
 

 

1 

 

 

Postale gevolgen van de spoorlijn Maastricht - Aken 
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Inleiding 
 

100 jaar geleden wordt de spoorlijn Schin op Geul – Heerlen in gebruik genomen. Door 
de ontwikkeling van de mijnindustrie rond Heerlen aan het begin van de twintigste eeuw 
wordt een directe verbinding van Heerlen met Maastricht voor het personen- en 
goederenvervoer van belang geacht. Al vrij snel wordt de spoorlijn ook voor het 
postvervoer gebruikt. In de PTT Mededeling van 29 april 1915 staat hierover: 
 

Met ingang van 17 mei 1915 zal van den spoorweg van Heerlen naar Maastricht op werkdagen voor 
postvervoer gebruik worden gemaakt, als volgt: 
 

Heen 
   

Terug 
   

No. 664 No. 666 No. 668 
 

No. 665 No. 667 No. 669      No. 671      

7.- m. 10.8 m. 3.0 a. Heerlen 9.3 m. 12.11 a. 2.35 a.         6.20 a. 

7.25 m. 10.33 m. 3.25 m. Valkenburg 8.40 m. 11.48 m. 2.12 a.         5.57 a. 

  
3.52 a. Maastricht 

  
1.44 a. 

 
 
De kantoren te Heerlen en Valkenburg zullen met alle treinen, het kantoor te Maastricht met de 
treinen no's 668 en 669 in verbinding staan. Het beheer van den postdienst langs de lijn zal 
worden gevoerd door den directeur van het spoorwegpostkantoor no 4 te Arnhem. 

 

 
  Het station Schin op Geul en treinkaartje Heerlen – Schin op Geul 

 

Echter veel spannender wordt het, postaal gezien, niet voor deze spoorlijn. Interessanter 
is de postgeschiedenis van de spoorlijn Maastricht - Aken waar de lijn Schin op Geul –
Heerlen op aansluit. Deze, in 1853 geopende, spoorlijn wordt door de posterijen direct 
gebruikt voor het vervoer van de post. Ook krijgen eenvoudige hulpkantoren in de 
plaatsen langs de spoorlijn, als Simpelveld en Valkenburg, een aparte status en in 1883 
krijgt het vervoer van de post op de spoorlijn te maken met het zogenaamde ‘werkend 
vervoer’.  
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De spoorlijn Maastricht - Aken 

 
In oktober 1853 wordt de spoorlijn Maastricht - Aken door de "Aken - Maastrichtsche 
Spoorwegmaatschappij" (MA) in gebruik genomen. Het is de derde spoorlijn in Nederland 
en de eerste die grensoverschrijdend is. De eerste plannen voor een spoorlijn in Limburg 
stammen uit 1835 als kooplieden uit Aken en Maastricht contact met elkaar opnemen om 
beide steden met elkaar te verbinden door een spoorweg. Bij het initiatief tot de aanleg 
van deze spoorlijn ligt de nadruk niet op het personenvervoer, maar op het vervoer ten 
dienste van handel en industrie. Een belangrijke drijfveer voor de spoorlijn is de 
verwachte kolenafzet van de Domaniale-mijn bij Kerkrade. Deze eerste poging mislukt 
omdat de vesting Maastricht dan nog een Nederlandse enclave in België is. Met 
uitzondering van Maastricht is geheel Limburg van 1830 tot 1839 aangesloten bij België. 
Valkenburg, dat dan Fauquemont heet, is dan het bestuurscentrum op de rechter 
Maasoever. In 1836 wordt er een distributiekantoor geopend en in 1838 wordt dit 
kantoor bevorderd tot postkantoor. 
   

 
Brief van Heer (busstempel G) naar Fauquemont (=Valkenburg) uit april 1838 besteld via de plattelandspost. 
Omdat Heer binnen het arrondisement van Valkenburg ligt, is de extra plattelands-port niet nodig (stempel 
CA). De port bedraagt 2 decime. Het stempel rechts is gebruikt door het distributiekantoor. 

 

Na 1839, als Limburg weer bij Nederland hoort, wordt een tweede poging gedaan. Op 1 
februari 1841 komt een delegatie van de Maastrichtse Kamer van Koophandel met de 
heren Seydlitz en Schramm en de fabrikanten Winand Clermont en Petrus Regout bijeen. 
Deze 'spoorcommissie' vraagt de Gouverneur te bemiddelen voor de aanleg van een 
spoorweg tussen Maastricht en Aken. Deze is welwillend en vraagt J. Conrad, chef 
Rijkswaterstaat in Limburg, te helpen bij de ontwikkeling van het plan. In juni 1841 ligt 
er een voorlopig plan op tafel. Het plan wordt echter door de Tweede Kamer 
tegengehouden omdat er geen nationale noodzaak voor bestaat. Wel wordt beslist dat 
indien een particuliere maatschappij de spoorlijn wil aanleggen, deze ook de exploitatie 
van de Domaniale-mijn in Kerkrade op zich mag nemen. In 1844 stelt de spoorcommissie 
het plan weer aan de orde, nu bij investeerders in Duitsland. Er blijkt voldoende 
belangstelling te zijn en op 21 juli 1845 worden twee N.V.'s met dezelfde naam "Aachen-
Mastrichter Eisenbahn Gesellschaft" (AM) opgericht. Eén voor het Duitse deel van de 
spoorlijn en de andere voor het Nederlandse deel. In 1846 wordt de concessie voor de 
aanleg van de ongeveer 37 kilometer lange spoorlijn verkregen. Ook komt de exploitatie 
van de Domaniale-mijn in de handen van de AM. De bouw van de spoorlijn begint in 
1847, de opening vindt plaats op 20 oktober 1853. Eigenlijk had de spoorlijn al eerder 
opgeleverd moeten worden maar door geldgebrek en technische problemen bij, onder 
andere het overwinnen van de grote hoogteverschillen, is deze driemaal uitgesteld.  
 
In 1853 krijgt de AM ook de concessie voor de spoorlijn Maastricht - Hasselt. Eigenlijk wil 
men een verbinding met Antwerpen realiseren maar hiervoor wordt door de Belgische 
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overheid geen toestemming verleend. In 1856 wordt de spoorlijn naar Hasselt geopend. 
De exploitatie van de spoorlijnen door de AM verloopt overigens niet goed. Door de hoge 
schuldenlast als gevolg van extra kosten bij de aanleg van beide spoorlijnen en het 
tegenvallend goederenvervoer staat de Maatschappij al vrij snel op de rand van het 
faillissement. 

  
Uitnodiging voor de feestelijke opening van de spoorlijn Aken - Maastricht en de stoomlocomotief "Antwerpen" 
van de Aken-Maastrichtse Spoorweg-Maatschappij. Deze locomotief is in 1865 gebouwd door Borsig te Berlijn 
(bron: Het Utrechts Archief). 

 

In 1867 wordt de exploitatie overgenomen door "Grand Central Belge" (GCB). De Aken-
Maastrichtse Spoorwegmaatschappij blijft wel bestaan maar beperkt zich dan vooral tot 
de exploitatie van de Domaniale-mijn. De GCB betaalt de AM een pachtsom voor de 
exploitatie van de spoorlijnen en hiermee kan de AM rente en aflossingen betalen.  
 

 
Brief van de Aken-Maastrichtse Spoorweg Maatschappij van 20 december 1853 naar Herbesthal. Het port 
bedraagt 2 decimes (grenstarief).  

 

In 1898 nemen de Staats Spoorwegen de exploitatie van het Nederlandse deel van de 
spoorlijn over. Zij betaalt ook voor het Duitse deel van de exploitatie van de spoorlijn. 
 

De stations 
 

Oorspronkelijk zijn er alleen stations en halteplaatsen in Maastricht, Limmel, Meerssen, 
Valkenburg, Oud-Valkenburg, Wijlre, Simpelveld en Aken. In de periode 1873 – 1898  
zijn er 17 stations of halteplaatsen langs de spoorlijn. 
 

Maastricht is tussen 1830 en 1839 de enige Nederlandse stad in het Zuiden die 
Nederlands blijft. Hierdoor wordt aan de vestingwerken grote waarde toegekend met als 
gevolg dat heel lang geen muren doorbroken mogen worden. Het eerste station ligt 
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daarom buiten de stad, in het Wijckerveld. In 1856 moet het station wijken voor de 
spoorlijn Maastricht – Hasselt. Het wordt dan een paar honderd meter verderop 
gesitueerd. Aan de spoorlijn Maastricht - Hasselt wordt in 1857 het station aan de 
Boschpoort geopend. 
 

 
De stations en halteplaatsen (1 t/m 13) tussen 1873 en 1898 op de spoorlijnen Aken – Maastricht  -Landen, 
Maastricht  -Luik en Maastricht - Venlo.   

 

Vanaf 1861 staat het station aan het Wijckerveld ook in verbinding met de spoorlijn 
Maastricht - Luik. Na het tot stand komen van de spoorlijn Maastricht - Venlo wordt door 
de Staats Spoorwegen (S.S.) een apart kopstation gebouwd op een paar honderd meter 
afstand van het station aan het Wijckerveld.  De spoorlijnen Maastricht - Aken en 
Maastricht -Luik sluiten dus niet direct aan op dit station. Passagiers die van de ene naar 
de andere spoorlijn willen, moeten overstappen naar het andere station. Wel is via een 
verbinding tussen de stations  de doorvoer van goederen mogelijk. 
 

 
Gezicht vanaf de villa Wyckerveld te Wyck op het stationscomplex van de S.S. Op de voorgrond de 
Meerssenerweg, links het bijgebouw van de locomotiefloods en in het midden het S.S.-station Maastricht te 
Wyck. Geheel links op de achtergrond een deel van de goederenloods van de L.M. Rechts achter het 
stationsgebouw van de S.S. ligt het stationsgebouw van de L.M. met daarvoor de voormalige rijtuigloods van 
de AM. Rechts op de achtergrond de rijtuigloods van de S.S. en geheel rechts de goederenloods van de S.S. 
(bron: Het Utrechts Archief) 

 

In 1898 wordt de exploitatie van alle spoorwegen in Limburg overgenomen door de 
particuliere maatschappij, de Staats Spoorwegen. Deze laat het huidige station 
Maastricht bouwen waardoor een directe overstap tussen Maastricht - Aken en Maastricht 
- Eindhoven mogelijk is. Het nieuwe station Maastricht is ook het eerste station in de 20e 
eeuw dat niet alleen als kopstation, maar tevens als station voor doorgaand treinverkeer 
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is ontworpen. Het is een ontwerp van de architect Ir. G.W. van Heukelom. Deze heeft in 
dezelfde tijd ook het huidige station Schin op Geul ontworpen. Het station Maastricht 
wordt op 18 oktober 1915 officieel geopend. 
 
Vanaf 1853 tot 1869 fungeert een houten gebouw als station in Meerssen, daarna wordt 
het vervangen door een stenen gebouw. Tussen Meerssen en Houthem St.Gerlach ligt 
station Vroenhof. Het station Houthem St.Gerlach ontvangt in een houten gebouw vooral 
bedevaartgangers. Vanaf 1903 bestaat het uit steen. 
 

 
Station Meerssen                  Station Houthem-St. Gerlach 

 

Het station Valkenburg wordt direct bij de opening van de spoorlijn in 1853 in gebruik 
genomen. Het heet weliswaar “station Valkenburg” maar het ligt dan nog op het 
grondgebied van Hulsberg. De architect van dit gebouw, dat landelijke bekendheid 
verkrijgt, is Ir. Jacobus Enschedé. Enschedé laat zich inspireren door het paleis van 
koning Willem II in Tilburg. In 1890 worden twee vrijstaande gebouwtjes aan de 
zijkanten gesloopt om plaats te maken voor langere vleugels. Het gebouw, nu een 
rijksmonument, is het oudste nog in gebruikzijnde station van Nederland. Op de 
voorgevel van het station zijn het wapen van het koningrijk Pruisen, het Rijkswapen van 
Nederland, het oude wapen van Limburg en de stadswapens van Aken, Valkenburg en 
Maastricht te zien. 
  

 
Station Valkenburg rond 1900. Waar nu taxi standplaatsen zijn, kon men toen vreedzaam van het mooie weer 
genieten. Links de hondskar van postbode Frederiks. De kar wordt gebruikt om de postzakken te vervoeren. 
(bron: Beeldarchief Valkenburg) 

 

Valkenburg heeft ook een emplacement voor de overslag van goederen. Voor het in 
kennisstellen van op het station aangekomen vracht worden spoorwegbriefkaarten 
gebruikt. 
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Spoorwegbriefkaart van station Valkenburg naar brouwerij de Leeuw in Valkenburg. Op de achterzijde is 
aangegeven op welk station de goederen zijn aangekomen.

 

Overslag van goederen nabij station Valkenburg (bron: Beeldarchief Valkenburg).

 

Het station Oud-Valkenburg is gelijktijdig met de opening van de spoorlijn in 1853 
geopend en dient als stopplaats. Op k
Eijs-Wittem wordt alleen op tijdig verzoek gestopt. Het station Oud
gesloten. 
 

Dienstregeling eind 1914, rechts worden de stopplaatsen genoemd.

 

Ook in Schin op Geul is aanvankelijk alleen een stopplaats. Pas 
aftakking naar Heerlen in 1914 
 

Het eerste stationsgebouw van Wijlre
gesloopt om plaats te maken voor een kl
Vierlingsbeek. In de periode van 28 juni
heeft  hier ook een halte gelegen v
van de tramlijn Maastricht - Vaals. 

Spoorwegbriefkaart van station Valkenburg naar brouwerij de Leeuw in Valkenburg. Op de achterzijde is 
egeven op welk station de goederen zijn aangekomen. 

 
goederen nabij station Valkenburg (bron: Beeldarchief Valkenburg). 

urg is gelijktijdig met de opening van de spoorlijn in 1853 
plaats. Op kleinere stations  als Limmel, Oud-

Wittem wordt alleen op tijdig verzoek gestopt. Het station Oud-Valkenburg is in 1923 

 
Dienstregeling eind 1914, rechts worden de stopplaatsen genoemd. 

op Geul is aanvankelijk alleen een stopplaats. Pas na de opening van de 
in 1914  komt er een stationsgebouw.  

eerste stationsgebouw van Wijlre - Gulpen dateert uit 1853 maar wordt in 1959 
gesloopt om plaats te maken voor een kleiner gebouw van het standaardtype 
Vierlingsbeek. In de periode van 28 juni 1922 tot en met de opheffing (
heeft  hier ook een halte gelegen van de tramlijn Gulpen – Wijlre - Vaals als onderdeel 

Vaals.  

 
Spoorwegbriefkaart van station Valkenburg naar brouwerij de Leeuw in Valkenburg. Op de achterzijde is 

urg is gelijktijdig met de opening van de spoorlijn in 1853 
-Valkenburg en 

Valkenburg is in 1923 

de opening van de 

Gulpen dateert uit 1853 maar wordt in 1959 
van het standaardtype 

1922 tot en met de opheffing (5 april 1938) 
Vaals als onderdeel 
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Links N.S.-medewerkers voor het station van Oud-Valkenburg . Op de achtergrond het woonhuis van de 
stationschef (bron: Beeldarchief Valkenburg). Rechts Het station Wijlre–Gulpen rond 1900 ("bron: 
www.stationsweb.nl ; foto: M. Dreuw"). 

 

In mei 1900 wordt het station Eijs-Wittem geopend. Het station wordt al weer in 1938 
gesloten. Tot aan het einde van de exploitatie van de spoorlijn stoppen op dit station, 
enkele malen per jaar, wel nog bedevaartstreinen voor de pelgrims naar Wittem.  
 

Station Simpelveld heeft dienst gedaan als grensstation en heeft oorspronkelijk een 
lengte van 100 meter. In 1975 wordt het gedeeltelijk gesloopt. In het gebouw zijn de 
manschappen van de Koninklijke Marechaussee, brigade Simpelveld, gehuisvest. 
 

 
Station Simpelveld rond 1920 ("bron: www.stationsweb.nl). 

 

In Aken wordt bij de planning van de stations samengewerkt met ‘Die Aachen - 
Düsseldorfer Eisenbahngesellschaft’. Deze maatschappij exploiteert de, ook in 1853 
geopende, spoorlijn Aken - Düsseldorf. Ter hoogte van het huidige station Aachen-West 
wordt in 1853 een tijdelijke halteplaats gerealiseerd. Deze wordt in 1858 vervangen door 
het station Templerbend. Daarnaast is er ook een gezamenlijk station bij het  
Marschiertor. Beide stations beschikken over een grenspost. Later sluit de spoorlijn ook 
aan op, het in 1906 geopende, centraal station Aken. Dit station wordt in 1944 geheel 
verwoest maar in 1948 weer helemaal opgebouwd.  
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Station Templerbend in Aken. 

 

De aantrekkingskracht van de spoorlijn voor instellingen en 

bedrijven 
 

De spoorlijn maakt het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk om zich in één van de 
plaatsen langs de spoorlijn te vestigen. Zo zijn bijvoorbeeld het Ignatius College en 
brouwerij de Leeuw in Valkenburg terecht gekomen. 
 
Bismarck heeft tijdens de ‘Kulturkampf’ op 4 juli 1872 alle Jezuïeten bij wet uit Duitsland 
verbannen. Ook de Jezuïeten uit Maria Laach moeten op zoek naar een nieuw 
onderkomen. Eerst vestigen zij zich in een klooster in Wijnandsrade maar dit 
onderkomen blijkt al snel te klein. Rond 1890 wordt gezocht naar een nieuwe 
vestigingsplaats. Er wordt gekozen voor Valkenburg omdat er een spoorweg ligt die een 
verbinding tussen Aken en Maastricht biedt. Op 1 mei 1893 wordt de eerste van de 7 
miljoen bakstenen gelegd voor wat toen het grootste gebouw van Nederland zou worden. 
Architect Hürth tekent het ontwerp, de Valkenburger Hubert Habets is de aannemer. De 
Jezuïeten stichten er een ‘Collegium Maximum’; een groot College voor filosofen en 
theologen met een huisbibliotheek met 100.000 banden. Daarnaast hebben zij een 
vakbibliotheek in hun eigen woonvleugels. Het College functioneert als hogere opleiding 
voor Duitsers, Oostenrijkers, Hongaren en Zwitsers. In het complex bevinden zich een 
sterrenobservatorium, de grote bibliotheek en tal van verblijfscellen voor de paters. 
 

  
Het Ignatius College (links). Het College had al snel zijn eigen briefkaarten, zie bijvoorbeeld de briefkaart uit 
1900 naar Welkenraedt. 

 

In 1886 gaat de Aachener Export Bierbrauerei op zoek naar een geschikte locatie voor 
een nevenvestiging. In die tijd wordt veel bier geëxporteerd naar Nederlands-Indië. 
Vandaar dat het plan ontstaat om in Nederland een dochteronderneming te vestigen. Er 
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wordt een perceel aan de Plenkertstraat gekocht, inclusief een molen aan de Geul waarin 
eerst een kruitfabriek en papierfabriek zijn gevestigd.  
 

  
Spoorwagon van brouwerij de Leeuw (bron: Beeldarchief Valkenburg) en brief van de brouwerij naar Roermond 
(1935). 

 

Er wordt bewust voor deze locatie gekozen. Valkenburg ligt op een steenworp afstand 
van Aken pal aan de spoorlijn die aansluiting geeft op verbindingen met Amsterdam, 
Rotterdam en Antwerpen. Het monumentale waterrad van de oude kruitmolen (gebouwd 
in 1821) kan voor een deel de (goedkope) energie leveren. 
  

Postale gevolgen van de spoorlijn 
 

Al vrij snel wordt de spoorlijn ook gebruikt voor het vervoer van de post. Het wordt 
gezien als een snelle manier om de post op zijn bestemming te krijgen. In die tijd vindt 
het postvervoer voornamelijk plaats via de aanmerkelijk minder snelle bodelopen te voet 
of per diligence. Voor 1854 wordt de volgende bodeloop beschreven (Circ. 485, 23-12-
1853).  
 

“Bodeloop no. 429, Verzending van postpakketten met den spoorweg van Maastricht over 
Meerssen, Valkenburg, Wylré en Simpelfeld naar Aken en v.v. (met de drie spoortreinen). 
Aannemer W. Clermont, Voorzitter der Directie van de Aken-Maastrichtsche Spoorweg-
Maatschappij”.  

 

 
Dienstregeling van oktober 1853. 

 

Voor het postvervoer heeft de maatschappij haar 4 drie-assige bagagewagens van een 
gecombineerde dienst- en postcoupé voorzien. De maatschappij is verplicht: 
 
Dagelijks bij één der treinen in elke rigting een snel sluitende en genoegzaam ruime koffer ter 
dispositie der brievenposterij mede te voeren en daarbij eene geschikte zitplaats aan de ambtenaar 
die de brieven vergezelt, aan te wijzen.  



10 

 

Voor het postvervoer op het Duitse gedeelte van de spoorlijn betaalt de Pruisische 
postadministratie 75% van de vrachtkosten, de overige 25% komt voor rekening van de 
spoorwegmaatschappij. In Nederland zijn de spoorwegmaatschappijen verplicht tot 
"kosteloos vervoer" van de post. Voor de spoorlijn Maastricht - Aken wordt hierop een 
uitzondering gemaakt en komt men een gelijke verdeling van de kosten overeen als geldt 
voor het Duitse deel van de spoorlijn. In 1879 wordt dit (deels) rechtgetrokken. In een 
overeenkomst tussen Nederland en Duitsland wordt aangegeven dat er kosteloos vervoer 
is voor gesloten brieven tussen de Duitse kantoren en een ander buitenlands kantoor 
indien het vervoer in Nederland via de spoorlijn Maastricht - Aken geschied (Circ. 1073). 
 
Bij de opening van de spoorlijn in 1853, is er in de plaatsen gelegen aan de spoorlijn, 
naast het postkantoor in Maastricht, alleen nog een hulpkantoor in Valkenburg gevestigd. 
Bij de reorganisatie van het postwezen in 1850 is Valkenburg gedegradeerd tot 
hulppostkantoor (Circ 419). De vroegere directeur van het postkantoor, de heer 
Oderkerke, is nu in feite brievengaarder van het hulppostkantoor maar hij mag de status 
van "directeur-titulair" na 1850 behouden. In heel Zuid-Limburg zijn er overigens maar 
vier postkantoren (Maastricht, Heerlen, Vaals en Sittard) en twee hulpkantoren (Gulpen 
en Valkenburg). Een hulpkantoor heeft maar een beperkte postale functie. Vaak is de 
woning van de brievengaarder ook het hulpkantoor, dit is herkenbaar aan een 
geschilderd bord met het opschrift Hulpkantoor der brievenpost. Onder of in de buurt van 
het bord is een brievenbus geplaatst. De brievengaarder van het hulpkantoor verzamelt 
de post in zijn rayon en zet een naamstempel op de brief. Tot 1865 moet dit stempel op 
de achterzijde van de brief worden geplaatst. Vervolgens gaan de brieven naar het 
postkantoor waaronder het hulpkantoor ressorteert. De meeste brieven worden tot 1871 
ongefrankeerd verstuurd en deze kunnen eenvoudig in de brievenbus van de woning van 
de brievengaarder worden gestopt. Voor de weinige te frankeren brieven heeft de 
brievengaarder een portlijst van het postkantoor beschikbaar. Hij int het port voor een 
gefrankeerde brief en noteert op een formulier de uitgaande (on)gefrankeerde brieven 
per datum. Ook postboden kunnen postzegels inkopen voor gebruik op hun bodelopen. 
Vervolgens worden ze meegegeven voor het vervoer naar het postkantoor. Hier worden 
de postzegels van een vernietigingsstempel voorzien. Het postkantoor heeft het toezicht 
op en de verantwoording voor het hulpkantoor en het verstrekt kantoormateriaal, 
administratieve formulieren en postzegels en int en controleert de porten van de 
brievengaarder.   
 
Zo maakt in 1853, voor de opening van de spoorlijn, postbode Dekkers van het 
hulpkantoor Valkenburg de onderstaande bodeloop (no. 326) door zijn rayon, voor het 
ophalen, en afgeven, van brieven. De postbode uit Maastricht haalt de brieven op voor 
verdere verzending en brengt af te geven brieven mee (bodeloop 324).  
   

Bodeloop no. 324 van Maastricht over Houthem naar Valkenburg v.v. door postbode J.B. van de 
Wouw te Maastricht.  
-  Vertrek Maastricht 6 's morgens; aankomst te Valkenburg 8 ’s morgens 
-  Vertrek Valkenburg 2 's avonds; aankomst te Maastricht 4½ 's avonds 
 
Bodeloop no. 326 van Valkenburg over Oud-Valkenburg, Strucht, Schin op Geul, Climmen, 
Hulsberg, Wijnandsrade, Nuth, Schimmert terug naar Valkenburg. Postbode F.J. Dekkers te 
Valkenburg; 
-  Vertrek Valkenburg 9 uur 's morgens; terug in Valkenburg 7 uur 's avonds 

 
Direct na de opening van de spoorlijn in 1853 worden ook hulppostkantoren geopend in 
Meerssen, Wijlre, en Simpelveld (Circ. 485, 23-12-1853). In deze circulaire worden ook 
het vervoer van de post via de spoorlijn en de bodelopen naar de stations langs de 
spoorlijn beschreven. 

 
Bodeloop no. 829, afhalen en brengen der correspondentie aan het station van de spoorweg te 
Valkenburg in verband met de eerste en derde spoortrein. De brievengaarder te Valkenburg is met 
deze dienst belast. 
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Bodeloop no. 832, afhalen en brengen der correspondentie aan het station te Maastricht, in 
verband met de drie spoortreinen. Postbode J.B. van der Wouw, te Maastricht.  
 
Bodeloop no. 833, afhalen en brengen der pakketten aan het station te Meerssen in verband met 
de eerste en derde spoortrein. De brievengaarder te Meerssen is met deze dienst belast. 
 
Bodeloop no. 835 Bodeloop van Gulpen naar Wylré en v.v. in verband met de eerste en derde 
spoortrein. De brievengaarder van Gulpen is met deze dienst belast. 

 

De hulppostkantoren Meerssen, Wijlre en Simpelveld en Valkenburg worden direct na de 
aanleg van de spoorlijn Maastricht - Aken ook aangewezen als grens uitwisselingskantoor 
met Aken. Vanwege de ligging aan de spoorlijn en de aanwijzing als grenskantoor krijgen 
de hulpkantoren een speciale status. 
  

 
Brief uit 1865 van Koblenz naar Berg en Terblijt. Volgens circulaire 419 (24 december 1864) mag het 
naamstempel van een hulpkantoor alleen als vertrekstempel worden gebruikt (te plaatsen op de achterzijde 
van de brief) en niet als aankomststempel. Bij de aanwijzing van het hulpkantoor Valkenburg als 
uitwisselingskantoor met Aken mag het naamstempel wel als aankomststempel op de voorzijde van de brief 
worden geplaatst. 
 

De hulpkantoren langs de spoorlijn kunnen vanaf 1855 zonder tussenkomst van de 
postkantoren Maastricht of Heerlen, post per trein buiten het ressort versturen. De 
brievengaarders krijgen hiertoe meer bevoegdheden dan die op een normaal 
hulppostkantoor. Zo kunnen ze dus zelfstandig hun brieven verzorgen. De 
brievengaarder moet de brieven taxeren, stempelen en naar de trein brengen.  
Uitzonderingen hierop zijn drukwerk, portvrije brieven, waarde papieren en 
aangetekende brieven. Deze moeten nog steeds via het postkantoor worden bezorgd.  
 

Voor het vervoer van een brief door een hulpkantoor via het spoor is het wel nodig dat 
de post voorzien is van een dagtekenstempel met de naam van het postkantoor. Dit 
omdat het briefport gebaseerd is op de afstand tussen de postkantoren en het daarom 
noodzakelijk is dat het hulpkantoor via een stempel aangeeft onder welk postkantoor het 
ressorteert. Het ‘halve cirkel’ en ‘open takje’ stempel zijn stempels die dienen als 
dagtekenstempel voor hulpkantoren die als grenskantoor fungeren of waar expeditie met 
de spoorwegen plaatsvindt. De hulpkantoren Valkenburg en Meerssen hebben beide 
stempels gebruikt. De hulpkantoren Wijlre en Simpelveld hebben alleen een halve 
cirkelstempel met de naam van hun hoofdkantoor Heerlen gebruikt. 
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Aangetekende brief van Valkenburg naar Turijn (1880). Het hulpkantoor voorziet de brief van het 
naamstempel. Op het postkantoor Maastricht wordt de brief afgestempeld met het kleinrond stempel en worden 
de postzegels ontwaard met het nummerstempel 73 (Maastricht) Gezien de geadresseerde, de fam. Guasco, is 
deze brief waarschijnlijk verzonden door de Valkenburgse brouwer de Guasco. Deze is één van de 
medeoprichters van de VVV in Valkenburg in 1885. 

 

 
Brief van Valkenburg naar Brussel (1870) gefrankeerd met 10 cent en voorzien van het ‘halve cirkel’ stempel 
 

 
Brief van Valkenburg  naar Luik volgens het grenstarief en voorzien van het ‘open takje’ stempel met de naam 
van het postkantoor Maastricht. 
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De brievengaarder moet de betreffende brieven naar het station brengen en deze 
afgeven aan de conducteur van de trein. De conducteur moet noteren welke en hoeveel 
brieven hij ontvangt en weer afgeeft bij een halte.  
 
Het hulppostkantoor Meerssen wordt in 1880 bevordert tot postkantoor, Valkenburg volgt 
in 1882. Het postkantoor Heerlen, waar tot 1896 nog geen spoorverbinding is, maakt 
vooral gebruik van de spoorlijn Maastricht - Aken via bodelopen naar Simpelveld. Later 
heeft Heerlen ook contact met het station Valkenburg.   
 

No. 1081. Verzending van postpakketten met de diligence tussen Heerlen en het spoorwegstation 
te Valkenburg. 
van Heerlen 5¼ 's morgens en 2½ 's avonds, te Valkenburg 7 's morgens en 4¼ 's avonds 
van Valkenburg 8¾ 's morgens en 4.40 's avonds, te Heerlen 10½ 's morgens en 6¼ 's avonds 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Brief uit 1857 van Eijs naar Sittard. De brief is eerst naar het hulpkantoor Simpelveld gegaan. Door het 
ontbreken van een directe spoorverbinding met Heerlen is de brief per bodeloop (duur 1,5 uur) naar het 
postkantoor Heerlen gegaan en van daar uit weer per bodeloop (duur 3,5 uur) naar Sittard gebracht. 
 

 

 

 

Werkend vervoer 

 
Vanaf 1883 is het op het traject Maastricht - Aken ook mogelijk om de post direct met de 
trein te verzenden zonder tussenkomst van een (hulp)postkantoor. De post wordt gepost 
in de brievenbus in de voorgevel van het station of wordt direct aan de passerende trein 
meegegeven. De post wordt dan, voor zover nog niet behandeld en gesorteerd in de 
trein, behandeld door de conducteurs der brieven malen (werkend vervoer). 
 
Voor het grensverkeer met België en Duitsland geldt een verlaagd briefport indien 
kantoren minder dan 30 Nederlandse mijlen (=km) van elkaar verwijderd liggen. 
Drukwerken, monsters en nieuwsbladen zijn uitgezonderd. Voor briefkaarten geldt het 
grenstarief pas vanaf maart 1921. Het grenstarief komt voor brieven tot 20 gram 
overeen met het binnenlandstarief en is ook van toepassing voor brieven verstuurt met 
het werkend vervoer op de spoorlijn Maastricht - Aken. 
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Brief uit 1896 van Simpelveld naar Aken volgens het grenstarief van 5 cent. De brief 
kleinrondstempel Maastricht-Aken (type 2).

 

Bij het begin van de Eerste Wereldoo
Aken omdat alle verkeer tussen Nederland en Duitsland 
rijden er weer zes treinen tussen Ake
reizigers overstappen voor de trein naar Maastricht
van post plaats tussen Simpelveld en Aken. 
aanvankelijk geen postverkeer mogelijk. 
postverkeer met Nederland gedeeltelijk hersteld voor de steden Brussel, Luik en Verviers 
met voorsteden en omliggende plaatsen en de stad Antwerpen. Post vanuit Nederland 
naar deze plaatsen wordt nu eerst via het postkantoor Utre
uitgaande post naar België) naar Aken verstuurd (
correspondentie met Hasselt, Welkenraedt en Turnhout toegelaten. V
in Emmerich gecensureerd. C
België, het niet-bezette deel en het Belgisch
Calais verzonden. Omdat de naar Calais verzonden post voor het bezette deel van België 
niet kan worden bezorgd, wordt het in ontvan
(Do 91, 1916). Indien de post niet aan de afzender kan worden terug gegeven, moet de 
correspondentie bij de onbestelbare stukken worden gevoegd. 
    

Briefkaart van Maastricht naar Luik uit 1917. De kortste weg van
gaat deze kaart eerst via Utrecht naar Emmerich (Zenzurstelle Emmerich) en dan via Aken en Verviers naar 
Luik.  

Brief uit 1896 van Simpelveld naar Aken volgens het grenstarief van 5 cent. De brief is voorzien van h
Aken (type 2). 

Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog is er geen verkeer op het baanvak Simpelveld 
Aken omdat alle verkeer tussen Nederland en Duitsland wordt stopgezet. Vanaf 1915 
rijden er weer zes treinen tussen Aken-West en Simpelveld. In Simpelveld
reizigers overstappen voor de trein naar Maastricht of Aken. Er vindt echter geen vervoer 

tussen Simpelveld en Aken. Ook tussen Nederland en België is er 
aanvankelijk geen postverkeer mogelijk. Op 12 februari 1915 wordt door de Duitsers het 

land gedeeltelijk hersteld voor de steden Brussel, Luik en Verviers 
met voorsteden en omliggende plaatsen en de stad Antwerpen. Post vanuit Nederland 
naar deze plaatsen wordt nu eerst via het postkantoor Utrecht (expeditiekantoor voor 
uitgaande post naar België) naar Aken verstuurd (Do 39, 1915). Later wordt ook 
correspondentie met Hasselt, Welkenraedt en Turnhout toegelaten. Vaak wordt deze post 

Correspondentie bestemt voor de overige plaatsen in bezet 
bezette deel en het Belgische leger, wordt door het kantoor Utrecht naar 

Calais verzonden. Omdat de naar Calais verzonden post voor het bezette deel van België 
niet kan worden bezorgd, wordt het in ontvangst nemen hiervan in maart 1916 gestopt 

91, 1916). Indien de post niet aan de afzender kan worden terug gegeven, moet de 
correspondentie bij de onbestelbare stukken worden gevoegd.  

Briefkaart van Maastricht naar Luik uit 1917. De kortste weg van Maastricht naar Luik is via Eijsden maar nu 
gaat deze kaart eerst via Utrecht naar Emmerich (Zenzurstelle Emmerich) en dan via Aken en Verviers naar 
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15 

 

 
Briefkaart van Maastricht naar een plaats in de provincie Luik (augustus 1915). Deze briefkaart kan echter niet 
worden bezorgd en gaat daarom retour.  

 

Hoewel de brieven naar de grensplaatsen met België nu een aanzienlijk grotere afstand 
dan 30 kilometer afleggen, blijft de toepassing van het grenstarief tot juli 1916 
gehandhaafd (Do 324, 1916). Vanaf juli 1915 mogen echter persoonlijke mededelingen 
alleen via een briefkaart gebeuren (Do 258, 1915). Hiervoor geldt het grenstarief echter 
niet en de zakelijke post die wel nog met (open) brieven mag geschieden, is 
waarschijnlijk beperkt gebleven.  
 

Op 25 november 1918 wordt de verzending via Duitsland gestaakt (Do 645, 1918). De 
correspondentie gaat dan via Utrecht en Brugge. Pas in 1920 komt er weer een 
doorgaande verbinding tussen Aken en Maastricht en op 1 september 1921 wordt het 
postverkeer ook weer hervat (Do 643, 1921). In 1923 wordt weer alle verkeer 
opgeheven vanwege de bezetting van een deel van Duitsland door Franse en Belgische 
troepen. Het postvervoer in het grensverkeer wordt dan via een bodedienst tussen 
Kerkrade en Herzogenrath onderhouden (Do 284, 1923). Een jaar later, op 30 maart 
1924, wordt de spoorlijn weer heropend. 
 

 
Briefkaart van Wijlre naar Lichtenvelde in België. De kaart is gepost in juli 1920. Volgens het stempel is de 
kaart eerst naar Aken gegaan, maar er is op dat moment geen direct postverkeer met Aken mogelijk. 
Waarschijnlijk is men vergeten de blokjes in het stempel te verwisselen.  
 

Het werkend vervoer op de spoorlijn Maastricht - Aken heeft waarschijnlijk tot eind 1932 
plaatsgevonden. 
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Stempels van het werkend vervoer op de spoorlijn  
 
Op de spoorlijn Maastricht - Aken zijn door het werkend vervoer kleinrond-, grootrond- 
en blokstempels gebruikt. Deze stempels zijn voorzien van de trajectnaam en datum. 
Daarnaast wordt ook met cijfers en letters aangegeven met welke trein de post meegaat. 
Cijfers worden gebruikt voor het heentraject (Aken-Maastricht), letters voor het 
terugtraject (Maastricht-Aken). 
 

Kleinrond stempels 

Van het kleinrondstempel Maastricht-Aken zijn 7 stempels gemaakt. De eerste 6 
stempels, uitgereikt vanaf juli 1883 zijn van het type 1 (smalle buitenrand). Het laatste 
stempel, uitgereikt in mei 1894, is van het type 2 (brede buitenrand).  
 

 
            Type 1 kleinrond Maastricht-Aken         Type 2 kleinrond Maastricht–Aken 
  

Het stempel is ook nog na de uitreiking van het grootrondstempel in 1897 gebruikt. Dit 
heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er in de beginperiode te weinig 
grootrondstempels aanwezig zijn om deze in alle treinen te kunnen gebruiken. Zodoende 
blijft het gebruik van het kleinrondstempel noodzakelijk. Dit gebeurt ook bij de overgang 
van de grootrondstempels naar de blokstempels.   

 

 
Kleinrondstempel Maastricht-Aken met datumstempel 21 juli 1900. 
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Haltestempel  
Haltestempels dienen, tot voor de uniformering van de briefport in 1871, voor de juiste 
bepaling van het briefport. Deze stempels worden in de trein gebruikt en de conducteur 
heeft dus in de trein de beschikking over alle haltestempels op het traject. Een mogelijke 
verklaring voor het handhaven van het haltestempel na 1871 is het makkelijker kunnen 
retourneren van onbestelbare of geweigerde post. Tevens kan de volledige postale 
behandeling van het poststuk worden nagegaan. Volgens opgave van de Munt zijn 
haltestempels voor de haltes Meerssen, Valkenburg, Wijlre en Simpelveld in 1884 
aangemaakt. Het gebruik ervan is echter alleen voor het haltestempel Valkenburg 
bekend. 
 

 
Brief van Valkenburg naar Amsterdam. De brief is gepost in 1884 en verzonden via de spoorlijn Maastricht   
Aken (kleinrond Maastricht - Aken) en ook in de trein voorzien van het haltestempel ‘Valkenburg’. 

 
 

Grootrondstempel 

Het eerste grootrondstempel Maastricht-Aken is uitgereikt in september 1897. Het 
stempel is ook nog na de uitreiking van het blokstempel gebruikt. In totaal zijn 7 
grootrondstempels gemaakt.  Het eerste grootrondstempel heeft een groot koppelteken. 
 

 
        Grootrondstempel Maastricht–Aken met groot koppelteken (links) en klein koppelteken (rechts) 
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Op 15 mei 1899 worden twee nieuwe stempels met kort koppelteken uitgereikt. In 
augustus 1900 volgen drie stempels met kort koppelteken. Op 28 september 1908 wordt 
het laatste grootrondstempel uitgereikt. Dit stempel heeft weer een groot koppelteken. 
 

Blokstempel 

Het blokstempel is ingevoerd vanwege gewichtsbesparing voor de expediteurs op de 
treinen. Het is een uitneembaar stempel waarin de vertrek- en aankomstplaats makkelijk 
kunnen worden uitgewisseld. Het blokstempel Maastricht-Aken is volgens 'Spoor en Post' 
gebruikt van augustus 1910 tot augustus 1932.  Hoewel tijdens de Eerste Wereldoorlog 
de postverbinding tussen Simpelveld en Aken is afgesloten, is dit op het stempel niet 
verwerkt. De naam bleef Aken-Maastricht. Omdat er geen direct contact meer met 
Duitsland is, en de post via het station Maastricht moet gaan, zullen alle afstempelingen 
met het blokstempel Aken–Maastricht hebben plaatsgevonden en niet met Maastricht – 
Aken.  
 

 
Blokstempels voor de trein van Maastricht naar Aken (links) en voor de trein Aken - Maastricht (rechts). 

 

Rayon limitrophe en Locaal 

Vanaf 10 augustus 1927 (Do 511) moeten brieven naar Duitsland en België, waarvoor 
het grenstarief van toepassing is en die aan een trein of tram worden aangeboden, 
voorzien worden van de aanwijzing of het stempel ‘Rayon limitrophe’. Vanaf 11 april 
1928 (Do 240) moeten brieven en briefkaarten waarvoor het lokaalport van toepassing is 
van het stempel ‘locaal’ worden voorzien. Het lokaalport wordt 19 januari 1928 ingevoerd 
(Do 49). Het lokaalport voor briefkaarten bedraagt 3 cent, voor brieven (maximaal 20 
gram) is het tarief 5 cent. Het gebruik van beide stempels op het traject Maastricht - 
Aken is mogelijk maar of ze daadwerkelijk zijn gebruikt, is niet duidelijk. 
 

Werkend vervoer op andere spoorlijnen in Zuid-Limburg 
 

De spoorlijn Maastricht - Aken wordt in 1856 uitgebreid met een verbinding naar 
Hasselt/Landen maar is verder in Nederland nog geïsoleerd van de andere spoorlijnen. 
Pas later worden nog verschillende spoorlijnen in Zuid-Limburg aangelegd. Deze worden 
onderstaand besproken samen met de postale gevolgen die de aanleg van de betreffende 
spoorlijnen heeft. 
 
Luik - Maastricht 
In 1861 wordt de spoorlijn Maastricht - Luik geopend, deze spoorlijn heeft ook 
aansluiting op het traject Maastricht - Aken via het station aan het Wijckerveld in 
Maastricht. Luikse industriëlen willen hun producten aanbieden in het Westen van 
Nederland en zien daarom het belang van een spoorlijn naar het noorden in. Omdat van 
Hollandse zijde voor deze spoorverbinding op dat moment weinig belangstelling bestaat, 
beperkt men zich eerst tot het traject Luik – Maastricht. In het langs deze spoorlijn 
gelegen Eijsden wordt in 1863 een hulppostkantoor geopend. Vanaf 1868 kan ook dit 
hulpkantoor brieven versturen zonder tussenkomst van het postkantoor Maastricht. Het 
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gebruikt hiervoor het ‘open takje’ stempel. Deze spoorlijn heeft geen Nederlands 
werkend vervoer gekend maar hoogst waarschijnlijk wel Belgisch werkend vervoer.  
 

 
Brief uit 1872 van Eijsden naar Verviers (grenstarief). De brief is voorzien van het ‘open takje’ stempel van het 
hulpkantoor Eijsden en had eigenlijk ook voorzien moet zijn van het naamstempel ‘Eijsden’.  Nu is door het 
Belgische ‘werkend vervoer’ de brief in de trein voorzien van het haltestempel Eysden. (Collectie A. de Goede) 

 

Maastricht - Eindhoven 
Bij de invoering van de spoorwegwet in 1860 wordt besloten om een tiental spoorlijnen 
in Nederland aan te leggen op kosten van de Staat. De exploitatie van deze spoorlijnen 
moet door particuliere maatschappijen gebeuren. Eén van deze spoorlijnen is de 
staatslijn E, Breda - Maastricht. De spoorlijn is voor een groot gedeelte bekostigd uit de 
baten van Nederlands-Indië. De spoorlijn wordt in fasen aangelegd, het traject Venlo - 
Maastricht wordt 21 november 1865 geopend. Op deze spoorlijn is al in 1868 werkend 
vervoer aanwezig op de trein. Het eerste gebruikte stempel is het ‘takje stempel’ met de 
trajectnamen Eindh(oven)-Maastricht (1868) en Breda-Maastricht (1869). Waarschijnlijk 
is alleen voor Maastricht en Sittard een haltestempel uitgereikt. Wel is door de stations 
Bunde en Geleen een spoorwegstationstempel gebruikt. Dit is een administratief stempel, 
meestal in blauw afgedrukt, dat op de stations wordt gebruikt en niet in de treinen.  
 

 
Briefkaart van Bunde naar Valkenburg (1874) met takje stempel Eind(hoven)-Maastricht en het 
spoorwegstationstempel Bunde (in blauw).    
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In 1876 wordt het takje stempel vervangen door een kleinrondstempel. Op deze lijn 
worden meerdere trajectnamen op de kleinrondstempels gebruikt: Breda-Maastricht 
(1872), Venloo-Maastr(icht) (1885) en Venloo-Maastricht (1890).  
 

 
Kleinrondstempel voor het traject Venloo-Maastricht 

 

Daarna zijn er de volgende grootrondstempels gebruikt: Maastricht-Venloo (1897), 
Venloo-Maastrciht (1898), Venloo-Maastricht en Venlo-Maastricht (1904) en Maastricht-
Venlo (1906).  
 

  
Grootrondstempels Venloo-Maastrciht (foutieve spelling van Maastricht, 1901) en Maastricht-Venlo (1911). 

 

Bij de invoering van de blokstempels worden ook verschillende trajectnamen gebruikt  
o.a Maastricht-Amsterdam,  -Boxtel en –Eindhoven. Het werkend vervoer op dit traject 
heeft tot 1975 plaatsgevonden. 
 

 
Blokstempels Maastricht-Eindhoven, Sittard-Eindhoven en Boxtel-Maastricht 

 

Sittard - Herzogenrath 
Door de ontwikkeling van de mijnbouw in het gebied rond Heerlen wordt in 1896 een 
spoorlijn van Sittard via Heerlen naar Herzogenrath aangelegd. Deze spoorlijn zou 
idealiter niet naar Herzogenrath hebben gelopen maar naar de Domaniale-mijn in 
Kerkrade. Deze mijn heeft een directe verbinding met de spoorlijn Maastricht - Aken. 
Maar dit wordt tegengehouden door de directie van de Domaniale-mijn. Dit vanwege de 
verwachte concurrentie van kolen uit het Ruhrgebied, die dan ook makkelijker via deze 
nieuwe route kunnen worden getransporteerd naar de rest van Nederland. Op deze 
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spoorlijn vindt vanaf 1896 werkend vervoer plaats met de trajectnamen Sittard-
Herzogenrath (1896, grootrond- en blokstempel), Sittard-Kerkrade en Sittard-Heerlen 
(1905, blokstempel). Het werkend vervoer op deze spoorlijn heeft plaatsgevonden tot 
eind jaren dertig van de vorige eeuw. 
 

                
Grootrond- en blokstempel voor de spoorlijn Sittard-Herzogenrath 

 

Met Kerkrade in het blokstempel Kerkrade–Sittard wordt waarschijnlijk verwezen naar 
het station Kerkrade-Rolduc (na 1953, station Haanrade). Dit station ligt ook aan de 
spoorlijn naar Herzogenrath.  

 

 
Blokstempel Kerkrade-Sittard 

 

Overige spoorlijnen 
In 1914 wordt een aftakking van de lijn  Maastricht-Aken naar Heerlen gerealiseerd. 
Zoals in de inleiding al aangegeven kent deze spoorlijn geen werkend vervoer en dit 
geldt ook voor de in 1934 aangelegde verbinding tussen Simpelveld en Heerlen via het 
huidige station Kerkrade en Schaesberg (het “Miljoenenlijntje”).  
 

Aanbieding van de post aan het bagagebureau 
 

Na het stoppen van het werkend vervoer op de spoorlijn Maastricht - Aken wordt het 
postaal gezien minder interessant. De spoorlijn wordt wel nog gebruikt voor het vervoer 
van de post maar postale kenmerken die nog met het spoor te maken hebben, zijn alleen 
nog terug te vinden als de post aan een bagagebureau van een station wordt 
aangeboden. 
 

Vanaf 1 april 1924 (Do 164) kunnen (expresse)brieven aan de bagagebureaus van de 
stations worden afgegeven ter verzending met de eerst vertrekkende trein in de goede 
richting. Bij aankomst op het station dat het dichts bij de bestemming ligt, wordt de brief 
aan de PTT afgegeven, die voor normale bestelling zorgt. Tot 15 mei 1927 is dit alleen 
mogelijk voor expresse-brieven. De aanbieding van de expresse-brieven moet uiterlijk 10 
minuten voor het vertrek van de trein gebeuren. Na 15 mei 1927 geldt deze dienst ook 
voor gewone brieven (Do 287). Vanaf 1932 hoeven poststukken die aan het 
bagagebureau zijn afgegeven niet meer aan eventueel in de trein aanwezig 
postpersoneel te worden afgegeven maar kan het vervoer hiervan ook door het 
treinpersoneel worden verzorgd (Do 14). 
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Het bijkomend tarief voor deze dienst is 10 cent. Hiervoor worden spoorwegzegels 
gebruikt. Deze zegels moeten op de achterzijde van de brief worden geplakt. Met ingang 
van 15 januari 1943 wordt de mogelijkheid van afgifte van brieven aan de 
bagagebureaus gestaakt (Do 20bis). Na de Tweede Wereldoorlog wordt deze dienst pas 
op 7 oktober 1951 weer voor gewone privé brieven opengesteld (Do 701). De aanbieding 
van de correspondentie moet dan uiterlijk 15 minuten voor vertrek van de trein worden 
aangeboden. De spoorwegzegel moet nu bij brieven aan de achterzijde en bij 
briefkaarten aan de voorzijde worden bijgeplakt. Het extra tarief is nu 15 cent. 
  

 
Per expresse verstuurde ansichtkaart uit Valkenburg. Het standaard expresse tarief bedraagt in 1936, 15 cent. 
Omdat de brief aan het bagagebureau is afgeleverd, is een bijkomend tarief van 10 cent verschuldigd (te 
voldoen met een spoorwegzegel). Het totaal verschuldigde port bedraagt daarom 25 cent. Omdat maar 15 cent 
is verantwoord, is het port daarmee ontoereikend (zie handgeschreven opmerking linksboven). 

 

Op de spoorlijn Maastricht-Aken heeft in ieder geval het station Valkenburg een 
bagagebureau. 
 

 
Verschillende bagagebureau stempels van het station Valkenburg. 

 

Alleen nog maar nostalgie? 
 

Het aanbieden van post aan het bagagebureau wordt in 1979 gestopt. Vanaf dan zijn er 
geen postale kenmerken meer die de verbinding tussen spoor en post op de spoorlijn 
Maastricht - Aken laat zien. Wel worden nog gelegenheidsstempels uitgebracht bij de 
viering van 125 en 150 jaar station Valkenburg. 
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Gelegenheidstempels bij de viering van 125 en 150 jaar station Valkenburg. 

 
 

Net als bij de ontwikkelingen rond het vervoer van de post, wordt ook door de 
Nederlandse Spoorwegen het economisch belang van verschillende spoorlijnen 
overwogen. Het baanvak Schin op Geul – Simpelveld – Kerkrade/Aken wordt in 1992 
door de Nederlandse Spoorwegen afgestoten en gesloten. Bij het station Schin op Geul 
wordt de verbinding tussen Valkenburg en Wijlre zelfs fysiek verbroken.   
 

Vanaf Station Schin op Geul wordt het traject sinds 1995 gebruikt als museumlijn door 
de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM). Deze is verantwoordelijk voor de 
exploitatie van de stoomtreindienst. In 2007 is de aansluiting te Schin op Geul weer 
hersteld met een enkelsporige verbinding. De ZLSM kan nu weer doorrijden richting 
Valkenburg en hoewel de spoorlijn geen direct economisch belang dient, is de 
toegevoegde waarde voor het toerisme in Zuid-Limburg niet te onderschatten. Het 
cirkeltje is nu weer rond, want de spoorlijn Maastricht-Aken heeft ook de ontwikkeling 
van het toerisme in een plaats als Valkenburg mogelijk gemaakt. Rond 1850 beginnen de 
eerste toeristen Valkenburg te ontdekken en al snel komen er ook de eerste hotels, 
waaronder hotel Vossen en L'Empereur. Deze hotels gebruiken ook al vrij snel hun eigen 
briefpapier en -enveloppen. 
 
 
 

 
Briefpapier uit 1893 met afbeeldingen van Valkenburg. 
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Links: Brief uit 1893 met opdruk van Hotel Ubachs-Vossen. De brief is voorzien van  het kleinrondstempel 
Maastricht-Aken (type 2). Rechts: Aangetekende brief met opschrift van hotel L’Empereur naar Duitsland.  

Hoewel de spoorlijn Maastricht - Aken dus niet direct een economisch succes is geweest, 
mag de betekenis voor de plaatsen er om heen en ook de gevolgen voor de ontwikkeling 
van het postverkeer in Zuid-Limburg niet worden onderschat.  
 

Dankwoord 
 

De auteurs willen iedereen hartelijk danken voor de informatie in digitale en 
papierenvorm die de totstandkoming van dit artikel mogelijk heeft gemaakt. Speciale 
dank is er voor de medewerkers van de Bondsbibliotheek in Baarn die het mogelijk 
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Gebruikte afkortingen 
 

Circ.: Circulaire, Do: Dienstorder, MA: Maastrichtse-Akense spoorwegmaatschappij, GCB: 
Grande Central Belge, S.S.: Staats Spoorwegen 
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