
De Tsarenroute? Een bedevaartroute? 

Gebruiken? 

      Laten liggen? 
 

De laatste jaren is er sprake van een toegenomen aandacht voor cultureel en industrieel erfgoed, in 
combinatie met politieke en sociale accenten op natuur en ecologie. In mei 2016 werd door MUST stedebouw, i.o.v. 
de samenwerkende gemeenten in Noordoost Brabant en m.m.v. AgriFood Capital een stip op de horizon geplaatst 
d.m.v. de ruimtelijke ontwikkelingsvisie “Duitse Lijntje”. 
 In één zin samengevat bevat de visie de ambitie: 
het realiseren van een doorgaande fietsverbinding, van Boxtel naar Wesel, via het tracé van de voormalige spoorlijn, 
met behoud van zo veel mogelijk elementen die de historie van de spoorlijn in herinnering brengen. 
Wij hebben de handschoen opgepakt om deze stip dichterbij te halen en  deze visie tot realisatie te brengen. 

Graag geven wij u inzicht in alle voorafgaande zoektochten en ambities, geven wij u een lonkend perspectief op de 

Tsarenroute en nodigen wij u uit om dit met ons vorm te geven. 

Het Duitse Lijntje tot 2018 
De laatste jaren is er sprake van een toegenomen aandacht voor cultureel en industrieel erfgoed, in combinatie met 

politieke en sociale accenten op natuur en ecologie. In mei 2016 werd door MUST stedebouw, i.o.v. de 

samenwerkende gemeenten in Noordoost Brabant en m.m.v. AgriFood Capital een stip op de horizon geplaatst 

d.m.v. de ruimtelijke ontwikkelingsvisie “Duitse Lijntje”. Deze nota roept deze stip in herinnering (zie 

https://issuu.com/muststedebouw/docs/215_duits_lijntje_eindrapportage_v5). 

Voorafgaand aan deze visie is veel heemkundig onderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten zijn vastgelegd in 

publicaties en op internet toegankelijk gemaakt (zie o.a. www.duitslijntje.eu). 

De voorgeschiedenis kort samengevat: het Duitse Lijntje heeft een veelbewogen historie van ruim een eeuw. Tussen 

1873 en 2004 werden afwisselend personen en goederen vervoerd over deze unieke oost-westverbinding tussen 

London – Berlijn – St. Petersburg. Leden van koningshuizen en tsarenfamilies reisden via het Duitse Lijntje om elkaar 

te bezoeken . Nederlandse en Duitse pelgrims wisten hun weg te vinden naar bedevaartplaatsen als Kevelaer en 

bezochten de processies in Boxmeer, Handel en Boxtel. Uiteraard speelde deze spoorlijn ook een belangrijke rol in 

beide wereldoorlogen. In 1950 werd het Duitse Lijntje voor personenvervoer gesloten en in 2004 beëindigde de 

Nederlandse Spoorwegen het goederenvervoer op het laatst overgebleven stuk van Boxtel tot Veghel. 

In de eerste jaren na 2000 organiseerde Heemkunde Boxtel (een studievereniging) enkele toeristische ritten van 

Boxtel naar Veghel en terug met een stoomtrein. Met behulp van de daarvan gemaakte beelden, én met originele 

beelden werd in 2008 een buitengewoon informatieve documentaire uitgebracht over de geschiedenis van het 

Duitse Lijntje (https://www.youtube.com/watch?v=NuGXIuEkd6M). Genoemde ritten waren de laatste die op het 

Duitse Lijntje plaatsvonden. 

In 2011 werd een belangrijke mijlpaal geslagen met de publicatie van een Fiets- en belevingskaart “In het spoor van 

het Duits Lijntje”; een project waarin betrokken Nederlandse provincies en gemeenten (Noord Brabant en Limburg) 

en het Duitse bundesland Nordrhein-Westfalen samenwerkten. Het samenwerkingsverband heeft geleid tot de fiets- 

en belevingskaart, een website (www.duitslijntje.eu / www.boxtelerbahn.eu) en informatiepanelen (ruim 30) op het 

Hij ligt er! 

Nog steeds. 

https://issuu.com/muststedebouw/docs/215_duits_lijntje_eindrapportage_v5
http://www.duitslijntje.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=NuGXIuEkd6M
http://www.duitslijntje.eu/
http://www.boxtelerbahn.eu/


tracé. Als recreant werd u uitgenodigd op pad te gaan om te genieten van de mix van cultuurhistorie en natuur die 

het Duitse Lijntje te bieden heeft. 

Het Duitse Lijntje nu 
De reeds genoemde ruimtelijke ontwikkelingsvisie van MUST benadrukt dat het Duitse Lijntje verbindt en ruimte 

geeft. De visie nodigt uit om de ruimte te gebruiken en verbindingen te leggen. In tabellen samengevat: 

omgevingen 
ruimtelijke dynamiek 

 verbindingen 
sociale dynamiek 

 principes 
ambities 

rivieren landschap - ecologie landschappelijke verbindingen 

beken en beekdalen stad – land recreatieve verbindingen 

bossen wonen – werken utilitaire fietsverbindingen 

agrarisch gebieden heden – verleden beleefbare historie 

woon- en gemengd gebieden droom - realisatie nieuwe initiatieven 

industriegebieden   

 

In één zin samengevat bevat de visie de ambitie: 
het realiseren van een doorgaande fietsverbinding, van Boxtel naar Wesel, via het tracé van de voormalige spoorlijn, 
met behoud van zo veel mogelijk elementen die de historie van de spoorlijn in herinnering brengen. 
 

In de loop van de tijd is de ruimte die het tracé biedt op verschillende manieren in gebruik genomen; in sommige 
gevallen vrijwel onomkeerbaar: 

- het tracé is ongeveer 100km lang; ongeveer de helft van het tracé ligt in Duitsland, 
- het tracé bevat ongeveer 140 grotere en kleinere kruisingen, bruggen en viaducten; de twee grootste 

hindernissen zijn de bruggen over de Maas (bij Gennep) en de Rijn (bij Wesel); deze zijn beide verdwenen 

hoewel bij Gennep nog brugpijlers beschikbaar zijn, 

- de brug over de Zuid Willemsvaart is vervangen door verhoogde brug 50m noordelijk; de brugdelen zijn 

behouden gebleven en kunnen als monument worden ingezet, 

- ongeveer 80-90% van het tracé is in het landschap nog goed herkenbaar, 

- ongeveer 10% van het tracé bevat nog de oude spoorrails (ongebruikt en verouderd, d.w.z. ongeschikt voor 

toekomstig gebruik), 

- ongeveer 30-50% (met en zonder rails) is “overgroeid”, 

- ongeveer 5% van het tracé (met name in Duitsland) ligt op, of in de nabijheid van, een spoor-tracé dat in 

gebruik is voor andere verbindingen, 

- in Uden-centrum, Goch en Xanten is het tracé deels bebouwd, 

- op meerdere plaatsen zal een fietsroute niet over het spoortracé kunnen lopen, 

- vrijwel over de hele route is een alternatieve fietsroute (eventueel via knooppunten) mogelijk. 

De aanleiding voor deze nota is de laatste tamelijk ingrijpende aantasting van het tracé en betreft de geplande 

opheffing van de aansluiting op het bestaande NS-spoor bij Boxtel. Dit zou betekenen dat het niet eenvoudig zal zijn 

om met originele locomotieven en wagons op het tracé te komen. 

Lonkend perspectief: fietsen 
Als er iets partij-overstijgend is dan is dat: de fiets; of liever nog: de fietser. 

Een paar getallen: 
- in NL hebben we ongeveer 23 miljoen fietsen; van de 3 fietsers heeft gemiddeld er één 2 fietsen, 
- we hebben ongeveer 1,5 miljoen e-bikes (7% van het totaal), waarvan ongeveer 10.000 speed-bikes, 

- we fietsen ongeveer 1000km per jaar (20km per week) in ongeveer 300 ritten (elke dag wel een keer); 

- die getallen vertonen allemaal een stijgende tendens en die stijging is groter dan de natuurlijke groei; d.w.z. 

dat de NL-er steeds vaker kiest voor de fiets. 

Een NL-er fietst. We onderscheiden verschillende vormen: 
- utilitair fietsen: fietsen naar een gekozen bestemming 



o woon-werk, 

o school- en sport, 

o boodschappen, 

o afgesproken ontmoetingen, enz. 

- recreatief fietsen: fietsen voor de lol, of “een eindje fietsen”: 

o genieten van “moeiteloze” verplaatsing, 

o genieten van weer en omgeving, 

o genieten van samen zijn. 

- mengvormen: 

o sportfietsen, meestal op sportieve (race)fietsen en ATB’s, 

o toerfietsen, langere afstanden, meerdere dagen, met bepakking. 

Wellicht afgezien van woon-werkverkeer is fietsen in NL een sociaal gebeuren. Belangrijk, vooral voor recreatief en 

mengvormen, is de mogelijkheid om samen te kunnen fietsen en daarbij ook naast elkaar te kunnen fietsen. Dat kun 

je typisch Nederlands noemen. In andere landen is dat vaak niet eens toegestaan. In Nederland fietst iedereen. 

Daardoor worden fietsers ook door iedereen gerespecteerd: automobilisten herkennen zichzelf in hun andere rol. De 

verkeersregels zijn in Nederland ook aangepast op de fietsers. Bijvoorbeeld: voorlopig is het ondenkbaar dat gewone 

fietsers een helm moeten dragen. Dat willen we niet, dan rijden we liever wat langzamer. 

In NL vinden wij fietsen gewoon leuk, in andere landen is het een sport om te fietsen. Fietsen zit bij ons in de genen. 

Ons dichtbevolkte platte land leent zich ook voor fietsen; de afstanden zijn vaak korter en regen en wind nemen we 

op de koop toe. 

Het is om die reden dat onze wegen zijn aangepast op gebruik door de fietsers. In ronde getallen: de ruimte op onze 

infrastructuur is voor 55% bestemd voor de auto (denk ook aan parkeren), voor 12% aan de fiets, en 33% aan de 

voetganger (denk ook aan “trottoirs”). Deze getallen rechtvaardigen deels het aandeel van de automobilist in de 

kosten van de infrastructuur (wegenbelasting). Fietsers en voetgangers betalen geen wegenbelasting, simpelweg 

omdat iedereen van deze voorzieningen gebruik maakt. Die kosten komen uit de “algemene middelen”. 

Fietsers en voetgangers worden algemeen erkend als de zwakste deelnemers in het verkeer. Voor deze 
verkeersdeelnemers staat het volgende primair: 

- veiligheid, 
- ruimte op de weg, 

- waar mogelijk gescheiden van snelverkeer, 

- rust. 

Boxtel is een gemeente in het midden van Noord Brabant, in het centrum van het landschapsgebied genaamd “het 

groene woud”. Dit gebied ligt in de grote-steden driehoek van Den Bosch-Eindhoven-Tilburg. Natuurgebieden als de 

Kampina, de Geelders en de Mortelen liggen daar in een omgeving van klein-agrarische gebieden. Karakteristiek voor 

die gebieden zijn een aantal provinciale 60-80km wegen met in het gunstigste geval vrij-liggende fietspaden aan 

weerskanten. Daartussen ligt een netwerk van landbouwwegen waarop in vroeger tijden boeren met paard-en-

wagen hun werk deden. In de huidige tijd rijden diezelfde boeren op dezelfde wegen met omvangrijke tractoren met 

landbouwwerktuigen en vrachtwagens voor vee, melk en andere goederen. Ook de fietser rijdt daar; vroeger op een 

eigen pad naast het karrespoor, tegenwoordig vaak op dezelfde weg. Als die boeren voorbij komen is naast elkaar 

fietsen er niet meer bij; maar al te vaak is het afstappen en een goed heenkomen zoeken in de berm. Veiligheid en 

rust zijn dan ver te zoeken. 

Natuurlijk, die boeren moeten hun kippen en varkens kwijt. En daarvóór moeten ze eerst worden gevoerd, en bij 

voorkeur vanuit Veghel (CHV). Welnu; die zijn v.w.b. hun infrastructuur al behoorlijk aan de beurt geweest, met de 

verbreding van de Zuid Willemsvaart en de aanleg van het Maxima-kanaal en de A50 

Nu is de fietser daar aan de beurt. In oostelijk Noord Brabant speelt zich een soortgelijk scenario af. De A73 en de 

spoorlijn van Venlo naar Nijmegen doorkruisen dat gebied, beide zonder het echt te ontsluiten. Oostelijk Noord 

Brabant is op zoek naar een oplossing die het al lang hééft; of had eigenlijk: een fietspad van het centrum van Noord 

Brabant naar het Oosten. 



Wesel ligt zo’n 20 km boven het Ruhrgebied, waar de Rijn de bocht maakt van noordwaarts naar oostwaarts. Bij 
Wesel takt de Lippe af naar het oosten. Daarmee is Wesel een ideaal knooppunt van een groot aantal belangrijke 
fietsroutes, waaronder: 

- de Rheinroute van Nijmegen naar en vanuit de bron in Zwitserland (bijna 2000km), 
- de duitse pelgrims-route naar en vanuit Scandinavië en Hamburg, 

- de route naar en vanuit Berlijn en Praag, langs de Lippe, 

- de Limes-route (langs de noordgrens van het Romeinse Rijk) van Katwijk naar en vanuit de Zwarte Zee, 

In vroegere tijden kon de treinreis in de richting van Berlijn en zelfs St. Petersburg worden voortgezet. Ook deze lijn 

is fietsend over lange afstand te volgen. 

Kortom: de ideale fietsroute via oostelijk Noord Brabant naar de rest van Europa ligt klaar voor gebruik. Waar het 

Duitse Lijntje in het verleden zorgde voor een verbinding voor koningen en tsaren gaat dezelfde route ons nu 

voorzien in een verbinding voor hét vervoermiddel van de toekomst: de fiets! Geen zorgen over het tracé. Dat ligt te 

wachten op onze politieke moed! 

Zie ook andere links: 
http://www.duitslijntje.info/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Oh46OwrwOOY&feature=youtu.be 
 

Wie zijn wij? 
Onbewust van lopende activiteiten in andere gemeenten zijn wij in Boxtel over dit dossier aan het nadenken: 

Margreet Kösters Planoloog gemeente Boxtel +31 411 655840 
+31 6 

m.kosters@mijngemeentedichtbij.nl 

Jack Dörfel Verkeerskundige gemeente 
Boxtel 

+31 411 655273 
+31 6 4648 5272 

j.dorfel@mijngemeentedichtbij.nl 

Sjak Doms 150 jr spoor Boxtel +31 411 674358 
+31 6 2949 8729 

sjakdoms@kpnmail.nl 

Jos Mandos Heemkunde Boxtel +31 411 676369 
+31 6 2341 4002 

jos@josmandos.nl 

Pierre van den Oord Fietsersbond +31 411 675271 
+31 6 8243 9236 

pierrevdoord@planet.nl 

Richard Termeer Fietsersbond +31 411 678598 
+31 6 4466 9431 

richard@richterm.nl 

    

 

Tot nu hebben we in andere gemeenten de volgende geïnteresseerden gevonden: 

Erik Verkuijlen Planoloog gemeente 
Meijerijstad 

+31 14 0413 everkuijlen@schijndel.nl 

Wim Althuizen Planoloog gemeente Uden  wim.althuizen@uden.nl 

    

 

Wat willen wij? 
Onze eerste bedoelingen zijn: 

- zoeken van ambtelijk en politiek draagvlak, 
- nagaan welke gerelateerde interesses leven in de betrokken gemeenten (en in Duitsland), 
- bundelen van andere lopende initiatieven met gelijke bedoelingen, 
- het opstellen van een plan van aanpak, 
- met gemeente Meijerijstad komen tot de eerste stappen. 
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