
 

 

Mogelijk dagprogramma 
Start- & eindpunt Simpelveld  

 

10:30 Railbus van Simpelveld naar Vetschau 
Langs dit historische traject bevinden zich de Westwall en een bunker uit de Tweede 
Wereldoorlog. Hoewel je op Duits grondgebied komt, is een paspoort niet noodzakelijk. 
Laat je verrassen tijdens deze bijzondere reis. Zie je de grensbordjes onderweg van 
Bocholtz naar eindbestemming Vetschau? 
 

11:15 Aankomst in Simpelveld  
Zie wat er allemaal te beleven valt op ons hoofdstation in Simpelveld tijdens Weekend at 
War. Zorg dat je omstreeks 11.30 uur een plekje op het middenperron opzoekt; om 11.45 
uur is namelijk de eerste grote Battle! 
 

11:45 Battle in Simpelveld TIP 
Op station Simpelveld wordt vanaf 11.45 uur een veldslag uit de Tweede Wereldoorlog 
nagespeeld. Vanaf het middenperron heb je het beste zicht op deze spectaculaire Battle.  
 

12:30 Historische dieseltrein van Simpelveld naar Kerkrade 
Stap op spoor 3 in de historische dieseltrein de Railbus, welke vanaf 12.15 uur langs het 
perron gereed staat. De rit voert je van Simpelveld naar Kerkrade, dit is een stukje van de 
oorspronkelijke Miljoenenlijn. De rit duurt 55 minuten, om 13.25 uur ben je terug in 
Simpelveld. 
 

13:30 Verken station Simpelveld 
Je hebt nu de tijd om rustig bij te komen Op station Simpelveld is er de mogelijkheid om 
een hapje en een drankje te nuttigen bijvoorbeeld in Brasserie Perron 4 óf bij één van de 
kraampjes op het stationsplein.  
Neem de tijd om het emplacement te verkennen. Loop door de legerkampen van 
Amerikaanse en Duitse zijde. Bekijk welke treinen er in oorlogsstijl over het emplacement 
heen rijden! 
 

15:00 Stoomtrein van Simpelveld naar Schin op Geul 
Vanaf station Simpelveld vertrekt de stoomlocomotief uit 1910 met historische rijtuigen 
richting Schin op Geul. Dit traject voert door het Limburgs Heuvelland. Prachtige 
vergezichten, vanaf de 25 meter hoge spoordijk, wisselen zich af met diepe insnijdingen in 
het landschap.  
 

16:05 Aankomst op station Simpelveld 
De stoomtrein heeft je weer teruggebracht naar Simpelveld. Hier rangeren momenteel nog 
genoeg treinen, daarnaast staan er nog steeds treinen klaar om te vertrekken. 
 

16:40 Bekijk de EHBO-trein TIP 
Tijdens de Battle zijn er enkele slachtoffers gevallen. Om de soldaten de juiste zorg te 
kunnen bieden, kunnen zij terecht in één van de EHBO wagens. Om 16.40 uur wordt deze 
trein voortgebracht op spoor 3! Heb je de EHBO-trein gezien? Bekijk dan zeker nog even 
het Officiersrijtuig verderop op spoor 3! 
 

17:30 Laatste trein vertrekt uit Simpelveld 
Om 17.30 uur vertrekt de historische Dieseltrein nog één keer naar Kerkrade. Uiteraard 
mag je nog een ritje meemaken. Station Simpelveld is nog tot 19.00 uur geopend, wellicht 
neem je nog even plaats op het terras van Brasserie Perron 4. 
 
Bedankt voor uw bezoek aan Weekend at War 2019, een goede thuisreis en graag tot ziens! 
 


