
Strategies & Places: de ontwikkeling van het gebied gegeven door Tranchot kaart nr. 119                Docent: dr. ir. Jos Bosman        Student: Roeland van de Kolk                         Studentnummer: 0665265 Datum: 31 januari 2011    
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Strategies & Places: de ontwikkeling van het gebied gegeven door Tranchot kaart nr. 119  Datum: 31 januari 2011

Een onderzoek naar wat Tranchotkaart 119 weergeeft in vergelijking met de huidige situatie

Ter inleiding:

Dit onderzoek gaat over of er wel of niet grote veranderingen zijn geweest in het gebied van kaart nr. 119. Dit is een kaart 
uit de reeks van kaarten gemaakt onder het bevel van Kolonel Tranchot in 1809-1813. Voor deze opdracht wordt er gebruikt 
gebruik van een originele digitale kopie van het ‘Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen’ uit 1966. De originele schaal 
van 1810 was 1:20.000 maar de schaal van de kaart uit 1966 is 1:25.000.

De zoektocht naar veranderingen in dit gebied gaat dus over een periode van ongeveer 200 jaar; van ongeveer 1810 tot 
2010.  Aan de orde zal komen de verdichting van het wegennet, een spoorbaan, de vergroting van de dorpen, de samenvoeg-
ingen van nederzettingen en hun verbindingen en de grootsheid van de natuur. Verder zijn er interessante vragen te stellen 
over dit gebied, zoals: “Waarom stopt de spoorlijn in Ahrbrück?” en “Zijn er sporen te vinden van een Franse overheersing?” 
De vraag over de spoorlijn in Ahrbrück wordt verder uitgewerkt omdat deze spoorlijn vele sporen heeft achter gelaten in het 
landschap.

Als bijlage zijn alle kaarten (Tranchot kaart, Google earth satelietbeeld, Google earth kaart, analysekaart 1810, 
analysekaart 2010), een logboek (waarin naast urenadministratie commentaar is opgenomen dat verzameld is tijdens het 
maken van de analyse kaarten) en een CD-rom toegevoegd met alle digitale bestanden. Alle kaarten zijn geplaatst met het 
noorden aan de bovenkant. 

                         Figuur 1; de loatie van 119

Wat er niet veranderd is:
 

Wat er niet veranderd is in 200 jaar, is in dit gebied vooral de profielen en het gebruik van de natuur. Zo komt er net als 200 jaar 
geleden kleinschalige landbouw voor en zijn in valleien weilanden te vinden op gronden die zich daar voor lenen. De boerderijen 
staan alleen of in kleine groepjes aan de akkers of ze staan alleen zoals te zien is bij Figuur 2. (half verscholen achter de bosjes) 

Figuur 2; halfverscholen boerderij
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Als we kijken naar de kaarten van 1810 en van 2010 zien we dat, hoewel de nederzettingen gegroeid zijn,  de 
verbindingswegen tussen de nederzettingen al bestonden.

        Figuur 3; situatie 1810               Figuur 4; situatie 2010

We letten voor deze casus op de vorm van de weg tussen Soller en Hummerzheim. Deze weg ligt op het zelfde traject als 
de oude, maar is in de huidige situatie wel verhard. Een ander voorbeeld wat we uit dit kaart fragment kunnen halen is de 
weg tussen Berresheim en Hummerzheim. Ook deze vorm is identiek, behalve de slinger om een akker(in het midden van de 
kaart). Verder is te zien dat de doorgaande weg door Odesheim in de 2010 situatie óm het centrum wordt geleid. 

Tenslotte valt het op dat in de 2010 situatie er veel meer kleine wegen (te zien) zijn, dit is waarschijnlijk omdat de cartografen 
van nu veel meer informatie kunnen vermelden op de kaart en omdat deze wegen vroeger paden waren. We zouden dus 
kunnen stellen dat de verharde hoofdwegen vooral gebaseerd zijn op de trajecten van de oude paden of wegen. Op het hele 
topografische gebied wat kaart 119 toont, vindt men van dit soort veranderingen.

Wat er wel veranderd is:
 

Wat er wel veranderd is in 200 jaar, is bijvoorbeeld de verdichting en uitbreiding van de dorpen. Hieronder is 
een foto te zien het dorp Hönningen. Rond de kerktoren zal zicht het oude hart van het dorp bevinden. Op de foto is 
te zien dat er ook minimaal 1 brug extra is gebouwd want op de kaart van 1810 (Figuur 5) is er maar 1 brug te zien.

                      Figuur 5; Hönningen anno 1810

Figuur 6; Hönningen gezien vanaf de heuvel

In de figuren 7 en 8 is de toename van bebouwing goed te zien. Verder valt op dat de weg door het 
dorpje nu geen rare knik meer heeft. De baan van de Ahr is eigenlijk het zelfde maar is nu meer gecontroleerd. 
Op het hele topografische gebied wat kaart 119 toont, vindt men van dit soort vergrotingen van dorpen. 

        Figuur 7; Hönningen 1810     Figuur 8: Hönningen 2010
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Wat er verder veranderd is dat er nu, in vergelijk met de kaart van 1810  er een spoorbaan ligt tot het dorp Putzveld; 
station Ahrbrück. Deze spoorlijn begint in Remagen een plaatsje stroomafwaarts van de Ahr aan de Rijn. De lengte van dit 
tracé is ongeveer 29 kilometer.  

                        Figuur 9; Ahrtal bahnen met locatie van kaart 119

De geschiedenis van de Ahrtalbahn sinds 1880.

Op 20 September 1880 is het eerste gedeelte van de Ahrtalbahn, van Remagen tot Ahrweiler geopend. Ook toen al kwamen 
vele bezoekers naar Bad Neuenahr om te genieten van de warme baden die gevuld waren met het bekende en beroemde 
lokale mineraalwater. Het bedrijf Apollinaris exploiteerde toen ook al drinkwater over de wereld.

Al snel begon men met het ontwerpen en plannen van een verlenging van de lijn tot Adenau. Hieraan werd begonnen in April 
1884 en twee jaar later was de lijn al bij Altenahr en uiteindelijk werd in augustus 1887 de lijn voltooid tot Adenau. Bijna een 
jaar later kwam de eerste trein bij Adenau op 15 juli 1888.

In die tijd de werden de aftakkingen naar de Eifel alleen gepland vanwege sociaaleconomische redenen en vaak werden ze 
niet gebouwd vanwege militaire bezwaren. Maar met het aanbreken van de 20ste eeuw veranderde de militaire visie en er 
kwam een nieuwe strategie, het zogenoemde Schlieffen-Plan. 

In 1909 is men begonnen met het verdubbelen van alle de sporen in de richting van de Eifel. Drie jaar later in 1912 was de 
klus geklaard inclusief twee aftakkingen. De ene aftakking liep van Ahrdorf via Blankenheim naar Blankenheim-Wald en de 
andere aftakking van Hillesheim naar Gerolstein. De hoofdroute had als doel om de Rijn met het Eupen-Malmedy gebied te 
verbinden via Lissendorf an Jünkerath. 

Maar na de eerste wereldoorlog werd Eupen-Malmedy bij België gevoegd en het belang van de Ahrtalbahn nam af. 
Alleen het oudste gedeelte was nog belangrijk en in gebruik voor de lokale economie, dit gedeelte was dan ook een 
dubbelspoor.

In de jaren 30 werd de Ahrtalbahn opnieuw strategisch van groot belang en het was constant in gebruik tijdens de tweede 
wereldoorlog. Tijdens het einde van de oorlog waren vele bruggen verwoest, niet alleen door de bombardementen van de 
geallieerden, maar ook door terugtrekkende Duitse troepen. Op bevel van de geallieerden werd de spoorlijn tussen Wal-
porzheim en Lissendorf weggehaald.
 
De aftakking van Hillesheim naar Gerolstein is tijdens de oorlog dusdanig verwoest dat dit gedeelte nooit is gerepareerd, 
maar het gedeelte tot Blankenheim werd heropend in juni 1951. Dit gedeelte van de lijn is echter nooit winstgevend geweest 
en daarom werd in 1858 het gedeelte van Ahrdorf naar Blankenheim opgeheven.

De verbinding van Dümpelfeld naar Hillesheim werd gesloten in 1973 en het overblijvende gedeelte spoor van Lissendorf 
naar Hillesmeim en Blankenheim-Wald naar Blankenheim werd nog maar een paar jaar gebruikt door kleine industrie.

Het bestaan van de andere overgebleven aftakkingen werd ook enige malen bedreigd, zeker toen het station Hönningen – 
Adenau in 1985 gesloten werd. Het 11 km lange traject werd in 1986 verwijderd. Voor personenvervoer was al langere tijd de 
laatste halte in Kreuzberg, maar een kleine fabriek in Hönningen gebruikte tot herfst 2000 het laatste stukje traject dagelijks 
voor ongeveer 3 wagons aan vracht. In de zomer van 2001 werd dit gedeelte spoor van het traject ook weg gehaald, nu was 
er meer plek voor de povinciale weg 257. Deze weg is na het weghalen van het traject snel vernieuwd. Overblijfsels van de 
Ahrtalbahn zijn op vooral bij Ahrbrück goed te vinden. 
Zie Figuur 10; overzicht van de overblijfselen van de Ahrtalbahn rondom Ahrbrück

Toen in 1996 de nieuwe spoorregeling (Rheinland-Pflaz-Takt) inging, werd het station Ahrbrück heropend. Op dit moment is 
dit de laatst mogelijke stop van deze lijn. 
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Vele kilometers van het, eerst zelfs dubbele spoortracé, worden nu gebruikt als fietspaden; van Walporzheim naar May-
schoß, Dümpelfeld naar Adenau en van Dümpelfeld naar Schuld, inclusief twee voormalige spoortunnels. 
Het nieuwe,voorgestelde fietspad van Schuld naar Blankenheim gaat waarschijnlijk gebruik maken van het vervallen 
spoortracé van het bovenste deel van de Ahrtalbahn.

Sinds 1996 rijdt er in de weekenden in de periode van September tot Oktober een stoomtrein van Cologne via Remagen naar 
Kreuzberg. Alleen het grote depot Kreuzberg wacht nog op heropening bij de historische vereniging “Museum Bw Kreuz-
berg”.

                       Figuur 10; overzicht van de overblijfselen van de Ahrtalbahn rondom Ahrbrück

 
Figuur 11; Ahrbrück anno 1994
     Figuur 12; Afgesloten spoor in 2000

                     Figuur 13; diesellok in Ahrbrück

                  Figuur 14; spoorbrug bij Ahrbrück

           Figuur 15; 2e spoorbrug bij Ahrbrück
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Wat er tot slot opvalt is dat vele nederzettingen aaneen tot dorpen gesmolten zijn door de tand des tijds. Dit is 
goed te zien bij de plaatjes Krelingen en Ober Krelingen. Van drie vlekken groeiden de nederzettingen uit tot één 
groter dorp. Wel moet in gedachten worden genomen dat in 1810 er voornamelijk boeren in deze nederzettingen 
woonden met aangrenzende landerijen waardoor er automatisch afstand ontstaat tussen geciviliseerde gedeelten. 

       Figuur 16; Krelingen situatie 1810                     Figuur 17; Krelingen stituatie 2010

Ten slotte is het goed om een aantal belangrijkste zaken op een rijtje te zetten.
 
Hoewel het op de kaart zichtbare wegennet is toegenomen qua kwantiteit, wil dit nog niet zeggen dat er in 1810 er minder 
infrastructuur(wegen) was.  Het is namelijk zeer voor de hand liggend dat de nieuwe, kleine wegen, al bestonden in 1810 
in de vorm van paden tussen weilanden. In bergachtig gebied gaat deze theorie niet altijd op omdat er sinds 
de tweede wereldoorlog er in dit gebied houtbouw gepleegd wordt. Hierdoor wijzigen sommige boswegen
(op de kaart aangegeven als binnenwegen) regelmatig. 

Op de Googlemaps- kaarten worden kleine waterwegen niet of weinig weergegeven. Dit is jammer omdat water beken
veel informatie geven over het gebied, bijvoorbeeld waar de diepste punten van de dalen zijn.
 
Door de grillige loop van de Ahr is transport over water niet of zeer beperkt mogelijk geweest. Er zijn eigenlijk twee 
situaties mogelijk; of er staat zeer weinig water in de Ahr zodat, door de rotsondergrond, er niet gevaren kan worden, of er 
staat voldoende water maar stroomt het veel te hard om gecontroleerd goederen te kunnen vervoeren. Beide situaties zijn 
erg ongunstig voor vervoer over water.

Dit bijzondere gebied, ook in de omgeving van kaar nr. 119, geeft veel geschiedenis weer. Zo zit er achter de Ahrtalbahn in 
het bijzonder en zeer  complexe geschiedenis wat tot resultaat heeft dat er mysterieuze bouwwerken overgebleven zijn in 
een indrukwekkend landschap. 

Bronvermelding
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Let op! Deze Tranchot kaart is passend gemaakt op een A3 formaat en 
is dus niet geschikt om op te meten.
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Google-earth satelietbeeld van het gebied wat weergegeven wordt 
door kaart 119.
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Google-earth kaart van het gebied wat weergegeven wordt door kaart 119.
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Vergelijkingskart situatie 1810
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Vergelijkingskart situatie 2010
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Logboek

Uitgangspunten en opmerkingen vooraf:

In dit logboek wordt beschreven alle opvallende zaken, moeilijkheden, interessante 
bevindingen, bronnen, aanbevelingen voor nader onderzoek én de tijd die gebruikt 
is. De Tranchot kaart die ik ga bestuderen is kaart nr. 119. In dit gebied is op het 
eerste gezicht niet veel veranderd en er zijn zeer veel “spaghettiachtige” kleine we-
gen te zien in dit gebied. Toch ga ik ze allemaal tekenen (tenminste die wegen die 
buiten de bebouwde kom liggen) om zo voor deel B van deze opdracht een betrou-
wbaar en realistisch beeld te geven. 

Deze kaart bevindt zich op het grensgebied tussen de deelstaten Nordrhein-West-
falen en Rheinland-Pfalz. Deze grens is op de Tranchot kaart ook te zien en ligt daar 
precies op de zelfde locatie als de huidige. In de huidige situatie zijn geen snelwegen 
en vliegvelden te zien, wel is er in het noordoosten van de kaart een spoorbaan 
gekomen. 

Verder, ondanks dat het niet vereist is, teken ik toch de bergbeken en stromen. Geen 
van de beekjes is door het soms snelstromende water en de  rotsen ooit gebruikt als 
vaste transportroute. Toch vind ik het verstandig om deze beken wel op tekening te 
zetten omdat ze een belangrijk onderdeel zijn van het landschap en dat bijna altijd 
parallel aan deze beken wegen liggen die ook al waarneembaar zijn op de Tranchot  
kaarten.

 

Logboek

Datum Wat Commentaar/bijzonderheden Aantal uur 
15-12-2010 Start Eerst ga ik de kaarten samenvoegen vanuit google 

maps op een hoge resolutie. (ver ingezoomd) 
 

15-12-2010  Opzetten illustrator bestand alle lagen en invoegen 
van de scherpe kaarten. 

 

15-12-2010 Opmerking Wat een fascinerend detailniveau van de Tranchot 
kaarten. Maar er zijn geen verharde wegen waar te 
nemen. Wel belangrijke en minder belangrijke 
wegen waarneembaar. De overige kwaliteit is erg 
goed, al zijn er wel wat lichte vlekken te zien op de 
kaart, maar dit zal waarschijnlijk ouderdom zijn of 
een fout bij het inscannen.  

 

15-12-2010  Begonnen met het overtrekken van de google maps 
kaarten. In mijn gebied zijn zeer veel kleine wegen 
en als ik uitzoom is het bijna niet waar te nemen 
wat ik heb gedaan.  

 

15-12-2010 Uren  Aantal gewerkte uren op 15-12-2010:  12 uur 
16-12-2010  Verder gegaan met het overtrekken van de straten 

van de google maps kaart.  
 

16-12-2010  Ik kom er achter dat kleine water beken, (die 
cruciaal waren voor de vorming van de 
verkeersroutes) niet wordt weer gegeven op de 
google maps kaart, terwijl ze er dus wel zijn. 

 

16-12-2010 Uren Aantal gewerkte uren op 16-12-2010: 8 uur 
18-12-2010  Vervolg van het overtrekken van de kleinen wegen  
18-12-2010 Uren Aantal gewerkte uren op 18-12-2010: 5 uur 
22-12-2010  Vervolg van overtrekken van de wegen en van de 

bergbeekjes van af de Google Maps kaart 
Het is niet normaal hoeveel kleine wegen er lopen 
door dit gebied over de bergen en heuvels.  
Wat nu al opvalt is dat de meeste grote wegen in 
dalen liggen.  

 

22-12-2010 Uren Aantal gewerkte uren op 16-12-2010: 9 uur 
24-12-2010 Opmerking Begonnen met het overtrekken van de Tranchot 

kaarten; veelal om de dorpen zie je belangrijke, 
 

16-12-2010  Ik kom er achter dat kleine water beken, (die 
cruciaal waren voor de vorming van de 
verkeersroutes) niet wordt weer gegeven op de 
google maps kaart, terwijl ze er dus wel zijn. 

 

16-12-2010 Uren Aantal gewerkte uren op 16-12-2010: 8 uur 
18-12-2010  Vervolg van het overtrekken van de kleinen wegen  
18-12-2010 Uren Aantal gewerkte uren op 18-12-2010: 5 uur 
22-12-2010  Vervolg van overtrekken van de wegen en van de 

bergbeekjes van af de Google Maps kaart 
Het is niet normaal hoeveel kleine wegen er lopen 
door dit gebied over de bergen en heuvels.  
Wat nu al opvalt is dat de meeste grote wegen in 
dalen liggen.  

 

22-12-2010 Uren Aantal gewerkte uren op 16-12-2010: 9 uur 
24-12-2010 Opmerking Begonnen met het overtrekken van de Tranchot 

kaarten; veelal om de dorpen zie je belangrijke, 
bredere wegen en verder de bergen in zie je smalle 
berg weggetjes die allemaal aan elkaar verbonden 
zijn.  

 

24-12-2010 Uren Aantal gewerkte uren op 24-12-2010: 5 uur 
28-12-2010  Verder gegaan met het overtrekken van de 

Tranchot kaarten 
 

28-12-2010 Uren Aantal gewerkte uren op 24-12-2010: 6 uur 
14-01-2011  Afronden van het overtrekken van de Tranchot 

kaarten. Het overtrekken van de kaarten is nu klaar, 
maar wat een gigantisch werk, al die kleine 
weggetjes!  

 

14-01-2011  Aantal gewerkte uren op 14-01-2011: 6 uur 
  Schrijven van het logboek tijdens het maken van de 

kaarten 
1 uur 

07-09-2010 College  2 uur 
14-09-2010 College  2 uur 
21-09-2010 College  2 uur 
12-10-2010 College  2 uur 
09-11-2010 College  1,5 uur 
16-11-2010 College  2 uur 
23-11-2010 College  1 uur 
30-11-2010 College  1,5 uur 
18-01-2010 Essay Schrijven aan essay 2,5 uur 
20-01-2010 Essay Schrijven aan essay 5,5 uur 
22-01-2010 Essay Schrijven aan essay 8 uur 
07-12-2010 College  1 uur 
14-12-2010 College  1 uur 
04-01-2011 College  1 uur 
04-01-2011 Essay Schrijven aan essay 4 uur 
05-01-2011 Essay Schrijven aan essay 6 uur 
11-01-2011 College  1 uur 
14-01-2011 Essay Schrijven aan essay 4 uur 
19-01-2011 Essay/kaarten Herstellen van beschadigde bestanden 2 uur 
29-01-2011 Essay Schrijven aan essay 5,5 uur 
02-02-2011 Essay Afronden 4 uur 
  Totaal aantal uren: 111,5 
 


