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Smalspoor in het Maas- en Swalmdal(1)
door
Henk Kolkman
Algemeen
Tussen Venlo en Roermond ligt op enkele kilometers ten oosten van de Maas
de 'Pruusse Bos'. Dit is een hoogterras dat met een vrij steile rand ongeveer
30 m boven het Maas-niveau uitsteekt. Hier ligt een 1,5 tot 4 m dikke kleilaag
onder een zandlaag variërend van 3 tot 12 m dik. De klei komt alleen aan de
rand van het plateau dicht bij de oppervlakte en is daar relatief makkelijk te
winnen.
In het Romeinse Tegula kwam de kleilaag zelfs aan de oppervlakte. Hier kwam
de keramische industrie dan ook vroeg tot ontwikkeling. Daaraan danken we
de huidige plaatsnaam Tegelen. Het woord 'tegel' ook, hoewel het Romeinse
woord tegula 'dakpan' betekende. Vanaf de tweede helft van de negentiende
eeuw kwam de grofkeramische industrie in Tegelen opnieuw tot grote bloei.
Telgen van Tegelse fabrikantenfamilies als Teeuwen, Laumans en Janssen
stichtten fabrieken in de omgeving, alsook in het nabije Duitsland. Vanwege de
vette klei werden de specialiteiten opnieuw dakpannen en daarnaast gresbuizen. Niet iedereen zal die laatste term nog kennen. In tegenstelling tot draineerbuizen hebben gresbuizen een verglaasd oppervlak. Ze zijn daardoor
waterdicht en zeer geschikt voor rioleringen.
De spoorwegen speelden een grote rol. Tegelen, Belfeld, Reuver en Swalmen liggen aan de in 1865 geopende spoorlijn Venlo-Maastricht. In elke
plaats ontstonden na 1890 meerdere machinale fabrieken ('Stoomfabrieken')
bij de dorpskernen, dus dicht bij de stations en nog redelijk dicht bij de
Maas en de Pruusse Bos. Houben & Steegh in Belfeld kreeg al in 1895 een
raccordementf2), bij drie fabrieken in Reuver gebeurde dat pas tussen 1928
en 1934. Er werd veel per spoor geëxporteerd. Na de kanalisatie van de
Maas vertrokken kustvaarders met dakpannen vanuit Tegelen, Belfeld en
Asselt naar bestemmingen als Engeland en Finland.
De al genoemde steilrand van het hoogterras loopt niet precies evenwijdig
(1)

(2)
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Dit artikel verscheen in afleveringen in het tijdschrift 'Smalspoor', nrs. 61, 63, 64 en het nog te verschijnen nummer met het artikel over Belfeld; een uitgave van de Stichting Stoomtrein Valkenburgse
Meer in samenwerking met de Nederlandse Smalspoorstichting en de Stichting Nationaal Smalspoor
en het algemeen deel in de 'Nieuwsbrief Stichting Historie Grofkeramiek', nr. 21 (jan. 2004). Het werd
voor dit jaarboek bewerkt en samengevoegd.
Aftakking van de hoofdlijn; aansluitingsspoor naar de fabriek.

met de grens. Bij Swalmen en
Reuver dolven de Nederlandse
fabrikanten de klei net over de
grens op Duits gebied. Daarentegen lagen de groeves in Tegelen op Nederlands gebied
en vond van hieruit ook vervoer van klei per smalspoor
naar Duitsland (Kaldenkirchen)
plaats. Bij het ten zuiden van
Tegelen gelegen Belfeld lagen
de groeves eerst nog net op
Nederlands gebied, namelijk bij
Maalbeek. Toen die groeves uitgeput raakten, ging men klei
winnen over de grens. Veel
groeves lagen op gemeentegrond. Dit gold ook voor Swalmen. De groeves lagen daar dan
wel op Duits gebied, maar dat
gebied was eigendom van de
gemeente Swalmen. Daarentegen lagen de meeste groeves De groeve Maalbeek van de Electrische Dakpannenfabrieken Gebr. Van Cleef te Belfeld.
(foto: P. Buskens)
van de Reuverse fabrikanten op
het eigendom van een Duitse
textielbaron, Freiherr von Diergardt. Anders dan Swalmen, had de gemeente
Beesel daarom weinig of geen greep op het smalspoor aan de andere kant van
de grens.
Aanvankelijk werd gegraven in primitieve putten. Vanaf 1885 kwamen er
grotere en diepere groeven, die terrasvormig werden afgegraven of waarin
twee of drie houten etages werden gebouwd. De klei werd in etappes naar
boven gegooid. Alles was handwerk; excavateurs'3' verschenen hier pas
vanaf circa 1920. De klei werd afgevoerd met paard en kar.
De invoering van smalspoor was een zeer belangrijke vorm van mechanisatie, al doet de paardentractie daar misschien niet direct aan denken. De klei
werd nu naar beneden, in de kipwagens gegooid. Deze werden over het
smalspoor via een helling omhoog getrokken en vervolgens naar de fabrie-

(3)

(Grond)graafmachines.
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ken vervoerd. In Swalmen kostte het vervoer per paard en kar omstreeks
1905 1,50 gulden per m3; per smalspoor daalde dit tot 15 cent! Fabrikant
Trienekens in Reuver noemde zelfs 10 cent. Verschillende bronnen zijn het
er over eens dat één paard zes kipwagens van 3A m3 over een vlakke weg
kon trekken. Op de helling in de groeve was dat natuurlijk minder. Als eerste in de regio kreeg Canoy-Herfkens in 1893 vergunning van de gemeente
Tegelen voor het aanleggen van 'een ijzeren spoorbaan over gemeentegronden voor het vervoer van potaarde'. De spoorbreedte was 90 cm. In 1895
kreeg Houben & Steegh een dergelijke vergunning van de buurgemeente
Belfeld, maar nu bedroeg de spoorbreedte 75 cm. Latere smalspoorlijnen in
Tegelen en Belfeld en de lijnen in Reuver (1901) en Swalmen (1910) kregen allen een spoorbreedte van 60 cm.
De fabrikanten waren weliswaar concurrenten van elkaar, maar werkten op
het gebied van smalspoor vaak samen. De aanleg van smalspoorlijnen vergde immers veel tijd (voor het plannen van de lijn, aanvragen van de vergunningen, verwerven van gronden, etc.) en geld. De vorm van samenwerking verschilde per gemeente. In Tegelen werd samenwerking kennelijk aan
het particulier initiatief overgelaten. De gemeente Beesel probeerde het met
regelgeving en eiste steeds dat ook andere fabrikanten mochten deelnemen
bij een vergunningaanvraag. Het ging immers om smalspoor in de bermen

Het smalspoor in de Keulsweg in Reuver-Offenbeek in 1956. kort voor de opheffing. Links de aansluiting
van Jac Laumans met enkele kipwagens; rechts een vrachtwagen met klei.
(foto: Sjeng Lommen)
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van gemeentewegen. Het was niet in het algemeen belang dat er in iedere
berm een lijn werd aangelegd en evenmin dat de fabrikant die zich als eerste meldde een vergunning kreeg en de volgende niet. De kosten van aanleg
en onderhoud van de gemeenschappelijke lijn(gedeelten) werden in Reuver
over de fabrikanten verdeeld naar verhouding van het aantal ovens. Elke
fabrikant gebruikte op het gemeenschappelijke spoor zijn eigen kipkarren,
paard(en) en later loc(s). Soms kwam het tot enkele knallende ruzies, waaraan de Officier van Justitie en de Commissaris van de Koningin te pas kwamen. In Swalmen was de samenwerking het verst gevorderd. De exploitatie
was er in handen van een mini-spoorbedrijfje, de NV Smalspoor Swalmen.
Eerst werd alleen 's winters klei gestoken. De arbeiders waren hiervoor
beschikbaar omdat de fabrieken dan toch stil lagen. Buiten drogende producten konden namelijk kapot vriezen. Later kon onafhankelijk van het
weer gedroogd worden boven en rondom de moderne ringovens. Van de
grote fabrieken kreeg Canoy-Herfkens als eerste in 1883 een ringoven;
Janssen-Dings in Belfeld als laatste in 1930. Toen kon het hele jaar klei
gestoken en gereden worden.
Stoomlocs hebben nooit gereden op het 'Gleis' in deze regio. De Gebr. Teeuwen in Tegelen kochten in 1913 een benzineloc, waarschijnlijk als eerste in
de streek. In Swalmen verdween de paardentractie pas in 1927, maar daar
werd meteen overgeschakeld op dieseltractie. De gebruikte motorlocomotieven konden circa 20 wagens trekken, ruim drie maal zo veel als een
paard. Tientallen jaren werd het beeld in de verschillende dorpen bepaald
door de 'kleitrams'. In Reuver was de benaming 'tuf zeer ingeburgerd. Een
locloods was daar een 'tufhuis'.
Na de Tweede Wereldoorlog speelde de grofkeramische industrie een
belangrijke rol bij de wederopbouw. In de jaren zestig van de twintigste
eeuw werd de concurrentie van kunststof en beton sterk gevoeld. Er vond
een verdere rationalisatie van de productie plaats, in minder maar modernere fabrieken. Bij een golf van bedrijfssluitingen en fusies verdween een aantal fabrieken uit de dorpen. Op de vrijgekomen ruimte werden nieuwe
woonwijken gebouwd, vaak met straatnamen die aan de grofkeramische
industrie herinneren. Het smalspoor was al eerder uit het dorpsbeeld verdwenen, in Reuver bijvoorbeeld in 1956. In een halve eeuw bleken de kosten van het vervoer per kleitram te zijn gestegen van 15 cent tot 1,50 gulden
per m3. Maar vervoer per vrachtauto was nog iets duurder, namelijk 1,65
gulden per m3. De directe aanleiding voor de opheffing was hier dat de
gemeente het smalspoor graag zag verdwijnen uit de drukke Keulseweg.
Maar ook elders verdween het smalspoor. Een belangrijke reden was dat de
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klei uit de Pruusse Bos niet meer aan de strenger wordende eisen van het
KOMO keurmerk kon voldoen. Er zaten namelijk veel houtresten in, die in
de oven verbrandden en poriën achterlieten. De winning van klei werd daarom overgelaten aan daarin gespecialiseerde bedrijven, die de klei per
vrachtwagen uit vooral Zuid-Limburg haalden.
Smalspoor in Swalmen
De woeste grond tussen Swalmen en de Duitse plaatsen Bracht en Bruggen
was van oudsher gemeenschappelijk bezit van die gemeenten. Men liet er
vee weiden en haalde er hout zonder zich veel van de grens aan te trekken.
Midden negentiende eeuw ontstond er echter onenigheid over het eigendom, waarbij er door Swalmenaren veroorzaakte schermutselingen op Duits
gebied plaatsvonden. Het conflict eindigde toen officieel werd vastgelegd
dat de gemeente Swalmen op Duits gebied grond in eigendom kreeg. Dit
was een unieke situatie, die verder nergens langs de Nederlands-Duitse
grens voorkwam. Later kwam de gemeentegrond op Duits gebied goed van
pas voor de aanplant van mijnhout en de winning van klei. Niet minder dan
tien dakpannenfabrieken in Swalmen maakten van die klei gebruik.
Het kleivervoer ging eerst per paard en kar over de kiezelweg van Bruggen
naar Swalmen, die op Nederlands gebied de Koestraat heette (nu Bosstraat).
In 1910 werd de NV Smalspoor Swalmen (SSS) opgericht met als doel 'het
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aanleggen en exploiteren van een smalspoorweg tusschen Swalmen en de
kleigroeven, over een afstand van voorlopig 4000 m, welke tram hoofdzakelijk zal dienen tot vervoer van pannen, klei, hout en andere zaken'.
De sporen uit de verschillende groeves over de grens kwamen juist op
Nederlands gebied samen. Vandaar liep de lijn over de Bosberg naar de Bosstraat, waar de fabrieken van achtereenvolgens Terstappen (op bijgaande
kaart aangegeven met T), Benders (B), Noten (N) en Hermans (H) werden
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aangedaan. Aan de andere kant van de Rijksweg (Roermond-Venlo) lag de
bebouwde kom van Swalmen. Om hier de fabrieken van Kluytmans Dobbelaere (D), Hendrikx (Hx) en Schouenberg (S) te bereiken werd een kronkelig tracé gevolgd. Het laatste stuk ging over het voorplein van het NS-station. Dat kwam omdat dit de kortste verbinding was; er werden hier geen
goederen overgeslagen. Dat niet minder dan zeven fabrieken van dezelfde
lijn gebruik maakten en dat de samenwerkingsvorm een NV was, kwam
elders niet voor. De aandeelhouders in de SSS waren de eigenaren van drie
fabrieken (Terstappen, Kluytmans-Dobbelaere en Schouenberg). Er waren
25 aandelen van elk 500 gulden, waarvan 20 gestort.
Volgens een opzet uit 1908 dacht men het kapitaal te besteden aan 6000 m
spoor van 7 kg/m (kant en klaar 8160 gulden), de aanleg (1000 gulden), één
paard (600 gulden) en de stalling daarvoor (600 gulden). Verder zouden er
vijftien kipkarren van % m3 komen voor 64,50 gulden per stuk. Later was
sprake van kipkarren met rem (81 gulden) en zonder rem (58,50 gulden).
Omdat er maar één paard zou zijn, waren er geen passeersporen nodig. Er
was dan ook maar voorzien in vijf wissels, namelijk één voor elke aangesloten fabriek (aanvankelijk waren dat er vijf) en kennelijk één bij de splitsing tussen twee groeves. Als kosten werd gedacht aan jaarlijks 10% afschrijving (ruim 1200 gulden), 4% rente op het kapitaal (bijna 500 gulden), 500
gulden voor het baanonderhoud, 400 gulden voor het onderhoud van het
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aangedaan. Aan de andere kant van de Rijksweg (Roermond-Venlo) lag de
bebouwde kom van Swalmen. Om hier de fabrieken van Kluytmans Dobbelaere (D), Hendrikx (Hx) en Schonenberg (S) te bereiken werd een kronkelig tracé gevolgd. Het laatste stuk ging over het voorplein van het NS-station. Dat kwam omdat dit de kortste verbinding was; er werden hier geen
goederen overgeslagen. Dat niet minder dan zeven fabrieken van dezelfde
lijn gebruik maakten en dat de samenwerkingsvorm een NV was, kwam
elders niet voor. De aandeelhouders in de SSS waren de eigenaren van drie
fabrieken (Terstappen, Kluytmans-Dobbelaere en Schouenberg). Er waren
25 aandelen van elk 500 gulden, waarvan 20 gestort.
Volgens een opzet uit 1908 dacht men het kapitaal te besteden aan 6000 m
spoor van 7 kg/m (kant en klaar 8160 gulden), de aanleg (1000 gulden), één
paard (600 gulden) en de stalling daarvoor (600 gulden). Verder zouden er
vijftien kipkarren van 3/4 m3 komen voor 64,50 gulden per stuk. Later was
sprake van kipkarren met rem (81 gulden) en zonder rem (58,50 gulden).
Omdat er maar één paard zou zijn, waren er geen passeersporen nodig. Er
was dan ook maar voorzien in vijf wissels, namelijk één voor elke aangesloten fabriek (aanvankelijk waren dat er vijf) en kennelijk één bij de splitsing tussen twee groeves. Als kosten werd gedacht aan jaarlijks 10% afschrijving (ruim 1200 gulden), 4% rente op het kapitaal (bijna 500 gulden), 500
gulden voor het baanonderhoud, 400 gulden voor het onderhoud van het
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De twee machinisten van Terstappen voor de O&K type M, die kennelijk in eigen beheer van een dak en zijwand is voorzien.

paard, ook 400 gulden voor de knecht, samen ruim 3000 gulden. Voor dat
bedrag zou jaarlijks 5800 m3 klei vervoerd worden; per boerenkar kostte dit
8120 gulden. Per smalspoor zou dat dus minder dan de helft zijn, maar hoe
moest men de kosten verdelen? De eigenaren van Dobbelaere wilden iedereen evenveel laten betalen (en hadden daar belang bij omdat ze ver van hun
groeve zaten); de andere aandeelhouders waren voor betaling naar gebruik of
per oven. Uiteindelijk werd men het eens over een prijs van 12,5 cent per
wagen en per 1000 meter. Die prijs gold ook voor de aandeelhouders.
Er werd het hele jaar door gereden, zes dagen in de week, met wat men bij
de Spoorwegen 'bloktreinen' noemt. Het aantal wagens per tram was bijna
altijd zes. Die zes wagens werden steeds bij één groeve opgehaald en bij één
fabriek afgeleverd. Doorgaans werd een aantal dagen achter elkaar voor een
bepaalde fabriek gereden.
Voor Schouenberg (die met 4260 m het verst van de groeves zat) werden
maximaal vier ritten per dag gereden; voor Terstappen (waarvoor de afstand
het kortst was) zes, soms zeven. In de periode van eenjaar tussen l augustus 1910 t/m 29 juli 1911 werden 7.530 wagens vervoerd. Daarvan namen
de aandeelhouders Terstappen (24%), Dobbelaere (25%) en Schouenberg
(23%) elk ongeveer een kwart voor hun rekening. Veel wagens werden ook
vervoerd voor niet-aandeelhouder Noten (19%), maar voor Hendrikx en
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De kruising van de Rijksweg met de Bosstraat en Veldpoort. Op de voorgrond de Bosstraat met links het
'Gleis' van Smalspoor Swalmen.

Benders was dit maar 6 resp. 2%. Tenslotte betrof 2% van het vervoer metselzand.
In 1915 had nog maar één Swalmer pannenfabriek telefoon. Vervoer werd
door de pannenfabrieken per briefkaart bij de SSS aangevraagd. Het kantooradres was het adres van de fabriek die op dat moment de directeur van
de SSS leverde. Alleen de lijn en de kipwagens waren eigendom van de
SSS. In tegenstelling tot de plannen had de SSS geen paard en geen knecht
in dienst. Soms zorgde een fabriek zelf voor paard en voerman. Maar er
werden vooral twee voerlieden ingehuurd, de heren Peeters en Van Keeken.
Vaak reed Peeters dagen achter elkaar en dan weer Van Keeken. Soms reden
ze allebei op dezelfde dag en er waren ook werkdagen zonder vervoer. Bij
de kruising met de Rijksweg lagen de straten, waarin het spoor lag (de Bosstraat en de Veldpoort), niet in eikaars verlengde zodat juist ter plekke van
de Rijksweg een krappe bocht lag. Een paard kon daar geen zes volle kipkarren doorheen trekken. De voerman liet het paard voor de kruising stoppen, maakte de drie achterste wagens los en ging met een rode vlag op de
Rijksweg staan. Vervolgens trok het paard de drie wagens door de bocht.
Daarna werd de procedure met de drie achterste wagens herhaald.
De zaken gingen goed en er werden kipwagens bijgekocht. In 1921 bouwde Terstappen een moderne ringoven. In 1922 gingen Schouenberg en Hermans samenwerken als de Vereenigde Swalmer Dakpanfabrieken, beter
bekend als de 'Vennoot'. In 1925 kwamen daar de Gebroeders Benders bij
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en in 1926 Kluytmans-Dobbelaere. Hierna had de NV Smalspoor Swalmen
in feite nog maar twee aandeelhouders, namelijk de Vennoot en Terstappen.
De Vennoot had een grote productie en timmerde flink aan de weg. Zo
exporteerde men dakpannen naar Engeland, eerst per NS met veerbootwagens en vanaf 1925 per coaster, die aanlegde in het nabij Swalmen aan
de Maas gelegen Asselt.

Diema 359 (1927) van de Vennoot. Uit de grote pijp komt stoom van de verdampingskoeling; de uitlaatgassen ontwijken door het kleine pijpje rechts daarvan.

In 1927 schakelde de Vennoot over op motortractie door de aanschaf van
Diema 359. De krachtbron was een ééncilinder dieselmotor met verdampingskoeling. Terstappen kocht in 1929 bij Orenstein & Koppel een benzinelocomotief van het type M.
In 1930 werd door de N.V. Houthandel en Kistenfabriek P. Coorens het plan
opgevat om een aansluiting te realiseren op het spoor van de 'Vennoot' vanaf
de Veldpoort over de gemeenteweg naar de fabriek aan de Swalm. Hoewel
de vergunning door B & W op 22 augustus 1930 werd verleend is ze vanwege de economische crisis vermoedelijk nooit tot uitvoering gebracht.
Toen de crisis toesloeg, ging de Vennoot in 1936 failliet. De sporen naar de
fabrieken bleven lang liggen. Van de vier fabrieken werd die van Benders in
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Kaart van de smalspoorlijnen vanaf de kleigroeves op de "Pruussebos" naar de pannenfabriek van Terstappen, ca. 1936.
(kopie: Jos Alers)
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1940 afgebroken. De rest beleefde na de oorlog nog een opleving als NV
Kleiwarenindustrie S walmen. In 1951 deelde de directie daarvan aan B & W
mee dat het smalspoor in de bebouwde kom werd opgeheven. De gemeente zou het spoor opbreken op kosten van genoemde NV. De Diema van de
Vennoot is naar Alphen aan de Rijn gegaan. Wanneer is onbekend; duidelijk
is wel dat na de Tweede Wereldoorlog nog vervoer met paardentractie heeft
plaats gevonden, in elk geval voor Hendrikx.
Na 1936 bleef Terstappen dus als enige aandeelhouder in de NV Smalspoor
Swalmen over. Waarschijnlijk was dit de reden dat de NV Smalspoor Swalmen
op l juli 1940 werd opgeheven. Dit betekende geenszins het einde, want in elk
geval bleef Terstappen een deel van de lijn gebruiken. De benzineloc reed twee
maal per dag met acht wagens klei voor de fabricage van rode dakpannen in de
ringoven. In 1949 kocht Terstappen een nieuwe loc, Diema 1259 van het type
DS 12. Deze reed drie maal per dag met tien wagens over een eigen lijn naar
een tweede groeve van Terstappen, 'Ulegaten'. Hieruit kwam de klei voor de in
Kasseier ovens gebakken blauwe (zilverkleurige) dakpannen. De twee lijnen
waren door een wisselverbinding verbonden.
Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden firma's met specialistische apparatuur
als graafmachines en bulldozers, die klei wonnen. Het was voor Ter-stappen
goedkoper om de klei voor de rode dakpannen van zo'n firma te betrekken.
Deze klei werd met vrachtwagens tot op het fabrieksterrein gebracht.
De O&K benzineloc ging daarom in 1954 uit dienst. De klei voor blauwe
dakpannen was echter vrij zeldzaam. Zodoende bleef Ulegaten - en daarmee
de Diema dieselloc - nog in bedrijf tot 1961. De blauwe dakpannen hadden
toen aan populariteit ingeboet en er werd overgegaan op de fabricage van
genuanceerde gesmoorde dakpannen in overslaande vlamovens. Het is niet
bekend wat er met de O&K gebeurd is. De Diema ging naar Torfwerk
Dalum van Trio NV. Er is geen in Swalmen genomen foto van deze Diema
bekend. Van de O&K bestaat wel een foto van de twee machinisten, waarop de loc slechts deels te zien is (zie blz. 130).
"Lange tijd hebben er nog enige kipwagentjes gestaan op het smalspoor voor
de fabriek van Terstappen. Deze werden door de jeugd naar boven geduwd
tot op de Bosberg. Dan sprong men erop en ging het in vliegende vaart naar
beneden. Als rem diende een houten paal die tussen het frame en de wielen
werd gestoken; een levensgevaarlijke bezigheid. Soms waren er beneden
achter een bocht stammetjes op de rails gelegd, zodat men gedwongen was
eraf te springen. De kipwagentjes kwamen meestal tot stilstand voor de bocht
bij de Bosstraat. Dan begon het hele spel opnieuw".
(Jos Alers)
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Anders dan in Reuver, Tegelen en Belfeld is de grofkeramische industrie
geheel uit Swalmen verdwenen. In 1961-'62 verkocht de gemeente S walmen de 174 ha op Duits gebied. Bij de firma Robbelien staat een locmonument. Behalve enkele straatnamen herinnert verder niets aan de 'pannensjoppen'. Wel kan men in de gemeentebossen (De Bosberg) aan spoorwegarcheologie doen. In dit 'stiltegebied' is een diepe ingraving voor het smalspoor nog zeer goed te zien. Op Duits gebied treft men ook ingravingen aan
en deels met water gevulde en deels dicht gegroeide groeven.
Smalspoor in Reuver
In Offenbeek lag de grofkeramische industrie aan en nabij wat nu de Keulseweg heet. Deze kruist ongeveer 2 km van Offenbeek de grens bij de Witte
Steen. Tegenwoordig kan men zowel vanuit Reuver als vanuit Bracht in
Duitsland het bosgebied bij de Witte Steen per auto bereiken, maar een slagboom verhindert gemotoriseerd grensoverschrijdend verkeer. De kleigroeven lagen aanvankelijk vooral bij de Icksberg op Duits gebied, iets ten zuidoosten van de Witte Steen. De Icksberg staat niet op moderne kaarten, want
de 'berg' is na de Tweede Wereldoorlog geheel afgegraven.
Op 12 november 1900 verleende B & W van Beesel concessie 'voor het leggen van een paardentramweg voor het vervoer van klei of potaarde langs de
kunstmatig verbeterde weg naar de Pruisische grens'. De tramlijn moest al
voor de eerste januari 1901 zijn voltooid! De concessiehouders waren Jac.
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L= Laumans; T= leeuwen
F = Tïenekens, later Feijen
analspoor 1901/04 -1957
analspoor 1904-1927
Snalspoor 1927/34 -1957
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De Reuverse wijk Heijencamp ligt grotendeels op het vroegere fabrieksterrein van Jac Laumans. Een schoorsteenstomp met kleitreintje herinnert hieraan. Op 7 januari 2003 lag bij het monument een laagje sneeuw.
(foto: Henk Kolkman)

Laumans en de firma L. Timmersmans, P. en J. Teeuwen (in het vervolg aan te
duiden met Teeuwen omdat Timmermans later uittrad). Beide bedrijven produceerden dakpannen en later ook gresbuizen. De spoorbreedte was 60 cm.
Het gedeelte op Duits gebied was klaarblijkelijk al eerder aangelegd zoals
blijkt uit een krantenbericht in de Maas- en Roerbode van dinsdag l maart
1898. Daarin wordt onder de kop 'Reuver' medegedeeld: 'Binnenkort zal van
uit Bracht (Pruissen) tot hier aan de grenzen een tramlijn worden aangelegd
voor den heer Jac. Laumens & Co., om klei en zand te vervoeren naar de pannenfabrieken alhier en Tegelen'. De lengte (inclusief het Duitse gedeelte) van
de Icksberg naar de fabriek van Laumans was ongeveer 2800 m; naar Teeuwen
was het nog een paar honderd meter verder. Op Nederlands gebied lag de lijn
vrijwel geheel langs de Keulseweg, waaraan ook beide fabrieken lagen. Er was
sprake van wat tegenwoordig 'flankerend beleid' wordt genoemd: op 12
december 1903 besloot de gemeente dat fabrikanten die niet op de tramlijn
waren aangesloten jaarlijks 4 gulden per oven moesten betalen. De onderhoudskosten van de Keulseweg werden namelijk vooral veroorzaakt door kleivervoer per boerenkar.
Aan de concessie was de voorwaarde verbonden dat ook andere fabrikanten
desgewenst van de lijn gebruik konden maken. De verdeling van de aanleg- en
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onderhoudskosten moest dan gebeuren in verhouding tot het aantal ovens en
de lijnlengte waarvan gebruik werd gemaakt. Al in 1904 werd deze mogelijkheid benut door de dakpannenfabriek Trienekens en de gresbuizenfabriek Janssen-Willemsen. Omdat Janssen-Willemsen niet aan de Keulseweg lag, kreeg
deze fabriek op 26 september 1904 concessie voor een lijn vanaf de fabriek
door de Industriestraat naar de Keulseweg. Deze lijn moest op l januari 1905
aangelegd en in exploitatie zijn. Bij de Icksberg moet het een drukte van belang
zijn geweest. Net over de grens sloot het spoor van de West Deutsche te Bracht
nog aan. De laatste honderden meters naar de Icksberg waren gemeenschappelijk eigendom van Jac. Laumans, Janssen-Willemsen, Trienekens en de West
Deutsche. De groeve van Teeuwen lag wat ter zijde van de Icksberg.
Elk bedrijf gebruikte op het gemeenschappelijk deel zijn eigen paarden en
kipwagens. In 1921 werden 5000 kipwagens voor Teeuwen vervoerd, 3800
voor Laumans, 2400 voor Janssen-Willemsen en 1600 voor Trienekens, in
totaal 12800. Nadat zijn voerman voor eigen rekening was gaan rijden
(waarbij hij per kipkar betaald werd), constateerde Laumans verbaasd dat
het paard ineens zes wagens kon trekken. Hiervan en van 300 werkdagen
per jaar uitgaande, zouden de fabrieken samen dagelijks zeven trams heen
en zeven trams terug hebben laten rijden. Het werkelijke aantal zal ongeveer
het dubbele zijn geweest, want in die tijd werd er alleen 's winters klei gestoken. Er waren dan ook enkele wisselplaatsen. Er werd op zicht gereden.

De Diema van Teeuwen zorgt met dertien kipkarren voor leven op de verder uitgestorven Keulseweg in Reuver-Offenbeek. Aan de horizon doemt de 'Pruusse Bos' op. De foto werd tussen 1945 en 1956 gemaakt.
(foto: gemeente-archief Beesel)
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Trams met volle wagens hadden steeds voorrang op trams met lege wagens.
In 1913 is een brug over een beek ingestort terwijl er een kleitram van Teeuwen overheen reed. Vier kipkarren vielen in de beek; de voerman en het
paard bleven ongedeerd.
Na twintig jaar waren de rails versleten. Bovendien waren voor de invoering van motortractie zwaardere rails nodig. Dit zorgde voor een stroom van
protestbrieven van Trienekens naar de gemeente. Trienekens had in 1927
maar 16 werknemers en was daarmee aanzienlijk kleiner dan de andere drie
fabrieken, die 57 tot 74 werknemers telden. Voor Trienekens zal de aanschaf
van een motorloc niet lonend zijn geweest, terwijl hij wel aan de verzwaring moest mee betalen. Trienekens voerde onder meer aan dat de gemeentelijke concessie alleen op paardentractie betrekking had en dat dit nooit
veranderd was. De kostenverdeling op grond van het aantal ovens was wel
eenvoudig, maar Trienekens wilde een verdeling op grond van het werkelijk
gebruik. Er waren namelijk fabrikanten die een kleivoorraad van meer dan
een jaar aanlegden en dus tijdelijk de tramlijn veel vaker gebruikten. De
kwestie sleepte zich jaren voort. Omdat Trienekens snel en uitvoerig in de
pen klom, is er veel informatie over deze tijd (zoals de eerder genoemde
aantallen wagens). Aan de affaire Trienekens kwam in 1927 een einde doordat zijn fabriek werd overgenomen door Feijen, die kennelijk rustiger van
aard was.
Geleidelijk verplaatsten alle fabrikanten hun groeves van de Icksberg naar
een gebied nabij grenspaal 427, gelegen in domeinen van de 'Freiherrlich
von Diergardtsche Forstverwaltung'. Men sprak daarom wel kortweg van
Diergardt. Als eerste vroeg en kreeg Jac. Laumans in 1927 concessie voor
een lijn naar Diergardt. Laumans koos daarbij min of meer de kortste weg
en week ver voor de Icksberg van de oude lijn af. Teeuwen legde in 1934
echter een lijn langs de grensweg de Prinsendijk, van de omgeving Icksberg
naar Diergardt. De achtergrond van deze verschillende tracés was de ligging
van de klei-opslagplaatsen. Laumans had een kleibult aan het nieuwe tracé,
maar de kleibult van Teeuwen lag nabij de Witte Steen. De uiteinden van de
lijn bleven wel in gemeenschappelijk gebruik bij Laumans en Teeuwen.
Janssen-Willemsen koos in 1929 een geheel eigen tracé. De drie nieuwe lijnen lagen vrijwel overal langs landwegen. Er is helaas een dodelijk ongeval
bekend. Een op zo'n weg fietsende vrouw kwam met de tram in aanraking
en viel, waarbij haar kind onder de loc kwam.
Zoals al eerder gezegd, één van de voorwaarden van de gemeentelijke concessie was dat medegebruik moest worden toegestaan. Een medegebruiker
kon mede-eigenaar worden of huur betalen. De concessiehouder moest de
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aanlegkosten aan de gemeente opgeven, zodat beoordeeld kon worden of
bijvoorbeeld de gevraagde huur redelijk was. B & W vond dat dhr. Janssen
(Willemsen was inmiddels uitgetreden) de aanlegkosten van zijn nieuwe lijn
zwaar overdreven had, kennelijk om zoveel mogelijk van eventuele medegebruikers te vangen. Hij zou onder andere de opnieuw gebruikte rails van
zijn oude lijn opgevoerd hebben als nieuwe rails. Een eigenaardig punt was
ook dat de loonkosten van de aanleg van een bepaald lijngedeelte niet te
bewijzen waren, omdat de betrokken aannemer dit alleen (zonder personeel
in te huren, met alleen zijn eigen paard) had aangelegd. De kwestie werd
zeer hoog opgespeeld. B & W (waarin concurrent Laumans één van de
beide wethouders was!) deed aangifte wegens valsheid in geschrifte en
dreigde de concessie in te trekken. Indien de exploitatie van de lijn niet vrijwillig gestopt werd, zou politie worden ingezet. Janssen nam een advocaat
in de arm en deed een beroep op de Commissaris der Koningin, die zijn
Kabinetssecretaris naar B & W stuurde. De veldwachter verhoorde getuigen, onder andere bovengenoemde aannemer en spoorwegarbeiders die de
nieuwe rails voor Janssen gelost zouden hebben. De Officier van Justitie zag
uiteindelijk geen reden voor vervolging. Janssen stuurde een nieuwe specificatie van de kosten. B & W streepte daarin nog wat posten weg en uiteindelijk kreeg Janssen zijn concessie. Achteraf bleek de affaire nogal overbodig, want er heeft nooit een andere fabriek gebruik gemaakt van de lijn van
Janssen-Willemsen.

De gresbuizenfabriek van Jac. Laumans in Reuver-Offenbeek, eindjaren '30, met diverse kleiwagentjes.
(foto: collectie John Kuijpers)
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Bij Reuver zijn ongeveer zeven locs actief geweest. Daarvan is lang niet alles
bekend, omdat op fabriekslijsten vaak alleen de importeur staat vermeld.
Bovendien bestaan van een aantal locomotieffabrieken geen complete leverlijsten. Blijkens de 'Kroniek 75 jaar Laumans' werd omstreeks 1921 een
benzolloc gekocht. Deze bleek het vervoer van de gehele productie en ook de
hellingen niet goed aan te kunnen. Daarom werd in 1930 een zware dieselloc
aangeschaft die 20 wagens kon hebben. Volgens de Deutz leverlij st betreft het
fabrieksnummer 9725 uit 1930 van 6 ton en 24 pk. Dit type MLH322 Gr had
een liggende ééncilinder motor met verdampingskoeling, die gestart werd met
perslucht. Tijdens bedrijf werd de persluchtcilinder met uitlaatgassen gevuld.
De loc heeft eerst op de tentoonstelling van de Deutsche LandwirtschaftsGesellschaft (DLG) in Keulen gestaan. De Deutz had een cabine en overnachtte in het Tufhuis, dat ook van een werkkuil was voorzien. Daarnaast had
Laumans een lichtere loc zonder cabine, waarschijnlijk een Diema. Deze verbleef steeds in de groeve. De Deutz heeft tot het einde dienst gedaan. Er zijn
geen foto's van bekend. Er is wel een foto van de Diema van Teeuwen. De
trapeziumvormige motorkap is kenmerkend voor Diema's die gebouwd zijn
vanaf ergens in de oorlogsjaren tot in de vroege jaren vijftig. Dit betekent zeer
waarschijnlijk dat Teeuwen daarvoor een andere loc heeft gehad. De bewoners van de Keulseweg konden aan het geluid horen of de Deutz van Laumans
dan wel de Diema van Teeuwen passeerde.

Bij Janssen-Willemsen kon een ploeg van twee man dagelijks dertig kipkarren lossen. Links de Orenstein &
Koppel, type RL II, met machinist.
(foto: collectie R. Janssen)
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Volgens een foto had Janssen-Willemsen een O&K van het type RL II. Dergelijke diesellocs werden gebouwd van 1927 tot 1936. Volgens gegevens
van O&K in Amsterdam was deze loc in elk geval nog in 1950 aanwezig.
De loc werd gestald in een grote loods, die ook voor andere doelen diende.
Omdat die loods dwars op het spoor stond, was er zelfs in een draaischijf
voorzien.
Volgens gegevens in het gemeentearchief heeft Feijen slechts van 1932 tot
1937 (volgens een andere bron tot 1941) gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke lijn langs de Keulseweg. Toch had ook Feijen een loc. Er was
namelijk een Tufhuis, dat nu als woonhuis gebruikt wordt.
Rond 1955 werden in Reuver-Offenbeek nabij de Keulseweg veel woningen
gebouwd. Het werd hinderlijk dat de voorname verkeersader bijvoorbeeld
niet van trottoirs kon worden voorzien, omdat er smalspoor in de berm lag.
Er werd over gedacht om de kleitrams door een minder drukke straat (de
Broeklaan) achter de fabrieken te laten lopen. Hiervoor zou grondruil nodig
zijn, die onder andere vanwege de eerder genoemde klei-opslagplaatsen
nogal gecompliceerd was. Omdat er weinig grondeigenaren hun medewerking wilden verlenen, werd er van afgezien. Op 18 juni 1956 besloot de
gemeenteraad na een uitvoerige discussie tot opheffing van het smalspoor
langs de Keulseweg. Het opbreken moest voor l juni 1957 gebeuren. Het
kleivervoer van Laumans en Teeuwen vond voortaan per vrachtauto plaats,
waartoe de gemeente de wegen in het grensgebied moest verbeteren. Uit de
desbetreffende raadstukken blijkt dat Laumans bij de opheffing van het
smalspoor 3700 m spoor had en Teeuwen 4800 m. Laumans had minstens
30 kipwagens. Op het fabrieksterrein van Laumans bleven kipkarren met
handkracht in gebruik, bijvoorbeeld om stenen uit de ovens te halen.
De tramlijn van Janssen-Willemsen liep niet door de Keulseweg en viel
daarom niet onder het raadsbesluit. Maar vanwege de slechte kwaliteit van
de klei uit Diergardt raakte de klei tram ook hier in onbruik. In 1960 werd de
al enkele jaren niet meer gebruikte lijn opgebroken door het Reuvers Mannenkoor. De ongebruikt in de loods staande loc werd verkocht.
Alleen de fabriek van Teeuwen bestaat nog en maakt tegenwoordig onder
de naam Euroceramic deel uit van het Hepworth concern. Feijen nam in
1967 de pannenfabriek van Terstappen in S walmen over en sloot toen de
fabriek in Reuver. Janssen-Willemsen staakte de productie in 1974; de
fabriek werd in 1985 afgebroken. Jac Laumans werd onderdeel van KDN
(Klei Dakpannen Nederland, sinds 2002 Lafarge). In 1981 werd de fabriek
in Reuver afgebroken. Een schoorsteenstomp werd als monument bewaard
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en ligt nu in een groot plantsoen
in de wijk Heijencamp. Bij de
schoorsteen werd een stuk rails
aangelegd. Daarop staan een
Spoorijzer kipkar en een Spoorijzer Railtractor, van het type
RT11. Om het vandalen niet te
makkelijk te maken, is het geheel
met een hekwerk omringd. Het
monument werd op 18 mei 1994
onthuld. Alleen een doorgeslagen
hobbyist zal opmerken dat de
spoorbreedte niet die van de tuf
is. De RT is namelijk afkomstig
21 maart 2003 werd de Prinsendijk nog steeds door
van een ander, inmiddels ook Op
smalspoor gekruist.
(foto: Henk Kolkman)
gesloten KDN bedrijf, namelijk
Van Oordt in Alphen aan de Rijn.
In een bijdrage van Henk Sluijters in Railkroniek nr. 49 valt te lezen dat de
drie 60 cm locs van Van Oordt zelf (waaronder een RT) in 1986 nog in
gebruik waren, terwijl bij Van Oordt ook drie 70 cm locs van aannemer
A. de Klerk stonden, waaronder ook weer een RT. Deze laatste RT staat nu
in Reuver (zie blz. 136). Overigens is er nog een smalspoor diesellocomotief in Reuver te zien. Het gaat om Diema 1885 (1956) van het type DS30
bij Brickburgers Sierbestrating/Metselsteen.
Nabij Diergardt liep het smalspoor in de westelijke berm van de eeuwenoude Prinsendijk, nu een smalle, half verharde weg waar auto's niet zijn toegelaten. Op de plaats waar het smalspoor de Prinsendijk overstak ligt de
rails - na een halve eeuw onbruik - nog steeds in het wegdek! Op Duits
gebied sluit een inmiddels half begroeide spoordijk hierop aan. Nog een
herinnering is 'De Kleisteker' voor de Fatimakerk in Offenbeek.
Smalspoor in Belfeld
In 1892 begonnen Houben & Steegh met de bouw van een dakpannen- en gresbuizenfabriek vlakbij de spoorlijn Venlo-Roermond, waarop al in 1895 een
aansluiting tot stand kwam. Reeds in 1893 had de gemeente Belfeld vergunning verleend voor de aanleg van een smalspoorlijn naar gemeentegronden bij
Maalbeek aan de Duitse grens. In die tijd was smalspoor nog niet zo smal en
de spoorbreedte werd vastgesteld op 75 cm. Er werd bepaald niet over één
nacht ijs gegaan. In het Gemeentearchief Venlo, waar het Belfeldse gemeentelijke archiefmateriaal is ondergebracht, bevindt zich een kaart, compleet met
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Paardentractie voor 'de Gres' in de jaren 1930. Voerman is Fried Linssen.
(uit: '1001 mensen uit het Belfeld van toen', Jan van der Biesen, 1996)

hoogte- en dwarsprofielen. Met 25 kg/m werd een erg zwaar railprofiel
gebruikt. Mogelijk betrof het daarom tweedehands 'normaalspoor'. In 1913
kwam een zijspoor naar een tweede groeve in gebruik met een voor een paardentramlijn meer gebruikelijk railprofiel van 9 kg/m. De helling was nergens
steiler dan 1,1%. De totale lijn was ruim 3 km lang en had aanvankelijk geen
enkele wissel. Er waren kipwagens van l en 2 m3. Een paard trok vier tot vijf
van die wagens. Er is waarschijnlijk nooit motortractie geweest.
In 1909 ging Houben & Steegh op in de Nederlandse Gresbuizen-Industrie.
Ondanks deze naam bleef de 'Gres' ook dakpannen produceren. De dakpannenfabriek werd in de oorlog vernield en niet meer opgebouwd. Omdat de per
smalspoor vervoerde klei alleen geschikt was voor het maken van dakpannen,
betekende dit het einde van het smalspoor. Het werd in 1949 opgebroken.
De dakpannenfabriek Janssen-Dings (JD) werd net als de Gres in 1892
gesticht, maar vroeg pas in 1905 concessie aan de gemeente voor de aanleg
van een smalspoorlijn. Als spoorbreedte werd de inmiddels gebruikelijke 60
cm gekozen. Hoewel de lijn van JD die van Houben & Steegh kruiste, was
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er dus geen uitwisseling mogelijk. De vlakbij JD gelegen pannenfabriek van
de Gebr. Jacobs had aanvankelijk met JD mee willen doen, maar zag daarvan voorlopig af vanwege de gebleken mindere kwaliteit van de klei. Al
voor 1915 veranderde men van gedachten en kreeg de inmiddels door de
Gebr. Van Cleef overgenomen fabriek het medegebruik van de JD-lijn.
In 1913 vroeg en kreeg Alfred Russel concessie vooreen smalspoorlijn voor
het vervoer van klei en zand van een groeve ten zuiden van Maalbeek naar
zijn fabriek aan de Kaldenkerkerweg te Tegelen. Omdat de kleilaag maar
1,7 in plaats van de verwachte 4 m dik bleek te zijn, werd deze lijn nooit
aangelegd. In plaats daarvan gaf Russel zijn klei mee met kleitrams van JD.
Het is onbekend hoe deze klei vervolgens van Belfeld in Tegelen kwam. In
de jaren rond 1915 werd - behalve 1000 m3 voor Russel en 1000-1250 m3
voor de Gebr. Van Cleef - 2500 m3 voor JD zelf vervoerd. In totaal dus minstens 4500 m3 ofwel 6000 kipwagens per jaar.
De groeve van JD lag aanvankelijk net voor de grens, maar schoof in de
loop der jaren over de grens heen. Vlak na de Tweede Wereldoorlog drong
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Bij de groeve van Janssen-Dings op Bracht's gebied is een Ruston & Hornsby locomotief ontspoord.
(foto: Wiel Pijnenburg, in collectie Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal)
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In de groeve van Janssen-Dings net over de grens wordt een kleitram met behulp van een dragline geladen,
(foto: Wiel Pijnenburg, in collectie Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal)

De Deutz 25923 aan het werk bij de kleibult bij de fabriek van Janssen-Dings.

(foto: Paul Niessen)
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Van Cleef
Geloo

l 435 mm spoor
750 mm spoor
600 mm spoor

l .000 m

JD zelfs op een grenscorrectie aan. De geallieerden stonden toen geen
grensoverschrijdend verkeer toe, zodat JD de klei elders moest zien te krijgen. Het smalspoor hield het lang vol, maar in mei 1962 zei de gemeente de
overeenkomst met ingang van 31 juli 1964 op. Verlenging was wel mogelijk, maar dan moest de jaarlijkse vergoeding die al sinds 1906 150 gulden
per jaar bedroeg, vervijfvoudigd worden. In 1964 was al sprake van een vertienvoudiging. In april 1963 berichtte JD de gemeente echter: 'Wij overwegen de tramlijn - niet tegenstaande deze uit oogpunt van weggebruik toch
zeker als zeer zindelijk mag worden aangemerkt - omdat zij dreigt ouderwets te worden en uiteraard veel plaats in beslag neemt, op te heffen'. Maar
JD wilde dan wel dat de wegen naar de kleigroeves geschikt werden
gemaakt voor vrachtwagens. De gemeente had toen al geconstateerd dat de
tramlijn in de wegberm van de Broekstraat hoger lag dan de weg zelf, waardoor de weg niet goed afwaterde. De gemeente wilde de wegen pas verbeteren als JD eerst dit mankement verhielp. JD hield zich niet aan de afspraken. Toen er een elektriciteitskabel moest worden gelegd, werd op last van
de gemeente een stuk tramlijn weggehaald. Tot ongenoegen van JD werd de
tramlijn daarna niet hersteld. Aan de affaire kwamen de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, een advocaat en een commissie van goede diensten te pas. Merkwaardig was dat JD belang bleef stellen in de tramlijn,
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Toegang van de tramlijn naar de voormalige groeve van Gebr. Van Cleef (nu Sanders en Geraedts) in Maalbeek.
(foto: Twan Ernst)

maar zich aan geen enkele afspraak hield. Pas in oktober 1966 verwijderde
JD de rails in de Julianastraat en de Broekstraat; bij de groeve pas in de
jaren 1970. Uit de veelvuldige correspondentie met de gemeente bleek dat
het kleivervoer omvangrijk was, namelijk maximaal 40 vrachtwagens met
elk 5 ton lading per dag. Dat ging - bij een soortelijk gewicht van 1,8 ton/m3
- in 148 smalspoorwagens.
Als enige in B elf el d ging JD - op een onbekend tijdstip - o Ver van paardennaar motortractie. Er zijn foto's bekend van drie verschillende locomotieven. De eerste foto betreft een in de oorlog genomen foto van een onbekende, merkwaardig brede loc met een houtgasgenerator. De tweede is Deutz
fabrieksnummer 25923 van het type MLH332 F uit 1939 (die volgens de
Deutz leverlijst in 1958 is overgenomen van de firma Nauss in Bracht, juist
over de grens). De derde is een open Ruston & Hornsby.
De eerder genoemde Gebr. Van Cleef hadden nog een tweede pannenfabriek. Die lag in de buurtschap Geloo en werd al in 1876 gesticht. Van Cleef
Geloo had een eigen 60 cm smalspoorlijn. Die werd - als enige in Belfeld in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers opgebroken om de rails elders
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te kunnen gebruiken. Eind 1946 was de lijn nog niet herlegd omdat er geen
rails te krijgen waren. De twee fabrieken van de Gebr. Van Cleef hadden
onderling geen spoorverbinding. Ze bleven tot hun liquidatie in 1963 van
paardentractie gebruik maken.
De grofkeramische industrie is in Belfeld nog aanwezig, want de Gres produceert als Euroceramics nog steeds. De productie van JD werd in 2002 verplaatst
naar Koramic Jeka in Tegelen. Van het imposante complex, dat in de loop der
jaren midden in het dorp was komen te liggen, bleef uiteindelijk bitter weinig
bewaard. De fabrieken van de Gebr. Van Cleef zijn geheel verdwenen.
De groeve Maalbeek is thans in gebruik bij Sanders & Geraedts uit Swalmen en kan nog jaren geëxploiteerd worden. Speciale klei uit deze groeve
werd in januari 2004 gebruikt voor het dichten van een gat in de dijk van
het Julianakanaal, waarvoor een deel van Stein was geëvacueerd.
De streek is de grofkeramische industrie en ook de kleitrams niet vergeten.
Toch lijkt het smalspoor in met name Belfeld, Reuver en Swalmen bij railhobbyisten zo goed als onbekend te zijn, ondanks interessante aspecten als
grensoverschrijdend verkeer en dagelijks railvervoer door dorpsstraten.
Ondanks hulp van velen en tijdrovend (maar aangenaam) gespit is het beeld
zeker nog niet compleet. Aanvullende informatie van lezers is dan ook van
harte welkom bij de auteur.
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