. 14 was P.J. Broekmans, conducteurs H. Peeters
en G.H. Artz. Tr. 11 en 12 hebben Malden-Noord normaal gekruist. Tr. 11 (uit Gennep) heeft bij aankomst te

1-159 Bestektekening van de
situatie in Malden bij aanleg.
Rechts (bij “238”) ligt de kerk.
De wisselplaats bevindt zich op
het kruispunt van wegen naar
Heumen, Hatert en Groesbeek.
Onder: Detailtekening van de
wisselplaats.
(MBS, 1912, arch. Mt)

Malden-Noord op het zijspoor vóór het noordelijk wissel gestopt; na de kruising is, nadat het wissel voor krom
spoor was gelegd, tr. 11 over het noordelijk wissel gereden, heeft gestopt, waarna cond. Peeters het wissel naar
recht spoor heeft gelegd en gesloten. Na het ongeval van tr. 14 lag het bewegingshandel voor recht spoor met pen
in slot gesloten, het wissel was beschadigd (tongen krom) en de bout, welke de verbinding vormt tusschen bewegingshandel en trekstang ontbrak tussen deze deelen en lag naast de wisselstoel.’ (Verwer, 1944) Een technisch
mankement was dus de oorzaak voor de fatale gebeurtenis.
Het laatste truckstel liep dus het verkeerde spoor op en tussen beide sporen stond een boom. Het rijtuig is als het
ware om de boom heen gevouwen en middendoor gebroken. De restanten werden naar Gennep vervoerd. De
overledenen waren de 49-jarige mej. Gerrits van de Stationsweg te Mook en de 57-jarige Gerrits, kassier van de
Boerenleenbank te Haps. In paragraaf 2.10.4 staat een beschrijving van de reddingsoperatie van deze tram.
In Malden, vaak aangeduid als Malden-Zuid, lag de wisselplaats bij het kruispunt van wegen naar Heumen,
Hatert en Groesbeek, tegenwoordig een rotonde bij de Broeksingel en de Groesbeekseweg. De wisselplaats werd
in 1914 uitgebreid met een zijspoor en een losplaats nabij het pand Rijksweg 146.
Om de bediening van de halte in Malden in eigen beheer te kunnen nemen, werd er in 1930 door de MBS een
woonhuis aangekocht.

1.23 Heumen
De laatste halte op Gelders grondgebied lag in Heumen en heette “Heumensche Molen”. Er kwamen een
omloop- en een kopspoor en later een magazijn van de Boerenbond. De losplaats werd in 1927 nog wat uitgebreid. De MBS-agent, Karel Martens, woonde aan de overkant.
Het magazijngebouw is er anno 2013 nog steeds, al staat het leeg en oogt het vervallen. De molen is al lang verdwenen, het molenaarshuis bestaat nog steeds.
Een aanrijding vond hier plaats op 29 juni 1944: bij de kruising van tram 7 en 8 liep rijtuig AB1 “op twee sporen”
waarbij het achterste deel van het rijtuig tegen de tegemoetkomende motorwagen botste. Er vielen een paar
trams uit voor de baan weer vrij was.

1-160 Het gemeentehuis ligt
in de beginjaren nog tamelijk
geïsoleerd van het dorp
(Malden, datum onbekend,
verz. NVBS)

1-161 Een intrigerende foto.
Loc 40 met AB4, vermoedelijk
in de omgeving van Malden. Is
dit de Nijmeegse Vierdaagse?
Er staan borden langs de weg
met 40, 50, 55. En wat voor
groep is dit? Een militaristische
uitstraling heeft deze absoluut.
Welk symbool is te herkennen
in de vlag? (Plaats en datum
onbekend, verz. NVBS)
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1-162 Detailtekening wisselplaats “Heumensche Molen”
(MBS, 1912, arch. Mt)

1-163 Halte bij Café Keukens
aan de Rijksweg. De MBS-loc
heeft nog geen middenraam.
De foto geeft wel een mooi
sfeerbeeld van de beginjaren
van de tram. (Heumen, rond
1914, verz. NVBS)
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1.24 Mook

1-164 Diesel III met het stuurstandrijtuig voorop (AB14 +
EL104) en twee rijtuigen, ter
hoogte van het Molenaarshuis,
even voor de halte de Heumense Molen. (Heumen, 1 juni
1940, verz. NVBS)

Foto boven:
1-165 Kruising van tramtreinen voor de Boerenbondloods
te Heumen. Op de voorgrond
loc 42, post-/bagagewagen
EL101, twee AB-rijtuigen en
de goede-renwagens 329(?) +
517 + 339. Op de achtergrond
twee rijtuigen. (Heumen,
24 juli 1941, verz. NVBS)
1-166 Opnieuw een kruising
te Heumen. Diesel II (motorwagen EL105 + AB12) zit
afgeladen vol. In de bestuurderscabine is een politieagent
te zien. (Heumen, 15 augustus
1942, verz. NVBS)

1-167 De voormalige goederenloods aan de halte Heumense Molen staat nu leeg.
(Heumen, 2012, foto RL)
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Na Heumen liep de lijn aanvankelijk als straatspoor onder het smalle viaduct van de Maaslijn door en verder
weer in de berm van de Rijksweg naar het centrum van Mook.
Al bij de aanleg van de tramlijn was er sprake van dat het viaduct onder de Maaslijn te smal was voor een weg en
een tramlijn. De MBS kreeg de opdracht het viaduct te verbreden van 6 naar 11 meter. Maar omdat dat een wel
erg grote aanslag betekende op de toch al beperkte financiën, werd uitstel verleend. De rails werden uiteindelijk
onder het viaduct als straatspoor aangelegd. Gevaarlijk, maar er was nog weinig wegverkeer. Bovendien was
de snelheid van de tram rond het viaduct beperkt tot 5 km/h. Nog verschillende keren slaagde de MBS erin dat
uitstel te verlengen. In 1920 accepteerde de minister nog het voorstel om aan weerszijden waarschuwingsborden
te plaatsen. Maar in 1922 kwam het ministerie in actie. Het viaduct werd te zeer een flessenhals in het noordzuidverkeer en zou gezien de “verkeersbelangen” zelfs tot 14 meter dienen te worden verbreed. De kosten van
f 31.500 zouden tussen Staat en MBS gemiddeld kunnen worden. Tegelijkertijd werd voorgesteld de verbreding
uit te stellen tot, in het kader van de Maaskanalisatie, de nabijgelegen spoorbrug zou worden verhoogd.

1-168 Spoorviaduct Mook
vóór de aanleg van de tramlijn. (Mook, 1906,
verz. Van Dinter)

1-169 Langsdoorsnede spoorviaduct te Mook. Plan voor
verbreding van 6 naar 11
meter. (Ministerie van Waterstaat, 28 augustus 1913,
arch. NA)

1-170 Bestektekening Mook.
Boven: de doorgaande route.
Onder: in detail het spoorviaduct en de halte, annex
wisselplaats.
(MBS, 1912, arch. Mt)
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(later: Gabriëlcollege, nu appartementencomplex). Voor de aanvoer van zand en
bouwmaterialen bij een uitbreiding van het klooster werd in 1922 een tijdelijk
zijspoor aangelegd. Een jaar later kon het weer worden opgebroken.

1-171 Een slechte maar wel
unieke foto: een uit Heumen
aanstormende dieseltram (DI
of een van de eerste ritten van
DII) gefotografeerd vanaf het
spoorviaduct. (Heumen, april
1935, verz. NVBS)

1-172 Het viaduct onder de
Maaslijn werd in 1930 verbreed. Bij horecagelegenheid
Vesta wordt melk, karnemelk
en ranja verkocht voor 5
cent; tegenwoordig worden er
andere geneugten aan de man
gebracht. (Mook, jaren veertig,
verz. NVBS)
De MBS vroeg opnieuw dispensatie met als argument dat ze geen geld had en dat ‘een tienjarige ondervinding
heeft bewezen dat ons beperkt aantal treinen in het ter plaatse zeer zwakke verkeer nog nimmer eenige storing
heeft teweeggebracht.’ (Wolf, 5 juni 1923, arch. NA) Maar het lukte niet meer, de minister volhardde, maar was
wel bereid de bijdrage van de MBS tot f 8.000,- te beperken.
In 1928 bepaalde de minister tenslotte dat het viaduct in combinatie met een verhoging van de spoorbrug over
de Maas verbreed zou worden. In 1930 waren de werkzaamheden afgerond en was het spoor verplaatst. Van 30
meter vóór tot 30 meter voorbij het viaduct gold vanaf 1929 een snelheidsbeperking van 10 km/h.
Kort voor de beëindiging van de tramdienst, nl. op 10 september 1944, raakten zo’n 200 m ten zuiden van het
spoorviaduct door oorlogsgeweld twee passagiers gewond en kwam een persoon om het leven.
De heer Rutten, aannemer uit Ottersum, en zijn 31-jarige echtgenote mevrouw Rutten-Wijers waren op weg naar
haar familie in Groesbeek om het heuglijke nieuws te vertellen dat ze zwanger was van haar derde kind. Toen
in Mook het luchtalarm afging, liep de heer Rutten naar de deur om naar buiten te kijken. Twee honderd meter
voor het spoorviaduct, ter hoogte van de Paters Passionisten werd de tram door jachtvliegtuigen beschoten. Een
van de kogels verwondde mevrouw Rutten dodelijk. Haar twee-jarige dochtertje, dat op haar schoot zat, bleef
ongedeerd. Ze hadden een retourkaartje van Ottersum naar Heumen, vanwaar ze met ander vervoer naar Groesbeek konden (zie afb. 1-173).
Op het bidprentje stond: ‘Wie had het kunnen vermoeden? Gezond en wel ging ze met haar man en dochtertje
op reis om haar familie in haar geboorteplaats te bezoeken. Het mocht niet zoo zijn! Gedurende de korte reis
werd zij door een kogel vanuit een vliegmachine getroffen en door den dood ontrukt aan de liefde van haar
dierbaren. (…) De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, zoals het den Heer heeft behaagd, zoo is het
geschied.’ (verz. familie Rutten)
Naar aanleiding van deze gebeurtenis besloot de MBS voortaan een tweede man op de locomotief mee te sturen
om te waarschuwen voor vliegtuigaanvallen.
Tussen het viaduct en het centrum bevond zich in 1912 de Kweekschool van het klooster Maria Immaculata
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In Mook lagen de halte en de wisselplaats bij Café Hendriks (nu Chinees). In
1916 kwam er een spooraansluiting ten behoeve van de Natuurmest Maatschappij. Niet duidelijk is waar dat precies was en hoelang deze in gebruik geweest is.
In 1919 vestigde zich aan de Groesbeekseweg de kalkzandsteenfabriek Graaf
Lodewijk. Het jaar erna werd er vanaf de wisselplaats een aansluitspoor naar de
fabriek aangelegd dat de Rijksweg kruiste. De lijn werd in 1923 nog verlengd. De
fabriek zelf maakte gebruik van een smalspoor (750 mm) waarop lorries voortbewogen werden, aan de ene kant voor aanvoer van zand vanaf de zandberg
(nu een gesaneerde vuilstortplaats) naar de fabriek en aan de andere kant voor
de afvoer van stenen van de fabriek naar de Maaskade.
De fabriek kreeg in 1919 toestemming voor een gelijkvloerse kruising met de
Rijksweg en de MBS-lijn onder strenge voorwaarden: aan beide zijden van de
weg afsluitbomen en derailleertongen. Oversteken mocht alleen bij daglicht en
de jaarlijkse kosten bedroegen f 2,50.
In een nieuw contract uit 1930 werden de afsluitbomen en derailleertongen niet
meer genoemd. Nu was sprake van het plaatsen van waarschuwingsborden en de
bepaling dat een lorrie moest worden voorafgegaan door een begeleider met een
rode vlag, die moest controleren of de oversteek zonder gevaar of vertraging van
het verkeer kon plaats vinden.
De MBS heeft voor deze fabriek veel producten aan- en afgevoerd, getuige ook
onderstaand verslag.
‘Er lag een kalkzandsteenfabriek in Mook aan de Graaf Lodewijkstraat, Die
fabriek haalde zand uit de zandberg in Mook rechts van de Groesbeekseweg.
Daar lagen twee spoortjes: een van de tram (1 meter) en een van de kipkarren
van de kalkzandsteenfabriek (75 cm). De MBS haalde daar stenen en ging ook
iets bezorgen, maar wat? Er was een levendig vervoer. Waar nu de Chinees is,
vroeger “Mookerheide”, was de halte en daar had je een wissel, het spoor liep
over de straat, van Gennep gezien naar rechts. Met een grote boog door het land
langs de kalkzandsteenfabriek en dan kwam hij bij de Groesbeekseweg uit. Dan
moest de wissel omgelegd worden en dan konden ze met het trammetje er naar
toe rijden. In Mook was een dubbelspoor, want de locomotief vanuit Gennep
moest omlopen, waarna de wagens naar de fabriek geduwd werden, lege wagens
erin en volle er uit. Ze vulden daar zomaar 10 tot 15 wagens. Ze vervoerden ook
zand naar plaatsen waar dat nodig was. En er werden stenen van gebakken, witte
kalkzandsteen van Mook.‘ (Stappers, 2011)
1-173 Het originele tramkaartje van mevrouw Rutten,
die bij Mook bij een vliegtuigbeschieting gedood werd.
Kaartje voor een volwassene,
2e klasse, retour op 10 september, van station 66 (Ottersum)
naar 40 (Heumen), kosten
f 0,45. (verz. familie Rutten)
1-174 Kweekschool “Maria
Immaculata”, later Gabriël
College, tegenwoordig appartementencomplex, met de
tramlijn voor de deur. (Mook,
datum onbekend, verz. NVBS)
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Piet Meussen herinnert zich het volgende. ‘Vlak voor school was er een rangeerplaats. Hier passeerden de trams
elkaar. Het personenvervoer ging toen al met diesellocomotieven, maar het goederenvervoer ging nog met
stoomlocomotieven. Bij ons voor de school werden dikwijls wagons afgehaakt, die dan op een zijspoor naar de
steenfabriek achter de school werden gereden. Je kon elkaar op school dan soms niet meer zien van de stoom.
Ook werden vanaf de steenfabriek stenen per lorrie vervoerd naar de loswal aan de Maas. Dit ging via de Groesbeekseweg, de Rijksweg over en dan tussen de pastorie en een cafeetje van Wim Goossens naar de Maas.’ (Meussen, 2008)
Vooral in de beginjaren was Mook een soort overstapstation voor reizigers (en vee!) naar Cuijk, dat via een veerpont over de Maas bereikt kon worden. Op dagen dat er in Cuijk veemarkten waren, liet de MBS vanuit Venlo
extra trams lopen met rijtuigen en veewagens.
Noord-Limburg had nogal eens te kampen met overstromingen, vooral in 1920 en 1926 was de nood hoog. In
januari 1920 lag het tramverkeer enkele dagen stil. Niet duidelijk is wanneer de dienst gestopt is, maar op 26 januari zou hij weer worden hervat. Ook het grootspoor had last: de spoordijk bij Cuijk was doorgebroken. Treinen
reden tot het gat in de dijk en treinreizigers werden vanaf Mook met een tijdelijk noodveer naar de overzijde van
de Maas gevaren, waar een andere trein wachtte.
In januari 1926 lag het tramverkeer bijna drie weken stil door een grote overstroming. In Mook werd om het
water tegen te houden het spoorviaduct gebarricadeerd, met als gevolg dat het tramverkeer stil kwam te liggen.
Vanaf 12 januari reed er driemaal daags een tram Venlo – Mook v.v. Aansluitend was er een bus naar of van
Nijmegen. Extra problematisch was dat de overstroming gepaard ging met extreem lage temperaturen. ‘Er is hard
gewerkt aan het vrijmaken van de lijn tusschen Mook en Heumen. Bij het viaduct lag een ijsveld van 10 cm. dik,
waaronder Zaterdag nog 25 cm water stond. Even voorbij het viaduct was een greppel gemaakt, waardoor het
water met volle kracht in de Maas terugvloeide. De Rijksweg was eveneens met een dikke ijslaag bedekt en Rijkswerklieden waren Zaterdag bezig dit ijs los te breken.’ (Rotterdamsch nieuwsblad, 19 januari 1926, verz. Kb)
Op 19 januari meldden verschillende kranten dat na het wegnemen van de barricade onder het viaduct de normale tramdienst op de 18de hervat was, al liep de eerste tram naar Venlo vertraging op doordat een auto tussen
de rails en het ijs van de weg bekneld geraakt was.

1-175 (Rotterdamsch nieuwsblad, 21 december 1916,
verz. Kb)

1-176 De openingsrit. De
aankomst van de eerste tram
bij de wisselplaats in Mook
heeft een volksoploop tot
gevolg. Opmerkelijk is het
verschil in kleding: de bobo’s
in kostuum met hoge hoed, de
plaatselijke bevolking in overall
met pet. (Mook, 31 mei 1913,
verz. NVBS)
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Ook Mook bleef niet gevrijwaard van ongelukken.
1926: De 75-jarige kermisreiziger Van der Pol uit Nijmegen werd bij Mook
overreden en gedood.
1936: De dieseltram uit Nijmegen stond op het wisselspoor te wachten op een
tegemoetkomende tram. Tijdens het passeren ontspoorde een goederenwagen
waardoor de diesel en de goederenwagen ernstige averij opliepen. Personeel en
passagiers kwamen met de schrik vrij.
Ook in Mook kwam criminaliteit voor. In 1916 werden smokkelaars in de tram
ontmaskerd en in 1943 postzakken ontvreemd.

Vanaf Mook kon de tram weer ongestoord een flinke afstand afleggen tot Plasmolen, tenzij… het de freule
behaagde op de tram te stappen. Op niet meer te achterhalen wijze had “de freule” die halverwege Mook en
Plasmolen op de berg woonde een speciaal voorrecht verworven: een halte op verzoek en in dat geval werd er
beneden aan de Rijksweg een vlag opgehangen ten teken dat de tram moest stoppen om mevrouw de kans te
geven op de tram te stappen. Ze zal wel eerste klasse gereisd hebben.

1.25 Plasmolen
Tussen Mook en Plasmolen werd in 1939 een fietspad aangelegd waarvoor de MBS het zand mocht aanvoeren.
Aan het begin van de Plasmolen maakte de weg een scherpe bocht en omdat het daar iets afliep, ‘de kuil in’, had
de tram uit Nijmegen de neiging door te schieten. Omdat de machinisten er rekening mee hielden, is er nooit
een tram uit de rails gelopen.
Plasmolen was van oudsher een toeristische topattractie, de vijvers, het beekje, de watermolen en de bossen,
uitermate geschikt voor een uitstapje. In de beginjaren reden er extra trams van Nijmegen naar Plasmolen. Hotel
de Plasmolen was druk bezocht; de uitbaters, gebroeders Van der Grinten, lieten tot de komst van de tram zelf
een autobus naar Nijmegen rijden. Zij werden later ook aandeelhouder van de MBS.
Later kwam er een zwembad dat vele gasten trok en waarvoor in de zomermaanden lange trams van beide kanten
naar Plasmolen reden. Zeker vanuit het katholieke zuiden bestond er enige weerstand tegen dit als “heidens”
aangeduide zwembad: er kon namelijk gemengd gezwommen worden.
Een lang emplacement lag ten noorden van de vijver van Hotel de Plasmolen; het is zeer herkenbaar een parkeerplaats geworden. Een zijspoor werd in de zomermaanden gebruikt om rijtuigen, die de zwemmers en
dagjesmensen hadden aangevoerd, te stallen tot dezen besloten naar huis terug te keren. Er was tevens een ruime
opslagplaats voor te vervoeren mijnhout.
Aan de overkant van de Rijksweg lag Hotel Buitenlust, waar de MBS-agent Gommans woonde.
In de bestektekeningen van 1912 was het emplacement zuidelijker gelokaliseerd, ten zuiden van de vijver, ongeveer waar nu een tankstation ligt. Tijdens de bouw, in november 1912, gaf de MBS aannemer Stuij de opdracht
het emplacement naar de noordzijde van de vijver te verplaatsen.

1-177 De bestektekening van
1912 geeft de oorspronkelijke
plannen weer: een wisselplaats
ten zuiden van de vijver bij
Hotel de Plasmolen. In werkelijkheid werd het anders: de
wisselplaats zou ten noorden
van de vijver gebouwd worden,
op de tekening bij nummer
19; de losplaats (het kopspoor)
kwam aan de noordzijde.
(MBS, 1912, arch. NA)
1-178 Bestektekening ten
behoeve van de aanleg van het
fietspad. Hierop is het uiteindelijke sporenplan goed in
beeld gebracht. Ook de abri en
een veelading zijn ingetekend.
(Ministerie van Waterstaat, 1
april 1939, arch. NA)
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1-179 Het personeel poseert
met de tram voor de roeivijver
van Hotel de Plasmolen. De
Rijksweg is nog niet verhard.
(Plasmolen, vóór 1915,
verz. Van Donselaar)

1-180 De (nog erg smalle)
Rijksweg in Plasmolen. Links
Hotel Buitenlust, rechts de
wisselplaats, met abri en een
open wagen op de losplaats.
(Plasmolen, vóór 1922, verz.
Van Donselaar)
1-181 Loc 41 met post-/
bagagewagen EL104 en een
reizigerstrein, kruist een
andere. (Plasmolen,
23 augustus 1932, verz. NVBS)
1-182 Diesel I uit Gennep is
aangekomen in Plasmolen.
Enkele mannen hebben hun
goederen opgehaald en op de
fiets gebonden. (Plasmolen,
midden jaren dertig,
arch. Nm)
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1-183 MBS loc 47 met
bagagewagen EL 111 of 112
en maar liefst vier rijtuigen.
Op mooie zomerdagen waren
de trams naar Plasmolen in
verband met het grote aantal
dagjesmensen uitermate lang.
(Plasmolen, 27 juli 1941,
verz. NVBS)

1-184 Loc 40 “Nijmegen” op
de halte Plasmolen.
(Plasmolen, 19 augustus 1942,
verz. Mon)
1-185 Loc 47 met een lange
reizigerstrein (bagagewagen
123 en de rijtuigen AB3, AB1,
AB6, AB5) vol met badgasten.
(Plasmolen, 20 augustus 1944,
verz. NVBS)
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Eind december 1914 werd de 45-jarige ongehuwde Duitse arbeider B. Leenders, die in dronken toestand tussen
de rails lag, door de tram overreden en vermorzeld.
‘Zondagavond is nabij de Plasmolen een oude man, vermoedelijk een zwerver, door de tram overreden, vreeselijk
verminkt en gedood. Hij droeg een loonzakje bij zich, ten name van M. Jonkers, werkzaam bij de Maaskanalisatiewerken te Sambeek, doch men gelooft niet dat de verongelukte zelf Jonkers is.’ (Limburger koerier, 30 augustus
1926, verz. Kb) Vier dagen later: meldde dezelfde krant dat het hier ging om de 75-jarige kermisreiziger Van der
Pol uit Nijmegen.
In1933 werd de 74-jarige H. Janssen uit Milsbeek bij het instappen in de tram door een auto werd doodgereden.
In de laatste oorlogsmaanden (september 1944- februari 1945) lag het front tussen de bezetter en de Geallieerden nabij Plasmolen. Van de horecagelegenheden zou weinig meer overblijven. Op 27 februari 1945, een half
jaar nadat de laatste tram gesignaleerd was, werd Plasmolen plotseling opgeschrikt door een voorbij puffende
stoomloc. Voor militaire doelen was in ongeveer vier weken tijd door Britse militairen een spoorverbinding,
de zogenaamde “Hawkins Link”, van Wychen over Mook naar Goch aangelegd. Tussen Mook en Milsbeek liep
deze parallel aan de MBS-tramlijn, maar dan aan de oostzijde van de Rijksweg. In de zomer van ’46 werd de lijn
alweer opgebroken.

1-186 Even lagen er in Plasmolen twee spoorlijnen; zij
zijn echter niet tegelijkertijd in
bedrijf geweest. Rechts de in
onbruik geraakte tramlijn naar
Gennep, links het normaalspoor van de Hawkins Link
voor de restanten van Hotel
Buitenlust. (Plasmolen, 1945,
arch. Nm)

1.26 Milsbeek
Milsbeek kreeg twee haltes. Over de eerste, boven op de heuvel bij de molen, is weinig informatie te vinden. In de
bestektekeningen van 1912 werd niet gerept van een halteplaats.
De bestektekening ten behoeve van de aanleg van het fietspad, gaf wel een goed beeld: er was geen wisselspoor,
doch slechts een zijspoortje, vanaf Nijmegen te berijden. MBS-agent was Jacobs. In elk geval in de oorlogsjaren
schijnt hier een wisselplaats geweest te zijn, waar treinen Nijmegen – Venlo en v.v. kruisten.

1-187 Bestektekening ten
behoeve van de aanleg van het
fietspad in Milsbeek. Er was
geen omloopspoor, maar alleen
een kopspoortje. (Ministerie
van Waterstaat, 1 april 1939,
arch. NA)
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De MBS beschikte over een uitstekend werkend eigen telefoonnetwerk. Als de tegemoetkomende trein vertraagd
was, werd er met de bedrijfstelefoon gebeld naar het hoofdbureau in Gennep, waar dan beslist werd of de
kruising verlegd werd of dat er gewacht moest worden. De telefoons werden door het personeel koffiemolens
genoemd, je moest er enkele keren aan slingeren, dan rinkelden de bellen bij alle stations aan de lijn en om dan
de juiste telefoon te bereiken moest er een specifieke code gedraaid worden.
De tweede wisselplaats, ten zuiden van het dorp, werd geplaatst bij de Drie Kronen, bij de Kroonbeek aan het
begin van de Bloemenstraat. Tot aan de oorlog lag er aan de oostzijde van de Rijksweg een boerderij, annex café,
dat de exotische naam “Holly Lodge” droeg. In het jaarverslag over 1914 schreef de MBS dat er vanaf de halte in
Milsbeek een verbindingsspoor was aangelegd naar een recentelijk opgestarte steenfabriek. Vermoedelijk was dit
bij de halte Drie Kronen.

1-188 Bestektekening voor de
aanleg van de wisselplaats De
Drie Kronen.
(MBS, 1912, arch. Mt)
Ongelukken waren er ook hier in de loop der jaren legio.
‘In zijn nachtrust gestoord.
Zondagavond heeft zich in Milsbeek een gepensioneerd Oostganger, onder den invloed van geestrijk vocht
verkeerend, op de tramrails te slapen gelegd. De machinist van den omstreeks 11 uur daar van Nijmegen aankomende tram merkte hem op, doch kon niet verhinderen, dat hij nog door de baanruimers werd geraakt. Hierdoor werd de man een hevig bloedende vleeschwonde in zijn zitvlak toegebracht. Men nam hem met de tram
mede tot de woning van dr. Stiemens, die de wonde dichtnaaide.’ (Het Volk, 6 augustus 1913, verz. Kb)
In 1926 sprong het 14-jarig meisje B. van de in volle vaart rijdende tram, omdat haar hoed afgewaaid was. Ze liep
enige bloedige verwondingen op bij haar val op de weg.
“Diesel ramt trailer” was de kop van een bericht in 1938. Van een zware vrachtauto beladen met hout die bij de
Drie Kronen op de rails stond, sloeg de motor af, op het moment dat een dieseltram uit Nijmegen naderde. ‘Met
een flinke vaart reed de tram op den trailer in, met het gevolg, dat geheel de lading hout over den weg geslingerd
werd, die daardoor geheel versperd was.’ Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. (De Gelderlander, 31
augustus 1938)
In 1940 werd de 30-jarige G. Noy aangereden, toen hij samen met zijn verloofde uit de tram stapte. De auto
sleurde hem mee, en kwam even verderop tegen een boom tot stilstand. ‘Toen men de heer Noy had bevrijd,
bleek zijn toestand hopeloos. Hij was zwaar verminkt en hem werden ter plaatse de H.H. Sacramenten der
Stervenden toegediend.’ (De Tijd, 21 april 1940, verz. Kb) Later werd de chauffeur door de rechter drie maanden
gevangenisstraf en een geldboete van f 100,- opgelegd.
Twee motorrijders reden in 1941, waarschijnlijk doordat hun uitzicht door de rook van de tram werd belemmerd, in volle vaart achter op een met een paard bespannen melkwagen. Ze waren nagenoeg op slag dood.
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1.27 Ottersum
Bij Ottersum, op de hoek van de Rijksweg en de Ottersumseweg stond in de bestektekeningen van 1912 iets opmerkelijks. Het spoor zou voorbij de Drie Kronen de Rijksweg over steken en de (oostelijke) buitenbocht nemen,
om die te blijven volgen tot aan de Niersbrug. Een emplacement was gepland naast café Geurts. Het zou echter
anders uitpakken. De plannen werden al bij de voorbereidingen van de aanleg gewijzigd. Het spoor werd uiteindelijk, zoals elders, aan de westzijde van de Rijksweg aangelegd en het emplacement kwam in de binnenbocht
te liggen, waar nu de bouwmarkt van Geurts-Van Bergen ligt. Het grote parkeerterrein is het vroegere emplacement.
Bij een handelaar in kolen en bouwmaterialen werd in 1914 een raccordement aangelegd. Naast de dijk waarop
de Rijksweg lag, werd een groot terrein in de uiterwaarden van de Niers opgehoogd en een zijspoor met de nodige los- en laadplaatsen gemaakt.
Ottersum zou een druk goederenstation worden, al in 1916 werd het wisselspoor met 36 m verlengd, in 1925

1-189 Bestektekening uit
1912 waarin het tracé van de
tramlijn in de buitenbocht van
de Rijksweg is geprojecteerd.
(MBS, 1912, arch. Mt)
bouwde de L.L.T.B. een pakhuis, een jaar later kocht de MBS een strook grond
aan voor de uitbreiding van de losplaats. In verband met een toegenomen aanvoer van mijnhout werd de losplaats in 1928 vergroot en in 1932 het spoor met
100 m verlengd. In 1934 werd het pakhuis verbouwd.
De Boerenbond had een overdekt bordes, waar bijvoorbeeld veel kunstmest
en aardappelen verladen werden. Personentrams staken even terug, zetten een
of enkele wagens aan het bordes, dan ging de parkeerrem erop en kon de tram
weer door. Goederentreinen bezochten dit emplacement dagelijks.

1-190 (De Gelderlander,
18 juli 1923)

1-191 Bij diverse ongelukken
was er sprake van verminderd
zicht door stoomvorming. Deze
(slechte) foto geeft een helder
beeld van wat dat inhield,
die stoomvorming. (Plaats
onbekend, 11 november 1932,
verz. NVBS)
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Op 17 juli 1923 vond bij Ottersum een tragisch ongeval plaats (zie afb. 1-190).
Een man raakte zwaargewond door een omvallende schoorsteen. Een schichtig
geworden paard had een spandraad kapot getrokken. Het paard was, zo gaat het
familieverhaal, schichtig geworden door het gesis en gefluit van de voor de poort
langsrijdende tram. De man – 39 jaar oud – zou uiteindelijk op
4 augustus komen te overlijden. Hij liet een vrouw met drie jonge zoontjes
achter. Het bedrijf zou door de vrouw worden voortgezet onder de naam
Bloempottenfabriek Wed. J.H. Liebrand.

1-192 Detailtekening van de
in 1912 geprojecteerde halte/
wisselplaats bij café Geurts.
Onderaan de tekening de
Ottersumseweg, rechts een
landweg die later de naam
Horsestraat zou krijgen,
en aan de overkant een
bouwland, waar uiteindelijk
het emplacement zou komen te
liggen. (MBS, 1912, arch. Mt)
1-193 Bestektekening voor
de aanleg van het fietspad.
Bij het grote emplacement
in Ottersum lukte het niet
het fietspad buitenom te
leggen. Op twee plaatsen
ontstond er zo een gevaarlijke
spoorwegovergang in het
fietspad. Het linker zijspoor
liep door tot ver achter de
gebouwen. (Ministerie van
Waterstaat, 1 april 1939,
arch. NA)

1-194 Vooraanzicht van het
L.L.T.B.-gebouw in Ottersum.
(MBS, november 1934,
arch. Gn)

1-195 Een tram met onder
andere hekkenwagen 301 op
weg naar Nijmegen ter hoogte
van Café Geurts aan de Ottersumseweg. In midden van de
foto lijkt nog een oude postkoets te staan. Links moet het
emplacement liggen. De wagen
is nog fonkelnieuw. (Ottersum,
vermoedelijk zomer 1913,
verz. NVBS)
In 1918 werd een dronken man overreden bij Ottersum.
In 1932 botste een auto met aanhanger op een stilstaande vrachtauto, omdat het uitzicht door de neerslaande
stoom van een tram werd belemmerd. De inzittenden raakten licht gewond.
Twee goederenwagens werden door Diesel I uit het spoor geduwd bij een botsing op 29 januari 1944. Het vermoeden was, dat deze wagens, die door de vorige trein “vrij” waren opgesteld, door onbevoegden waren verplaatst.
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1-196 Grote drukte op het emplacement Ottersum. Links loc 42 “Gennep”, rechts
de Rijksweg (nu Nijmeegseweg), achteraan met schoorsteen: de bloempottenfabriek. Bij de Boerenbond worden enkele wagens gelost. De stoomlocomotieven hebben nog geen middenraam. (Ottersum, ongeveer 1914, verz. NVBS)

1-198 Gezicht op Gennep vanaf het kruispunt met de Kleineweg. De kerk is in de oorlog verwoest, de toren is
enkele jaren geleden gerestaureerd. In het verlengde van de weg is nog net de Niersbrug te zien met daarachter de,
inmiddels eveneens gerestaureerde en tot appartementen omgebouwde, meubelfabriek de Genneper Molen.
(Gennep, vóór 1921, verz. NVBS)

1-197 Woonhuis Nijmeegseweg 32. Nog steeds is de tramlijn niet afgebroken. Op
de achtergrond de schoorsteen van de bloempottenfabriek, waar 25 jaar eerder een
tragisch ongeval plaats vond. (Gennep, op de foto staat 21 maart 1948 maar op die
datum zou het spoor al opgebroken moeten zijn, verz. RL)

Stappers ziet in een interview in 2011 het bedrijf op het Ottersumse emplacement in de jaren veertig nog voor
zich. Achter de gebouwen van de bouwmaterialenhandel was een groot opslagterrein waar in het Reichswald
gekapt hout werd opgeslagen.
‘s Avonds arriveerde in Ottersum de goederentrein uit Nijmegen en dan moest er gerangeerd worden en geladen.
Hier kon je ’s nachts niet slapen van het gebonk van de rangeerbewegingen; het was hier drukker dan in Gennep.
De Boerenbond had veel aanvoer, want die had een regiofunctie. Er werd veel hout geladen, misschien ook wel
voor Steinmann (de Genneper Molen), die hout bewerkte voor de houtgasgeneratoren.
Hen Arts, conducteur had een tijdsbesparende truc uitgevonden. Hij zette een paal mijnhout tussen de locomotief en een te rangeren wagen en dan duwde hij die wagen op krom spoor, terwijl de loc op recht spoor door kon
lopen. Zo hoefde de loc niet heen en weer. (Stappers, 2011)
Gewoon aan de westzijde van de Rijksweg draaide de tramlijn vervolgens richting Gennep, waar de passagiers
een prachtige blik vergund werd op de skyline van het stadje aan de Niers met rechts de grote katholieke kerk
en in de verte de torens van het stadhuis en de protestantse kerk en aan beide zijden van de weg de uiterwaarden
van de Niers.

88

89

Langs de lijn: Gennep
Gennep was het hoofdkwartier van de Maas-Buurtspoorweg, hier stond het hoofdkantoor, hier lag het grootste
emplacement, hier bevond zich de werkplaats. En misschien wel het belangrijkste: hier startten (zo goed als) alle
trams.
De aanleg van de lijn in Gennep was geen eenvoudige klus. De oude Niersbrug was niet sterk genoeg voor een
tram en moest daarom vervangen worden. De Niersstraat was te smal voor de tram en zeker de bocht naar de
Markt. Maar dat werd opgelost. Er moest er een kruising komen met de NBDS-lijn Boxtel – Wesel. Het aanleggen van voldoende rangeersporen op het remiseterrein en een verbinding met de werkplaats van de NBDS
waar het materieel onderhouden zou worden, kostte vele hoofdbrekens. Het kwam uiteindelijk allemaal goed.
Op 31 mei 1913 vond in Gennep de openingsplechtigheid plaats. Machinist Snijders herinnerde zich 25 jaar later
de openingsdag tot in detail. Overal langs de lijn hing feestelijke versiering en wapperden de vlaggen en bij iedere
halte brachten plaatselijke muziekgezelschappen een aubade aan de tram. Snijders was uitverkoren de openingstram van Venlo naar Gennep te rijden. Bij elke halte sprak Limburgs gouverneur Jhr. Ruys de Beerenbrouck
over het einde van het isolement van Noord-Limburg. Snijders kon het niet laten te vertellen dat al 25 jaar lang
elke dag het personeel van de eerste tram naar Venlo door moeder Berghs in Arcen verrast werd op een kopje
verse koffie en in de slachttijd zelfs op een stukje balkenbrij. Ondertussen was ook in Nijmegen een trein vertrokken met machinist Kersten op de bok. Beide treinen ontmoetten elkaar volgens plan op de Spoorstraat in Gennep, voor het hoofdgebouw, waar de plechtige opening plaats vond. (Maas- & Niersbode, 28 mei 1938, verz. RL)

1-199 Foto van de openingsplechtigheid op 31 mei 1913.
De trein uit Nijmegen is aangekomen op het wisselspoor in
de Spoorstraat. In het midden
met baardje de eerste directeur: Voorhoeve. Het gebouw
met vlag links zal pas later
het hoofdkantoor van de MBS
worden.
(Gennep, 1913, verz. NVBS)

1.28 De Niersbrug
De oude Niersbrug moest worden vervangen door een sterker exemplaar. De bouw verliep niet erg voorspoedig.
Mede hierdoor moest de geplande openingsdatum enkele malen uitgesteld worden, van 1 april 1913 tot 1 mei, en
tenslotte tot 31 mei.
Zoals op de bestektekening (afb. 1-200) vermeld, werd de Niersbrug vervangen, het spoor kwam midden op de
brug, passeerde de Genneper Molen (“fabriek”) en schoot dan de uiterst smalle Niersstraat in. Aan de linkerkant,
waar nu een oorlogsmonument staat, bevond zich indertijd Hotel Roosenboom.
Even is er discussie geweest of niet beter de route over De Wal (nu Niersweg/Zuid-Oost Wal) gekozen kon
worden. Iemand heeft in afb. 1-200 met potlood al geschetst wat dit betekende. Het is er niet van gekomen, de
tram behoort langs het stadhuis te komen!
Aannemelijk is dat er tijdens de bouw in 1912/13 een hulpbrug gelegen heeft om het vervoer van bouwmaterialen mogelijk te maken. De aannemer had de opdracht naast de bestaande brug jukken te bouwen voor het
plaatsen van de nieuwe brug. Hij had toestemming hierover een tijdelijk werkspoor aan te leggen.
De aanlevering van de nieuwe brug kostte veel stress. Hij was essentieel voor de dienstuitvoering, maar het
bedrijf Penn & Bauduin in Dordrecht moest herhaaldelijk de wacht aangezegd worden. (zie par. 3.2)
Rond de geplande openingsdatum van 1 mei 1913 werd de brug uiteindelijk geplaatst, waardoor de opening
enkele weken uitgesteld moest worden. Een krant berichtte over de plaatsing van de brug (zie afb. 1-202) en gaf
ook zicht op hoe het op dat moment stond met de aflevering van het rollend materieel, ook dat was dus achter op
schema.
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1-200 Bestektekening van het
tracé bij de Niersbrug.
(MBS, 1912, arch. Mt)
1-201 Bouwtekening Niersbrug
zij-aanzicht.
(MBS, 1912, arch. NA)
1-202 (Rotterdamsch nieuwsblad, 6 mei 1913, verz. Kb)

De snelheid op de brug was beperkt tot 5,5 km/h en daarbij was de tram ook nog verplicht voor de brug te stoppen en pas na een sein veilig van de conducteur op te trekken. Laatstgenoemde bepaling verviel na een besluit
hierover van de Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten in 1916.
Het spoor op de brug, een straatspoor had veel te lijden van het steeds intensievere verkeer. In 1937 werd de rails
vervangen. Een keer gebeurde er een ongeluk op de brug. Vermoedelijk verblind door het scherpe licht van de
loc, reed nabij de Niersbrug een auto frontaal op de diesel. Er waren geen gewonden.
Op 25 oktober 1944 werd Gennep geëvacueerd: de oorlog werd in de spookstad voortgezet. Op 10 februari 1945
bereikten de Britse bevrijdingstroepen vanuit het noorden de Kleineweg. Zodra ze opgemerkt werden, besloten
de in Gennep gelegerde Duitsers de Niersbrug op te blazen, waarmee een definitief einde kwam aan een interessant stukje tramgeschiedenis. De Britten staken in de nacht bij de Bloemenstraat in Milsbeek de Niers over voor
een verrassingsaanval. Op 11 februari was Gennep het toneel van een heftige strijd van man tot man en van
huis tot huis. Ondertussen startten genietroepen onder een regen van kogels en met een verlies van een tiental
mannen met de bouw van een bailey-noodbrug over de Niers, helaas zonder rails. Al op 12 februari was de brug
gereed en kon zwaar materieel de infanterie te hulp schieten. Aan het einde van de dag was Gennep bevrijd.

1-203 De Niersbrug, gezien
in noordelijke richting. Links
de Genneper Molen, Fabriek
voor houtbewerking. (Gennep,
1938, verz. Roosenboom)
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1-204 De Niersbrug met
op de achtergrond de nog
steeds bestaande Ottersumse
molen “De Reus”. Het is de
vraag waar de aandacht van
de fotograaf het meest naar
uitgegaan is. (Gennep, datum
onbekend, verz. NVBS)

1-205 De Niersbrug is door
Duitsers opgeblazen: Britse
Genietroepen vernietigen
de restanten, voor er een
noodbrug kan worden gelegd.
(Gennep, 11 februari 1945,
verz. Mon)

1-206 De Niersbrug, gezien
richting Ottersum. De baileynoodbrug is al geplaatst,
(Gennep, 12 februari 1945,
verz. Mon)
Foto rechterpagina:
1-207 De baileybrug is in
gebruik. Restanten van de
trambrug liggen in het water.
(Gennep, 1945, verz. Sch)
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1.29 Gennep centrum
De tram liep door de Niersstraat, waar ook al het doorgaande verkeer doorheen geperst moest worden. Nu reed
er in 1913 nog weinig méér dan een enkele paardenwagen en een handkar, maar aan het eind van de jaren dertig
werd het snel drukker.
Om de boog naar de Markt enigszins berijdbaar te krijgen, werd het hoekhuis afgeschuind. Dan nog reed de
tram hier aan de linkerzijde van de weg rakelings langs de gevel, waardoor het zicht op tegenliggers nihil was.
Het is geen wonder dat de Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten (RvT) verordonneerde dat er een conducteur met een rode vlag voorop moest lopen om te controleren of de boog vrij was. Pas na diens signaal mocht de
tram aanzetten.
Met het oog op de veiligheid werd op 29 december 1913 door de RvT een snelheidsbeperking afgekondigd voor
het lijngedeelte tussen 25 meter voor de Niersbrug en 25 meter voorbij de bocht Niersstraat/Markt. ‘De snelheid
der treinen in beide richtingen mag niet grooter zijn dan 5,5 km per uur. Bovendien moeten de treinen uit de
richting van Nijmegen (…) en die komende uit de richting Venlo op de Markt aldaar vanaf ten minste 25 meter
vóór den hoek Markt/Niersstraat worden voorafgegaan door een treinbeambte, gaande in stap naast het spoor,
op een afstand van ten hoogste 5 meter van den motor.’ (RvT, 29 december 1913, arch. Gn)

1-208 Bestektekening
Niersstraat/Zandstraat. Aan
het eind van de Niersstraat
buigt de lijn naar de Markt,
langs de voet van het stadhuis
en dan naar de Zandstraat.
Om de boog niet te klein te
laten worden, wordt simpelweg
een punt van het hoekhuis
afgebroken!
(MBS, 1912, arch. Mt)
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1-209 De Niersstraat, gezien
vanaf de brug. Rechts de
winkel van Den Boer, waar
de tram rakelings langs de
ingang loopt. Tegenwoordig is
dit pleintje ruimer doordat de
gebouwen vooraan rechts en
links al lang verdwenen zijn.
(Gennep, 1913, verz. NVBS)

1-210 De Niersstraat met links
het grote pand dat thans het
museum Petershuis is en op
de hoek rechts het huis dat
in 1912 is afgeschuind om
de tram voldoende ruimte te
bieden. Meisjes op klompen
lappen de ramen. (Gennep, datum onbekend, waarschijnlijk
jaren twintig, verz. NVBS)
Toch ging het een keer mis. Een trailer uit de richting Venlo botste in 1943 op de hoek van de Niersstraat tegen
de uit Nijmegen komende tram. De locomotief had geen schade, de trailer destemeer.
Evenals op de brug lag het spoor in de Nierstraat in het wegdek. Ook hier werd de rails eenmaal geheel
vervangen, in 1933.

1-211 Tram naar Nijmegen op
de Markt. Loc, gesloten wagen
(serie 210 – 210) als bagagewagen, een rijtuig en een open
wagen met opgezette hekken
(serie 301 – 310).
Aan het hotel rechts hangt een
uithangbord met “stopplaats”.
(Gennep, augustus 1913,
verz. Van Donselaar)

1-212 Marktplein te Gennep.
Het hotel heeft zich met de
moderne titel “lunchroom”
getooid. (Gennep, ongeveer
1940, verz. Sch)
1-213 Loc 46 trekt de tram de
Niersstraat uit. De conducteur
heeft met zijn rode vlag voorop
gelopen en zal weldra instappen. Er is in de drie decennia
die verstreken zijn sinds foto
1-211 gemaakt werd, weinig
veranderd. (Gennep, 18 juli
1941, verz. NVBS)

De ruimte tussen de winkels en de tram was in de Niersstraat dusdanig gering dat onhandig geparkeerde fietsen
risico liepen, zoals blijkt uit hetvolgende bericht. ‘9 maart. Terwijl tr. 5 door de Niersstraat te Gennep reed, is een
rijwiel dat tegen een der huizen stond omgevallen en onder wagen 603 gekomen, waardoor deze ontspoorde en
zoo werd meegenomen tot Ottersum, waar de ontsporing werd ontdekt. Van de wagen is een draagpot gebroken.
Naar verluidt zouden door het gebeurde meerdere rijwielen zijn meegesleurd en vernield.’ (Verwer, 1944)
Er was een halte (zonder wisselplaats) op de Markt. Daarna vervolgde de tram zijn tocht door de Zandstraat,
langs het postkantoor en tenslotte door de Spoorstraat tot aan de wisselplaats voor het hoofdkantoor.
Hoewel heel sober uitgevoerd, een omloopspoor met twee wissels, een abri en een waterkraan, was dit voor
de MBS het “hoofdstation”: alle treinen begonnen, eindigden of stopten hier (behalve natuurlijk de treinen
Nijmegen – Plasmolen v.v. en Venlo – Arcen/De Hamert v.v.).
Dick van Bezouwen schrijft de volgende reactie. ‘Ik ben geboren in Rotterdam in 1935, maar ik kan me de trams
zoals die van de MBS goed herinneren. In de oorlogstijd ben ik als jongen in Gennep geweest om aan te sterken.
Ik was daar bij de familie Van Kempen en die woonde op de Markt. Als de tram uit de Niersstraat kwam, dan had
hij zijn stopplaats op de Markt voor het stadhuis. En als er een bekende machinist op loc was of op de diesellocomotief, dan mocht ik zo’n 100 meter mee tot het postkantoor van Gennep. Later terug in Rotterdam ben ik veel
met de tram mee geweest naar Oostvoorne of daarvoor naar de Hoekse Waard. Het was toch prachtige nostalgie.’
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1-214 De Zandstraat, zoals
deze er aan het begin van
de twintigste eeuw uit zag.
Fietsen, een pomp, kasseien.
Het hoge gebouw links is het
postkantoor uit 1902. (Gennep,
vóór 1913, verz. NVBS)

1-218 De Zandstraat
ter hoogte van de
Steendalerstraat. (Gennep,
ongeveer 1945, verz. RL)

1-215 De Zandstraat in de
jaren dertig. Een veranderend
tijdsbeeld: auto’s, een tankstation, uithangborden, bakkerij
Nillesen, en nog steeds de
pomp. (Gennep, vóór 1937,
verz. NVBS)

1-216 De Zandstraat
in oorlogstijd. Op het
waarschuwingsbord staat
“Achtung Baustelle”; rechts
is een winkel gesloten, er is
een hakenkruis op gekrast.
(Gennep, ongeveer 1944,
verz. RL)

1-217 De Zandstraat, gezien
richting Venlo ter hoogte van
Garage Bekkers (later: Jan
Linders). (Gennep, datum
onbekend, verz. NVBS)
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links: 1-219 (Nieuwe Tilburgsche Courant, 9 september,1924, verz. Kb)
1-221 (Nieuwe Rotterdamsen Courant, 3 januari 1917, verz. Kb)
1-222 (Haagsche Courant, 16 januari 1920, verz. Kb)
1-223 (Voorwaarts, 4 januari 1926, verz. Kb)
rechts: 1-220 (Tilburgsche courant, 13 januari 1914); 1-224 (Het Centrum, 5 januari 1926, verz. Kb)
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Ongevaarlijk was het in de dichtbebouwde straten niet, zoals uit de volgende berichten moge blijken.
1913: Een vrouw wilde onder het rijden uit de tram stappen, raakte onder de tram liep zwaar inwendig letsel op.
1924: Spectaculairwas een aanrijding met een auto die een piano vervoerde (zie afb. 1-219).
1929: Postbode K. liep vanuit een zijstraat de Spoorstraat op en kwam in aanraking met de tram waardoor
hem zijn tas werd afgerukt. ‘Met een bemodderd pakje liep dit ernstige ongeval gelukkig af,’ grapt de krant.
(Limburger koerier, 16 december 1929, verz. Kb)
1930: Het 6-jarige dochtertje van den heer V. liep in juli bij het verlaten van school in de Zandstraat onder de
tram. Ze werd tien meter meegesleurd en raakte ernstig gewond. Ze was de enige dochter van de arbeider S. Vos
uit de Gennepse Heide.
1935: De 42-jarige ongehuwde mej. A. Dinissen werd door de tram gegrepen en overreden. Ze was op de fiets,
maar reed niet op het rijwielpad.
1936: De heer Bertussen brak een been door een val onder zijn kar, toen zijn paard door de tram schichtig werd.
1941: De 72-jarige Beumer uit Nijmegen werd in augustus in de Spoorstraat aangereden, doordat hij de
naderende tram wegens zijn hardhorigheid niet had horen aankomen. Hij liep ernstige verwondingen aan het
achterhoofd op.
1943 Een vrouw, die bij het overstappen van het ene naar het andere rijtuig kwam te vallen, raakte bekneld en
werd enkele tientallen meters over het wegdek meegesleurd. Zij had wonderwel geen letsel. Overlopen (door de
buitenlucht) van het ene naar het rijtuig was overigens voorbehouden aan het personeel.
1943 Na het verlaten van de school werd in december ter hoogte van het distributiekantoor te Gennep meisje
B. Thissen door een uit Nijmegen komende tram gegrepen. Het kind was vrijwel op slag dood.

In de oorlog werd het hoofdkantoor geheel leeggeroofd en deels vernield. Dat is ook de reden dat er weinig
van het eigen archief van de MBS bewaard gebleven is. Na de oorlog werd het gebouw opgeknapt en bleef het
nog decennialang het hoofdkantoor van de Zuid-Ooster. Vandaag de dag is het een businesscenter, waarin
verschillende bedrijven zijn gehuisvest.

Slechts een enkele maal werd melding gemaakt van een ontsporing. In Gennep derailleerde een goederentram
beladen met zand. ‘Nadat alle wagens van de last ontdaan waren, heeft men met vereende krachten de wagens
weer op de rails gelicht.’ (Limburger koerier, 16 november 1926, verz. Kb) Omdat er in die tijd geen kraanwagens
of zware hulpmiddelen beschikbaar waren, moet dit nog een fikse klus geweest zijn. De wagens zullen met een
schop leeggeschept zijn.
Ook in Gennep leidden overstromingen nog al eens tot overlast.
In 1914 stond de Bleekstraat blank, in 1917 waren het riolen (die op de Niers uitwaterden) en in 1920 trof het
natte lot de hele stad. De tramdienst werd tijdelijk stopgezet. De grootste en meest dramatische overstroming
vond plaats in 1926 (zie afb. 220 –224).

1.30 De wisselplaats Spoorstraat
In de Spoorstraat voor het hoofdkantoor van de MBS lag de wisselplaats, die we al als het hoofdstation zouden
willen betitelen. Elke tram deed deze halte aan. Het was er altijd druk. Passagiers stapten in- en uit, stukgoederen
en ook de postzakken werden hier uitgeladen en op een handkar naar het postkantoor gereden.
Aanvankelijk hield de MBS kantoor in een vleugel van het NBDS-hoofdkantoor (“de keet”). Toen dat in 1925 aan
de Paters van de Heilige Geest, die er een missiehuis in vestigden, werd verkocht, moest de MBS naarstig op zoek
naar een nieuw pand. Dat werd gevonden: het belendende perceel, Spoorstraat 155, werd voor een bedrag van
iets meer dan f 10.000,- gekocht.

1-226 Een Stoomloc uit de serie 40-45 met een gesloten goederenwagen als bagagewagen (de post-/bagagewagens
werden pas in het najaar van 1913 afgeleverd), een rijtuig en een hekkenwagen voor het MBS-hoofdkantoor,
waar een fraaie abri voor geplaatst is. Op de achtergrond de NBDS-overweg en de Moutfabriek. Links de handkar
waarmee de post naar het postkantoor gebracht werd. (Gennep, 1913, verz. NVBS)
1-225 Het hoofdkantoor van
de NBDS aan de Spoorstraat
vóór de aanleg van de tramlijn. (Gennep, vóór 1913,
verz. Mon)
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1-227 Een goed overzicht van de wisselplaats in de Spoorstraat te Gennep. Er is een abri, een waterkraan en op
loopafstand ligt Hotel van Bergen. Stukgoederen wachten op de volgende tram: twee melkbussen, een petroleumvaatje, een biervat en zowel professionele als ook zelf getimmerde kisten. De waterkraan is ter isolatie met dik touw
omwikkeld. Het NBDS-hoofdkantoor is nog niet overgedragen aan de Paters van de Heilige Geest. Boven de ingang
is het embleem van de NBDS te zien: een gevleugeld wiel. (Gennep, vóór 1925, verz. NVBS)
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1-228 Diesel II (AB12 +
EL105) op de wisselplaats.
Een eenzame melkbus wacht
op transport. (Gennep, 2 mei
1935, verz. Van Donselaar)

1-229 Dieselstel II op de wisselplaats in de Spoorstraat.
Links is juist zichtbaar het
opschrift “Missiehuis Paters
van de Heilige Geest” op het
voormalige NBDS-hoofdgebouw. (Gennep, 2 mei 1935,
verz. NVBS)

1-230 De machinist is bezig
met het waternemen. (Gennep,
datum onbekend, verz. RL)
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1-231 De stoomlocomotieven
waren echte krachtpatsers.
Een bijzonder lange trein,
bestaande uit loc 46 “Mook”,
bagagewagen 122 (ex-VMH),
de rijtuigen AB9, 11, 3, 6 en de
goederenwagens 263 en 265,
staat gereed voor vertrek naar
Venlo. (Gennep, 1942,
verz. Van Donselaar)
1-232 Een kleine line-up op de
wisselplaats in Gennep. Stoomloc 41 met een reguliere tram
richting Venlo, daarnaast de
losse loc DIV (EL103). (Gennep, 11 juli 1940, verz. NVBS)

1-233 Dezelfde trein als op
afb. 1-231, gezien vanaf de
andere kant; de loc neemt water; de waterbakken bevonden
zich onder de voetplaat aan
de buitenkant van de wielen.
(Gennep, 1942,
verz. Van Donselaar)
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1-238 Plattegrond van het remisegebouw in Gennep. (MBS,
5 januari 1929, arch. Gn)
1-239 De toegang tot het
remiseterrein vormde dit wissel, direct achter de overweg.
Diesel III (EL104 +AB14) met
een open goederenwagen op de
overweg. Voor het vullen van
de houtgasgenerator is er aan
de zijkant veen trapje aangebracht. Op de wisselplaats in
de verte staat nog een tram.
(Gennep, 19 augustus 1942,
verz. NVBS)

1-234 Het hoofdkantoor van de MBS is overgenomen door de Zuid-Ooster.
(Gennep, 1958, verz. Schaffers)
1-235 Businesscenter Gennep. Het voormalige hoofdkantoor van de MBS, later
Zuid-Ooster. (Gennep, 2 november 2012, foto RL)
Tekening onder:
1-237 Het sporenplan van het
remiseterrein in Gennep, 1913.
(verz. RL)

1-236 Na 1944 heeft er nog één keer een stoomtram voor het voormalige
Hotel Van Bergen gereden, op 1 mei 1982, tijdens de locfeesten in Gennep: een
stoomtrein van de Smalspoorstichting, destijds gevestigd in de Katwijkse duinen.
(Gennep, 1 mei 1982, foto RL)

1.31 Het remiseterrein

De kruising in de overweg met de NBDS, werd in 1924 al vervangen (kosten
1-240 De wisselstoel van dit
f 2.600,-). Drie jaar later moest het opnieuw (kosten f 4.000,-).
wissel is bewaard gebleven.
In 1914 werden er elektrische booglampen op het terrein geplaatst en kreeg de
remise elektrisch licht. De stroom werd geleverd door de centrale van de NBDS. (Gennep, 2012, foto RL)
In 1915 werd bij de remise een werkput gebouwd. In 1920 werd het losspoor
verlengd. In 1923 kwam er een waterkraan bij de rijtuigloods.
Het remisegebouw telde vier sporen, waarvan drie doorgaand. Er was een schilderswerkplaats, een wagenlichterij, een kantoor en een bergplaats. In 1929 kwam
er een smederijafdeling bij.
In de smederij werden bijvoorbeeld gesprongen veren gelast of gebroken koppelingen hersteld. In de jaren veertig was er ’s nachts altijd iemand aanwezig die
de taak van poetser combineerde met die van nachtwacht. De stoomlocs reden
op briketten, afkomstig van de Wilhelminamijn. De briketten wogen ongeveer 6
kilo en waren zo’n 30 cm lang. Om ze in de vuurkist van de locs te laten passen
moesten ze eerst gebroken worden, bijv. op de zijwand van de loc. De op het
remiseterrein opgestapelde briketten, waren in die jaren dankbare objecten voor
dieven of voor arme Gennepenaren die verlegen zaten om brandstof.

Het oog van directeur Voorhoeve, tevens president-directeur van de NVBS, viel op een flink terrein ten zuiden
van de NBDS-spoorlijn en ten westen van de Rijksweg (Heijenseweg) tussen de Moutfabriek (uit 1898) en het
spoor: hier moest het remiseterrein komen, het zenuwcentrum van de Maas-Buurttram. Er kwamen een flink
aantal sporen, een rijtuigloods annex locomotievenloods, een losplaats en een verhoogd spoor van waaruit op
niveau overgeladen kon worden op de goederentreinen van de NBDS. Later werd het terrein voorzien van een
laadprofielmal en een weegbrug.
In de aanvankelijke plannen werd het remiseterrein aangereden vanuit Venlo, maar tijdens de bouw werd
besloten dat de toegang aan de Nijmeegse kant zou komen, met een wissel in het hoofdspoor, direct ten zuiden
de NBDS-spoorlijn. De kruising met het NBDS-spoor moest speciaal geconstrueerd worden. De voorbereiding
kostte veel tijd, waardoor deze pas op het allerlaatst geplaatst kon worden.
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Foto boven:
1-245 Hier speelde het zich allemaal af: het emplacement voor de Moutfabriek
was het zenuwcentrum van de MBS. Hier rangeerden de locs en werden de treinen
samengesteld, hier was een losplaats en een overslagplaats naar het grootspoor,
hier werden de goederenwagens en de rijtuigen gestald. Niets herinnert in 1984
meer aan de MBS, of het moet de grote kale vlakte zijn. (Gennep, 1984, foto RL)
Het remisegebouw werd na de overname van de voormalige NBDS-werkplaats
in 1932 vooral als rijtuigloods gebruikt. De smederij bleef, voor zover bekend,
wel in bedrijf. In de rijtuigloods zat na het vertrek van de MBS jarenlang de
machinefabriek van Paes. In 2013 staan de gebouwen er nog goed bij, al zijn ze
wat ingebouwd geraakt, o.a. door een tankstation.

1.32 De werkplaats
1-241 Een overzicht van het remiseterrein met de rijtuigloods. Links het gebouw waarin de smederij gevestigd was.
Rechtsachter ligt het NS-spoor richting Maasbrug. (Gennep, 24 oktober 1937, verz. NVBS)
1-242 Het remiseterrein direct na de oorlog. De schade is enorm. (Gennep, 1945, arch. Ut)
1-243 Het remiseterrein bijna een halve eeuw later. De rijtuigloods staat er nog steeds. (Gennep, 1984, foto RL)
1-244 De voormalige rijtuigloods van de MBS op het remiseterrein. (Gennep, 1984, foto RL)

104

Aan de oostzijde van de Rijksweg lag station Gennep, het grensstation aan de
spoorlijn Boxtel – Wesel, bekend van de grote internationale personen- en posttreinen die, komende van London (Vlissingen), zelfs tot Sint Petersburg reden.
De NBDS had er de grote centrale werkplaats, een wagenmakerij, een halfronde
loods, de locremise, met zo’n tien standplaatsen en een draaischijf ervoor.

Foto links:
1-246 Zowel de smederij
(links) als de rijtuigloods
(midden) zijn behouden
gebleven. (Gennep, november
2012, foto RL)
Foto rechts:
1-247 Een paar meter links
van dit spoor moet de tramlijn
gelegen hebben die de Rijksweg
overstak naar de werkplaats.
Wat er nog ligt is een overblijfsel van het NS-spoor dat begin
jaren zeventig op dit stukje na
werd opgebroken. (Gennep,
1984, foto RL)
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1-248 Sporenplan van het station Gennep, met MBS-sporen,
remise en werkplaats.
(Gennep, 1936, verz. RL)

1-249 Bouwtekening van de
uitbreiding van de halfronde
loods.
(Heijs, oktober 1936, arch. Gn)

1-250 Station Gennep rond
1900. (Gennep, NBDS-gedenkboek, verz. RL)

1-251 Het emplacement Gennep gezien vanaf het station.
Op de voorgrond de NS-sporen; de loc is waarschijnlijk
zojuist gekeerd op de draaischijf. De vier deuren aan de
buitenkant van de ronde loods
zijn in gebruik bij de MBS; er
staan twee tramlocomotieven
voor. (Gennep, mei 1935,
verz. NVBS)
1-252 Diesel III (AB14 +
EL104) met de koeling van de
houtgasgenerator op het dak,
voor de ronde loods. Op de
achtergrond de goederenloods
van NS en een gaswagen met
drie ketels. (Gennep, 19 augustus 1942, verz. Mon)
1-253 Diesel II met het stuurstandrijtuig aan de voorkant
(AB12 + EL105) staat voor het
gedeelte van de ronde loods
dat als remise in gebruik is.
(Gennep, 5 september 1943,
verz. NVBS)
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1-254 Dit is ook de werkplaats
(rechts). Op de strook bij de
rolbrug staan de van de NBM
gekochte maar nooit in dienst
gestelde wagens, een uitgerangeerde vrachtauto en een dito
bus met houtgasgenerator op
de bumper. (Gennep, 5 september 1943, verz. NVBS)

1-255 “Het was daar in de
werkplaats een grote lompe
troep,” zei iemand in een
interview. Deze foto is daarvan
een stille getuige. Er staat een
stoomloc opgebokt, links zijn
twee diesels en een rijtuig te
ontwaren. (Gennep, 11 juli
1940, verz. NVBS)

1-257 De spoorzone met de
Page papierfabriek in 1951.
Het tramspoor is opgebroken,
maar de contouren zijn nog
zichtbaar. Het uitgebouwde gedeelte van de ronde loods was
de dieselloods. Rechts om de
ronde loods liep een tramspoor
naar een rolbrug, die tussen
de draaischijf en de vierkante
werkplaats lag. (Gennep, 1951,
verz. Roosenboom)
1-258 Het interieur van de
ronde loods, in gebruik genomen door de Page. Veertig jaar
nadat de tram er verdrongen
was. (Gennep, 1984, foto RL)
1-259 Een blik vanuit de ronde
loods. Rechts lag de werkplaats, links de draaischijf.
In de verte torent het oude
NBDS-waterhuis nog boven de
bedrijfsgebouwen uit.
(Gennep, 1984, foto RL)

1-256 De werkplaats na de
oorlog. Het beeld spreekt voor
zich.
(Gennep, juni 1945, verz. Mon)
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1-260 De ronde loods, oorspronkelijk van de NBDS.
Rechts eromheen liep een
tramlijn naar de werkplaats.
Links (niet zichtbaar) was het
gedeelte van de loods dat in
gebruik was als tramremise.
(Gennep, 1984, foto RL)
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1-261 Deze drie ingangen van
de ronde loods gaven toegang
tot de locremise. Het terrein
waar ooit een druk tramverkeer was, is door de natuur
overgenomen.
(Gennep, 1984, foto RL)

1-262 De zijkant van de
ronde loods. Goed te zien is de
aanbouw aan de linkerkant,
gebouwd in de jaren dertig als
dieselloods.
(Gennep, 1984, foto RL)

1-263 Tijdens een excursie over
het Pageterrein stuitten we nog
op een laatste restant van de
MBS: in een in de loods gesitueerd kantoortje lag nog een
stuk van het oude meterspoor.
(Gennep, 1984, foto RL)
Om de verschillende sporen in de werkplaatsen te kunnen bereiken lag daarvoor een rolbrug.
Bij de start van de MBS was voorzien dat de werkplaats ook de trams ging onderhouden. Hiervoor werden er
sporen versmald en kreeg de rolbrug een derde rail. Om de rolbrug te kunnen bereiken werd er vanaf het remiseterrein onderlangs de moutfabriek dwars over de Rijksweg, ongeveer over de plek waar nu Loc 94 als monument
staat opgesteld, een kaarsrecht spoortje aangelegd, dat aan het eind met een boog om de ronde loods tot aan de
rolbrug liep. Op deze brug werd het materieel naar een van de standplaatsen in de werkplaats gerold.
De werkplaats ging na het verdwijnen van de NBDS via de SS over naar de NS. Een werkplaatslogboek over de
jaren 1927-1930 is bewaard gebleven. Er zijn in die periode volgens dat logboek 81 locs hersteld, waarvan 52 van
de MBS, de rest van de NS. Dat geeft aan dat in die jaren de MBS al de beste klant was van de NS-werkplaats. In
ruim drie jaar zijn de MBS-loc’s 40-47 elk gemiddeld zes keer in herstelling geweest, een grote of kleine herstelling, en altijd gecombineerd met het verwisselen van wielen. De van de VMH/LTM overgenomen locs zijn in die
periode allemaal eenmaal onderhanden genomen in de Gennepse werkplaats.
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1-264 Luchtfoto van de spoorzone in Gennep. Rechtsonder
de vernielde gebouwen van de
MBS-werkplaats en de Page.
De ronde loods is te zien, de
draaischijf en aan de stadskant van het emplacement de
restanten van het station. Om
Gennep heen zijn loopgraven
uitgegraven. (Gennep,
31 december 1944,
verz. G. van de Mortel)
1-265 De werkplaats na de
oorlog. De granaataanvallen hebben duidelijk hun
sporen nagelaten; de ruimte is
leeggehaald, maar nog niets is
hersteld. (Gennep,
16 mei 1948, verz. NVBS)

In 1931 besloot de MBS het onderhoud van het trammaterieel voortaan in
eigen beheer te gaan uitvoeren, daartoe werd in 1932 de voormalige NBDSwagenmakerij voor vijftien jaar gehuurd. In de MBS-werkplaats kwamen: een
locomotiefwerkplaats, draaierij, smederij, schilderswerkplaats, wagenlichterij,
zadelmakerij, autobusherstelplaats en een magazijn. De inventaris kon voor die
tijd met recht luxe genoemd worden. Er stonden o.a.: een luchtdrukhamer, vijf draaibanken, een radiaalboormachine, twee schaafbanken, een ijzerzaag, een cirkelzaag, een lintzaag, een hydraulische pers. en er was voorzien in
een nieuwe stoomverwarming.
Voor het dagelijkse onderhoud van de dieselelektrische stellen werd in 1935 bij de werkplaats een 33 m lange
werkput gerealiseerd.
In de vroegere centrale werkplaats vonden inmiddels bouwactiviteitenplaats: in april 1936 liep daar bij de Papierfabriek Gennep het eerste vel papier van de rol. Omdat de NS-losplaats nog niet gereed was, werd gedurende
korte tijd de fabriek door de MBS van grondstoffen voorzien: pakken cellulose uit Scandinavië, via Rotterdam en
vanaf Venlo met de tram. Er was zelfs een tijdelijk hulpspoor voor aangelegd, het lossen gebeurde met de hand.
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In 1936 werd de leegstaande halfronde loods van de NS gehuurd. Het noordelijk deel werd ingericht als
locremise, deels voor diesels, deels voor stoomlocs, het zuidelijk deel voor de stalling van bussen en (vracht-)
auto’s. De loods werd verbouwd, er kwamen een betonnen vloer en verwarming in en er werd 370 m
aansluitspoor gelegd.
In oktober 1936 kreeg aannemer H. Heijs gemeentelijke toestemming om een dieseltreinloods te bouwen (zie
afb. 1-249), in de vorm van een uitbouw aan de binnenkant van de al bestaande halfronde loods. In het bestek
lezen we o.a. ‘Het werk bestaat uit het slopen van een gebouwtje, groot 5 x 6 m., het ter plaatse aanbrengen van
een stel poortdeuren en het bouwen van een uitbreiding aan de machineloods.’ Het werd ook een rond gebouw
met een breedte van 11 meter aan de achterzijde en 16 meter aan de voorzijde, 8 meter diep en geschikt voor
vier sporen. Het werk werd aanbesteed op 14 oktober van dat jaar; geplande oplevering was 1 december, met een
boeteclausule van f 5,- per dag. (Heijs, oktober 1936, arch. Gn)
In de oorlog had de werkplaats het zwaar te verduren. Zwaar granaatvuur vanuit vliegtuigen beschadigde het
gebouw ernstig, en doodde een van de medewerkers, Keijzers. De papierfabriek brandde tot de grond toe af.
Plunderaars haalden alles weg wat nog bruikbaar was. Pas in 1949 was de werkplaats hersteld en kon deze door
de MBS opnieuw in dienst gesteld worden, voor bussen. Het trammaterieel was toen al verkocht.
Nadat de MBS elders in Gennep een nieuwe werkplaats had gebouwd, werden in 1960 de werkplaats en de
ronde loods door de Page opgekocht en gebruikt voor de verdere uitbreiding van de productie en opslag van
vooral hygiënisch papier. De papierfabriek sloot in 1999 zijn deuren en werd enkele jaren daarna gesloopt.
Inmiddels is er een nieuwe woonwijk op het terrein verschenen die, met straatnamen als Perron, Ketelhuis en
Watertoren, maar vooral met de straatnaam Dieseltram, ongeveer op de plaats waar de dieselloods gelegen heeft,
de geschiedenis in ere houdt.
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