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Nieuw bordessein voor de Miljoenenlijn 
 

Museumspoorlijn de Miljoenenlijn werkt continu verder aan de uitbouw van haar museale uitstraling. 

Om die reden zal op 29 september, tijdens een zogenoemde 'Seinwezendag' voor geïnteresseerden 

van oude beveiliging bij de spoorwegen, een fundraising worden gelanceerd voor de reconstructie 

van een zogenoemd 'bordessein'. Vroeger stond er in Simpelveld (de uitvalsbasis van onze 

museumspoorlijn) een dergelijk bordessein, met als doel de aftakking van de spoorlijnen naar 

Kerkrade en Richterich (D) te beveiligen. 

  

Een bordessein bestaat uit een metalen basispaal, waarop het effectieve bordes wordt geplaatst. 

Bovenop dat bordes staan (afhankelijk van de situatie) twee of meerdere seinpalen met daaraan 

grote beweegbare metalen platen, de “seinarmen”. Aan de stand van die seinarmen kan de machinist 

zien of hij mag vertrekken en in welke richting dat dan is. Nu hebben treinen natuurlijk geen stuur, 

maar in veel situaties is dit wel van belang voor de machinist vanwege de toegestane snelheid. In 

onze museumcollectie hebben we al langer alle benodigde onderdelen, behalve… het bordes. 

Gelukkig werd de Belgische technische school van Don Bosco in Haacht bereid gevonden om een 

nieuw exemplaar te vervaardigen op basis van de originele tekeningen. Zo realiseren we niet alleen 

een oude droom, maar wordt het ineens ook een internationale samenwerking! 

  

Het bordes zal tijdens het komende schooljaar door leerlingen van de technische school worden 

vervaardigd. Daarna zal het geheel worden geschilderd, opgebouwd en getest op het emplacement 

van Simpelveld. De ingebruikname is gepland in de lente van 2021. Voor die gelegenheid worden 

unieke treintickets verkocht. De gulle gevers die een bedrag van 40 euro of meer storten, zullen 

worden uitgenodigd voor de openingsrit, waarbij het nieuwe sein voor het eerst zal worden 

gebruikt. Onder de sponsors zal bovendien worden verloot wie de eer krijgt om het bordessein 

voor de eerste keer te bedienen. 

  

Voor de redactie: 

Voor meer informatie over dit project nodigen we u graag uit op de voorstelling van dit project op 

onze Seinwezendag, in het station van Simpelveld op 29 september 2019 om 11.45 uur. Als u 

aandacht wenst te besteden aan onze plannen en u meer informatie wenst over dit project, dan mag 

u ons contacteren via marketing@miljoenenlijn.nl. 

 

Een foto van het voormalig bordersein op het emplacement in Simpelveld (1976) is te downloaden 

via de volgende link:  

https://www.miljoenenlijn.nl/media/Bordessein-Simpelveld-1976.-Foto-J.G.C.-van-de-Meene.jpg  

Fotograaf: J.G.C. van de Meene 
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