
De Miljoenenlijn is het langste museum van Limburg. 
Onlosmakelijk verbonden met de steenkoolwinning. 
De schakel tussen het sprankelende culturele, his-
torische en culturele aanbod van Zuid-Limburg. Het 
snoer dat alle parels van die mooie regio verbindt.   

Op een traject van 22 kilometer doemt links en rechts van 
het spoor een gigantische expositieruimte voor u op. Alles 
wat Zuid-Limburg zo bijzonder maakt, ligt binnen hand-
bereik. Inderdaad dus het langste museum van Limburg, 
dat u ook nog eens leidt door de adembenemende land-
schappen van Zuid-Limburg; een stukje buitenland in 
Nederland. Het weldadige rode pluche van de stoomtrein 
kunt u afwisselen met tal van evenementen die wij voor u 
kunnen programmeren. Een paar voorbeelden?

•	 Bezoek	aan	de	steenkolenmijn,	of	de	grotten	in	
 Valkenburg.
•	 Uitstapje	naar	de	GaiaZOO,	de	wereldtuinen	Mondo
 Verde, of het Continium Discovery Center in Kerkrade.
•	 Rondleiding	in	het	Bonnefantenmuseum	met	een
		 rondvaart	over	de	Maas	in	Maastricht.
•	 Stadswandelingen	in	Kerkrade,	Valkenburg	of	Maastricht.
•	 Excursie	naar	de	Brand	Bierbrouwerij	in	Wijlre.
•	 Golfen	bij	landgoed	de	Eyserhof	in	Eys.
•	 Wandelingen	in	onze	ecologisch	beheerde	
 natuurgebieden.
•	 Een	afdaling	op	de	ski’s	bij	Snow	World.
•	 Eerste	klas	vergaderfaciliteiten.
•	 Culinaire	ontdekkingsreizen	in	onze	dinerwagons
 of toprestaurants. 

Met	 uw	 keuze	 voor	 een	 dagje	 stoomtreinen	 kiest	 u	
voor het behoud van een prachtige brok historisch 
erfgoed	van	Limburg.	Monumentaal	vervoer.	Gekoes-
terd door de Limburgse bevolking en toeristen, die de 
stoomtrein telkens weer hoge waarderingen geven. In 
2014	heeft	de	Miljoenenlijn	zelfs	het	predikaat	leukste	
uitje	 van	 Limburg	 gekregen	 van	 de	 ANWB.	 Dat	 uitje	
gunt u uw businesspartners toch ook?

Wij	bewijzen	u	graag	dat	we	ook	de	beste	partner	voor	
het bedrijfsleven zijn. 

Kijk ook op www.miljoenenlijn.nl 

Langste museum Leukste uitje

uw partner in business

U bent op zoek naar een authentieke Limburgse beleving om te delen met 
uw zakenpartners, klanten of personeel? Boordevol culturele, historische 
en culinaire verrassingen?

Kies dan voor het boeiende decor van de Miljoenenlijn. Uw partner in business 
en events. Voor uw netwerkdag, uw personeelsfeest, workshops, product-
presentaties of vergaderingen.

DE MILJOENENLIJN



De Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij is een 
professionele, maatschappelijk verantwoorde on-
derneming. De spoorlijn voldoet aan de strengste 
eisen. Het materieel is zelfs geschikt om eventueel 
ook op de hoofdspoorlijnen in Nederland te rijden. 

Een leger van 250 vrijwilligers staat met veel passie 
dag en nacht klaar, om dit historisch erfgoed optimaal 
in	beweging	te	houden.	Wij	zijn	erg	trots	op	onze	vrij-
willigers die met hart en ziel, kennis en kunde aan hun 
stoomtreinen verbonden zijn. Voor het behoud van 
Limburgse cultuur en ambachtelijk werk. 

Zo	kent	de	Miljoenenlijn	nog	het	klassieke	treinbevei-
ligingssysteem met de traditionele seinhuisjes. Die 

seinposten, de watertoren, het stationsgebouw en de 
draaischijf	in	het	spoor	zijn	Rijksmonumenten.

Onze verantwoordelijkheid als onderneming reikt 
trouwens	verder	dan	alleen	de	rails.	We	beheren	ook	
70 hectare aan schitterende natuurgebieden langs de 
treinroutes. Natuur die we u ook graag laten beleven.

De	Miljoenenlijn	is	iets	van	ons	allemaal.	Ook	van	het	
bedrijfsleven. Om de geschiedenis van de stoomtrein 
levend	te	houden	voor	volgende	generaties.	Wij	nodi-
gen u graag uit om kennis te maken met dat fascine-
rend Limburgs verleden.

Vervlogen tijden herleven Passie van vrijwilligers Topkwaliteit
De	 Zuid-Limburgse	 Stoomtrein	 Maatschappij	 heeft	
een uitgebreid netwerk in de recreatieve-, toeristi-
sche-, culturele-, culinaire- en evenementensector in 
Zuid-Limburg. Om aan alle wensen van het bedrijfs-
leven te kunnen voldoen. Die samenwerking betekent 
ook dat we niet alleen voor het onderscheid, maar 
ook	voor	topkwaliteit	kunnen	zorgen.	Samen	met	een	
lange reeks van partners zorgen wij dat uw business-
evenement een ongeëvenaard succes wordt. Vanaf 
het startsein van de tocht in de stoomtrein tot de 
catering, de vergaderfaciliteit, het museumbezoek of 
de	boottocht.	U	vraagt	en	wij	organiseren.	En	uw	gas-
ten? Die genieten van pure beleving.  
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In het mooie Simpelveld is het hoofdstation van de 
Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij. In het 
historische station herleven vervlogen tijden. Het 
emplacement biedt volop ruimte voor evenemen-
ten. De brasserie is ideaal als meet and greet voor 
gezelschappen. 

In	Simpelveld	is	ook	de	werkplaats	en	staan	alle	loco-
motieven klaar voor een uitgebreide bezichtiging. 
De	 Miljoenenlijn	 heeft	 de	 beschikking	 over	 vijf,	 op	
kolen gestookte stoomlocs, die gekoppeld kunnen 
worden aan een of meerdere rijtuigen. Eerste klasse 
natuurlijk. Nostalgisch en comfortabel tegelijk. De 
twee Pullmann rijtuigen zijn luxueuze dinerwa-
gons met de ambiance van een sterrenrestaurant. 

En uiteraard hebben we een vergaderwagon voor u.
Desgewenst kunt u een compleet treinstel bij ons hu-
ren en uw eigen aankomst- en vertrektijden bepalen. 
Ons	idyllische	hoofdstation	in	Simpelveld	biedt	sfeer,	
charme en nostalgie maar ademt toch vooral ook pro-
fessionaliteit. De spoorlijn biedt in totaal acht halte-
plaatsen met boeiende en verrassende verbindingen.

We	bieden	het	bedrijfsleven	een	keur	aan	arrange-
menten	op	maat.	Genieten	van	een	tocht	in	een	van	
onze historische stoomtreinen. In de schitterende 
entourage van het Zuid-Limburgse landschap. Te 
combineren met alle mogelijke culturele, sportieve 
en culinaire hoogtepunten. Of had u liever een dagje 
onthaasting in petto? De keus is aan u.
De enthousiaste medewerkers van de Zuid-Limburgse 
Stoomtrein	Maatschappij	staan	voor	u	klaar.	Zodat	
u met een sprankelend programma voor het onder-
scheid zorgt bij uw zakenrelaties en klanten. 

De	Miljoenenlijn	 is	 de	 garantie	 voor	 een	 succesvol	
bedrijfsevenement. Voor grote ondernemingen, maar 
uiteraard ook voor het midden- en kleinbedrijf. Van 
tien tot maximaal 250 personen.

Op korte termijn nemen wij de vrijheid om contact 
met	u	op	te	nemen	over	onze	arrangementen.	Bent	
u zo nieuwsgierig dat u daar niet op wilt wachten, 
kunt u natuurlijk ook bellen of mailen. Telefoon 
045-544 00 18 of info@miljoenenlijn.nl.
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