
 

 

 
 

 

E50, Nieuwe Veldenweg 14 
 
 

Geplaatst in de Heise Krant augustus 2017, gewijzigd 16-05-2018 
 

 
Het spoorwachtershuis aan de Nieuwe Veldenweg 14, waar nu Boyd Marinus en Simone van Rooy  wonen, 
is één van de drie spoorhuizen op het grondgebied van de in 1906 opgerichte parochie Maria-Heide. 
Twee van deze spoorhuizen, ook wel wachtposten genoemd, zijn het in 1980 afgebroken spoorhuis in de 
Bunders en het in 1972 afgebroken spoorhuis aan de Hintel. Het derde is het nog bestaande spoorhuis aan 
de Nieuwe Veldenweg. 
Dit spoorhuis met nummer 22 was ook het enige spoorhuis in Maria-Heide dat aan een bewaakte overweg 
met slagbomen lag. 
 

Hiernaast: een fragment van de kadasterkaart 
van 1880 met de drie  spoorhuizen. Nummer 20 
in de Bunders, nummer 21 aan de Hintelstraat 
en nummer 22 aan de huidige Nieuwe 
Veldenweg. 
 
 

De eerste bewoners van spoorhuis 22 waren in 
1873 Antonius Kerstens en Maria Moors, 
afkomstig uit St. Hubert. Zij hebben er gewoond 
en gewerkt tot 1914. 
 
 
Hieronder: de oudst bekende foto van spoorhuis 
22. 
 

 
In 1914 trouwde Wilhelmus Kempkens met 
Lamberdina Verbruggen en zij zijn toen op 
spoorhuis 22 gaan wonen. Beide personen 
zijn telgen uit bekende families in Maria-
Heide. De vader van Wilhelmus Kempkens 
was Johannes Kempkens. Deze Johannes 
is 1884 gaan wonen in spoorhuis 21 aan 
de Hintel. In dat zelfde jaar is daar zijn 
zoon Wilhelmus geboren, die dus later in  
spoorhuis 22 heeft gewoond. 
De vrouw van Wilhelmus (Willem) 
Kempkens, Lamberdina (Bertha) 
Verbruggen, was een dochter van Driek 
Verbruggen en is geboren in het in 1975 
afgebroken café tegenover de kerk. 
 

Willem, geboren in 1884, werkte al vanaf 
1903 bij de NDSB (destijds eigenaar van 
het Duits Lijntje). In 1928 vierde Willem zijn 25-jarig dienstverband bij de NDSB en kreeg daarbij een 
spoorweghanglamp cadeau. Daarnaast een herinneringsdiploma en een extra maandloon.   

              
 
 



 

 

Hiernaast: Wilhelmus Kempkens 
en Lamberdina Verbruggen. 

 

Op 10 februari 1932 wordt door 
Willem Kempkens een vergunning 
aangevraagd voor het bouwen van 
een woonhuis achter het spoorhuis 
met het huidige adres Nieuwe 
Veldenweg 18. Het huis werd er 
wel gebouwd, maar Willem 
overlijdt op 26 februari 1932. Zijn 
vrouw Bertha en haar kinderen 
gaan wel in het nieuwe huis 
wonen. 
   
 
 
 

 

Vele generaties van de familie Kempkens hebben bij ‘het spoor’ gewerkt. Diverse spoorhuizen zijn dan ook 
bewoond geweest door een ‘Kempkens’ of familie daarvan. Een uitzondering daarop was de oudste zoon 
van Willem Kempkens, Jan. Jan Kempkens, in 1941 getrouwd met Mien Schouwenaars, woonde op het 
tegenwoordige adres Pastoor van Haarenstraat 60, waar hij een timmerbedrijf had. 
 

 
In 1932 zijn Willem Langenhuizen en zijn vrouw 
Marie Marinus in spoorhuis 22 komen wonen. 
Willem was afkomstig uit Dinther en Marie uit 
Veghel. Zij  waren in 1922 getrouwd. Willem en 
Marie hadden geen kinderen. Zij hebben 16 jaar 
op de wachtpost gewoond. 
 

In 1948 ruilden Willem en Marie Langenhuizen 
van woning met Willem van der Burgt en Bertha 
Beekveld die in spoorhuis 21 aan de Hintel 
woonden. 

 
 

Hiernaast de familie van Willem van der Burgt en 
Bertha Beekveld. Vlnr: Thea, moeder Bertha,    
Martien, vader Willem, Marius, Willy en Riek. 
  
Willem van der Burgt is in 1971 op 69-jarige 
leeftijd  overleden. 
 
 
 

In 1972 zijn Cor van de Burgt en zijn 
vrouw Hannie Marinus in spoorhuis 22 
komen wonen. Ondanks dat de naam 
dat zou vermoeden, waren Willem van 
der Burgt en Cor geen familie van 
elkaar. 
Cor en Hannie hadden daarvoor 
gewoond op spoorhuis 21 aan de Hintel, 
dat in 1972 is afgebroken. Hannie was 
een nicht van Marie Langenhuizen-
Marinus. 
 
Hiernaast: spoorhuis 22 in de jaren 
negentig. 
 



 

 

Hiernaast Cor en Hannie van de Burgt en 
hun kinderen Helmara en Wilco. 
 
In 2016 zijn Cor en Hannie naar Uden 
verhuisd. 
 
Darna zijn Boyd Marinus en Simone van 
Rooij in het huis komen wonen. 
Boyd is een neef van Hannie. 
 

Nog een detail van het huis.  
Een lange eiken spoorbiels is aan de 
spoorzijde op de eerste verdieping vast 
gemaakt om trillingen op te vangen als de 
treinen passeerden. 
Op de foto hieronder zijn op de zijgevel de 
vijf ankers te zien waaraan de biels is 
vastgemaakt.               

 
Hiernaast: Simone van Rooij en Boyd Marinus. 
 
Hieronder: spoorhuis 22 in 2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tot slot willen we naar aanleiding van ons artikel over de bewaakte wachtpost 22, ook de 
geschiedenis van het Duits Lijntje in het kort beschrijven. 
 
Plannen voor een spoorweg 
 
Al in 1839 worden er plannen gemaakt voor de aanleg van een Zeeuwsch-Duitsche Spoorweg. 
Deze plannen worden na vele jaren onderhandelen verder uitgewerkt.  
Dit resulteerde in 1867 in een concessie voor de aanleg van een spoorweg van Boxtel naar de grens bij 
Gennep en verder naar Kleve. 
In 1869 wordt hiervoor de Noord-Brabantsche-Duitsche-Spoorwegmaatschappij (NBDS) opgericht. 
In 1870 gaat in Gennep de eerste schop de 
grond in voor de aanleg van de spoorweg. 
 

De stations en wachtposten waren intussen 
ook al gebouwd. 
Nadat ook diverse ‘kunstwerken’ zijn 
uitgevoerd, zoals de brug over de Maas en 
de draaibrug over het kanaal in Veghel, 
wordt in juli 1873 de treinverbinding Boxtel-
Goch in gebruik genomen. 
 
Hiernaast: de draaibrug in Veghel. 
 
In de eerste jaren rijden er dagelijks vier 
treinen per richting. 
           
Na een moeizame start volgde een 
bloeiperiode voor de NBDS. Zowel het 
goederen- als het personenvervoer groeide explosief. Ook het internationale postvervoer vond veel al per 
trein plaats. 
Dit had tot gevolg dat in 1903 het tweede spoor tussen Boxtel en Mill in gebruik werd genomen en 
vervolgens in 1912 het tweede spoor tot Goch.  
Vanuit Nederland was het bedevaartsoord Kevelaer per trein gemakkelijk bereikbaar en er werd door 
bedevaartsgangers veelvuldig van deze treinverbinding  gebruik gemaakt. 
 
Van Londen naar Vladivostok 
 

In 1908 werd naast de bestaande locomotieven de eerste sneltreinlocomotief, ‘de Blauwe Brabander’ 
genaamd, in gebruik genomen. De NBDS heeft in 1908 zes stuks van deze 3-assige locomotieven 
aangeschaft. 
Hiernaast: de 3-assige Blauwe Brabander. 

 
De jaren 1902-1913 zijn de hoogtij 
jaren geweest van de NDSB. 
In het topjaar 1913 werden op het 
traject Boxtel-Goch 1.243.000 
kilometers gereden, door zowel 
personen- als goederentreinen. In 
1918 was dit teruggelopen tot ‘slechts’ 
500.000 kilometers. 
 
In zijn glorietijd was het baanvak een 
onderdeel van de totale spoorlijn van 
Vlissingen tot Berlijn. Ook werd deze 
lijn wel eens in een overmoedige bui 
‘de spoorlijn van Londen naar 
Vladivostok’ genoemd. 
 
 



 

 

Faillissement  
 

Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 kwam een einde aan het internationale reizigers- en 
postverkeer. In 1919 leidde dat tot het faillissement van de NBDS. Het spoorwegtraject op Nederlands 
grondgebied werd toen overgenomen door de Staatsspoorwegen. 
In 1924 wordt de status van het Nederlandse deel van het Duits Lijntje door de Staatsspoorwegen 
teruggebracht naar die van een lokaalspoorweg. Dit had tot gevolg dat de tweede spoorlijn weer werd 
weggehaald. 
 

Bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog in 1940 was het de bedoeling 
van het Nederlandse leger om de spoorbrug 
over de Maas op te blazen. Dit mislukte 
echter waardoor een gepantserde Duitse 
trein bij Mill de Peel-Raamstelling wist te 
doorbreken. Hierna kon de spoorlijn intensief 
gebruikt worden voor de Duitse aanvoer 
naar Nederland van zowel militairen als 
materieel.  
 
Hiernaast: op de terugweg naar Duitsland 
ontspoorde de gepantserde trein 
 

Aan het einde van de oorlog worden de 
gevangenen van Kamp Vught massaal in 
veewagons naar Duitse 
vernietigingskampen afgevoerd. Eén van deze transporten is op 5 september 1944 vertrokken en via het 
Duits Lijntje gereden. Op woensdagmorgen 6 september is deze trein ook Maria-Heide gepasseerd. 
 

Op 17 september 1944 gaat operatie Market Garden van start. Op 18 september 1944 wordt de spoorbrug 
bij Gennep door de Duitse genie opgeblazen.  

 
Definitief ontspoord 
 
Eind mei 1945 wordt het personenvervoer tussen Boxtel en Mill weer hervat. Enkele jaren later in 1950, 
wordt het personenvervoer weer en nu definitief beëindigd. Sporadisch zijn er daarna nog bijzondere 
personentreinen geweest, zoals de Leut Expressen in 1966 en 1972. 
 

 
Aangezien er in Maria-Heide geen 
station was, mochten de Heikrikkels 
niet mee met de Leut Express. De 
trein werd in 1966 tot stoppen 
gedwongen en na enkele 
toezeggingen mocht de trein weer 
verder rijden, echter zonder 
Heikrikkels.  
In 1972 was er wederom geen 
officiële toestemming voor de 
Heikrikkels om met de Leut Express 
mee te mogen. Opnieuw werd de 
trein bij de Hintel tot stoppen  
gedwongen. Alleen als de 
Heikrikkels óók mee mochten, kon 
de trein verder. En zo gebeurde. 
Achteraf blijkt dat dit de laatste 
personentrein is geweest op het 
‘Duits Lijntje’. 

 

Hierboven: de Leut Express in dichte mist op de Hintel in 1972. 



 

 

 
Vrij snel na 1972 zijn op gedeelten van de spoorbaan de rails weggehaald en diverse spoorhuizen 
gesloopt, zo ook de spoorhuizen 20 en 21. Daarmee kwam een einde aan het ‘Duits Lijntje’. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierboven: zoals het was toen de spoorrails er nog lagen en nu, waarbij de rails hebben plaatsgemaakt voor 
een wandelpad. 
 
 
 
 
 


