
Op het gebied van infrastructuur vonden in de 19e eeuw belangrijke 
ontwikkelingen plaats in Mierlo-Hout. Naast de bouw van de spoorlijn en de 

tolweg, waren dat de aanleg van het Eindhovens kanaal en de tramlijn. 
Met de aanleg van het Eindhovens kanaal in 1845 werd Mierlo-Hout 

defi nitief afgesneden van Mierlo. Dat de gemeente Mierlo dit niet zomaar 
accepteerde moge duidelijk zijn. Pas onder grote druk en na enkele consessies 

van de gemeente Eindhoven ging Mierlo accoord met de plannen. Er werden maar 
liefst acht bruggen aangelegd op Mierlo's grondgebied. Kort na 1900 volgde ook 

nog een trambrug waarvan de relicten nog steeds bewaard zijn gebleven.
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Het Eindhovens kanaal 
en de Trambrug

De boot gemist
De gemeente Eindhoven had met de 
aanleg van de Zuid-Willemsvaart achter 
het net gevist. Maar de raad van Eindhoven 
begreep dat een goede infrastructuur een 
must was voor de welvaart van de stad must was voor de welvaart van de stad must
en haar inwoners. Daarom ontwikkelde de 
gemeente plannen om zélf een kanaal te 
graven; het Eindhovens kanaal. Dat zou 
ten zuiden van Helmond aan moeten 
sluiten op de Zuid-Willemsvaart. In 1829 
werd een verzoekschrift ingediend bij de 
koning, maar die nam zelf geen beslis-
sing. Er kwam geen schot in de zaak en 
na overleg met de provincie werd toen, 
in verband met de kosten, maar gekozen 
voor een wegverbinding Eindhoven-
Helmond. Maar ook die heeft nog zo’n 
dertig jaar op zich laten wachten. Door 
de Belgische opstand namelijk, die zich in 
1830 aandiende, veranderde de toestand 
hier totaal en had men de handen vol aan 
andere zaken.

Mierlo door de knieën 
Maar Eindhoven hield vol en drong in 1839 
weer aan op de aanleg van een kanaal naar 
Helmond. De plannen daarvoor kwamen 
rond, maar daar kwam Helmond weer op 
tegen want die ijverde voor een straatweg 
tussen Helmond en Eindhoven. Toen kreeg 
Eindhoven er genoeg van. Het was een tijd 
van economische teruggang en werkloos-
heid en Eindhoven zat dringend verlegen 
om een goedkope verbinding te water. De 
stad besloot uiteindelijk het kanaal zelf te 
gaan graven, zonder een beroep te doen 
op overheidsgelden. Hierdoor is het kanaal 

eigendom van de gemeente Eindhoven 
geworden en dat is het nog steeds. Om 
aan de nodige middelen voor dit project te 
komen werd door de gemeente een obliga-
tielening uitgeschreven waarop voorname-
lijk Eindhovense ingezetenen intekenden. 

In 1844 werd begonnen met de voor-
bereiding van de plannen. Maar om die 
uit te voeren was de medewerking van 
de gemeenten Geldrop en Mierlo nodig. 
Vooral de gemeente Mierlo maakte het 
lastig en ging op de rem staan bij al het 
Eindhovense enthousiasme. Maar uitein-
delijk staakte de gemeente Mierlo haar 
verzet, na het dreigement dat het instru-

ment van de onteigening toegepast 
zou worden als de gemeentegronden 
niet tegen de afgesproken prijs zouden 
worden overgedragen. Op 4 juli 1845 kreeg 
Eindhoven de ministeriële goedkeuring 
en twee maanden later vond de aanbe-
steding plaats en werd er begonnen met 
de 13,9 km. lange waterweg, die feitelijk 
een zijtak is van de Zuid-Willemsvaart. Er 
werden volgens het bestek acht bruggen 
over het kanaal gepland, houten bruggen, 
die in de loop van 170 jaar regelmatig 
zijn vervangen. Zo is onder andere de 
oorspronkelijke Melkkoesche brug in 
Mierlo vervangen door de Betonnenbrug 
in de Geldropseweg. 

Deze foto uit 1931 geeft een goede indruk van het open landschap destijds.



Ongeregeldheden onder de werklui 
Dergelijke grote werken verlopen nooit 
zonder de nodige problemen. De aanleg 
was echter geen probleem. Er waren vijf-
honderd arbeiders nodig maar die waren 
snel gevonden want er waren in de regio 
genoeg mensen die geen of onvoldoende 
werk hadden. Kleine problemen waren de 
beekjes de Goorloop en de Luchensche 
loop en het riviertje de Dommel. Die 
lagen in de weg. Daar waren twee kleine 
en een grote duiker voor nodig om ze 
onder het kanaal door te laten lopen. Een 
groter probleem was het feit dat er amok 
ontstond onder de kanaalwerkers die een 
hoger loon eisten. Ze waren boos omdat 
ze met hard werken niet meer konden 
verdienen dan 30 cent per dag. Dat was 
te weinig om van te kunnen leven en je 
kon er al helemaal geen gezin van onder-
houden. Maar hun protesten hadden geen 
resultaat, ze kregen geen cent meer. Dat 
leidde steeds weer opnieuw tot onge-
regeldheden onder de werklui, zeker 
omdat het eten door de schaarste steeds 
duurder werd. Ondanks deze problemen 
kon het kanaal op 28 oktober 1846 fees-
telijk in gebruik worden genomen. De 
gemeenteraad van Eindhoven, dat toen 
nog geen 3000 inwoners telde, vertrok 
’s morgens om 8 uur, vergezeld van een 
harmonie, per trekschuit naar de keersluis 
aan de Zuid-Willemsvaart, waar de offi-
ciële opening van het kanaal plaatsvond.
Spoedig was er een geregelde, maar tot 
aan de Eerste Wereldoorlog maar beperkte 
beurtvaart. Die ging vanaf de Eindhovense 

haven, die op Stratums grondgebied lag, 
naar Rotterdam en Amsterdam. Vooral 
zware vrachten werden over het kanaal 
getransporteerd, zoals machines, bouw-
materialen, turf, steenkool en hout. De 
mensen die langs het kanaal woonden 
zagen het karakter van de scheepvaart met 
de tijden veranderen. Eerst was er nog het 
zeilschip en de trekschuit en naderhand 
kwamen de gemechaniseerde schepen. In 
1862 kwam het eerste stoomschip, maar 
die soort schepen zorgden ervoor dat de 
onderhoudskosten aan het kanaal sterk 
opliepen, want die pleegden een aanslag 
op de oevers en maakten het kanaal 
steeds ondieper. Financieel was het kanaal 
dan ook geen succes. Eind 19e eeuw was er 
nog een restschuld van 69.000 gulden.

Bloeitijd in de jaren twintig
De gemeente Eindhoven ging er van uit dat 
het kanaal zichzelf moest bedruipen; aan 
onderhoud werd niet meer besteed dan er 
aan tolgelden (van de Zuid-Willemsvaart) 
en kanaalrechten binnen kwam. De 
inkomsten uit het riet, visrechten en de 
verkoop van bomen waren ook echt niet 
voldoende om tot een sluitende exploi-
tatie te komen en het kanaal moest van 
meet af aan concurreren met andere 
vormen van vervoer, zoals het vracht-
verkeer per spoor, tramwegen en auto-
wegen. In de eerste jaren na de Eerste 
Wereldoorlog kende het Eindhovens 
kanaal nog een bloeitijd. Begin jaren 
twintig kwamen er zo’n duizend schepen 
per jaar door en tussen 1929 en 1934 werd 
het flink opgeknapt en geschikt gemaakt 
voor grotere schepen.

Sluiting voor de scheepvaart
De oorlogsschade van de Tweede 
Wereldoorlog was groot en het scheep-
vaartverkeer herstelde zich maar moei-
zaam. Pas in 1958 werd het topjaar 1928 
weer geëvenaard. Vlak bij het gemaal 
Mierlo, waar de oorspronkelijke Goorloop 
het kanaal kruist, zijn aan de beide kanaa-
loevers zwakke plekken zichtbaar die door 
damwanden versterkt moesten worden. 
Deze zwakke plekken zijn mede de reden 
waarom de gemeente Eindhoven op 24 
mei 1971 het raadsbesluit nam waarin 
werd bepaald dat het kanaal niet meer 
bevaren mag worden. Het kanaal werd in 
1974 daadwerkelijk voor de scheepvaart 
gesloten hoewel er zo af en toe nog wel 
eens een boot door komt. Het kanaal is 
dus nog altijd eigendom van de gemeente 

De brug bij de Keersluis was de eerste brug gezien vanaf het 
Eindhovens kanaal. Ze was jarenlang een 'sta-in-de-weg' voor het verkeer 

op de Kanaaldijk. In 1984 kwam daaraan een einde. 

De Betonnenbrug tussen Mierlo en Mierlo-Hout met tekst in oude spelling.



Eindhoven en de plannen om het kanaal 
te dempen en er een snelweg overheen 
aan te leggen zijn gelukkig niet doorgezet. 
Zodoende is het Eindhovens kanaal 
heden ten dage een prachtig natuurge-
bied en bovendien nog steeds de snelste 
fietsroute tussen Helmond en Eindhoven.

De tramlijn
Van 1906 tot en met 1932 ‘tufte’ de 
stoomtram dwars door Mierlo-Hout. 
De tram speelde een aanzienlijk grotere 
rol in de ontsluiting van 't Hout dan het 
Eindhovens kanaal. Voortaan kon ook de 
’gewone man’ snel en voor een schappe-
lijke prijs naar Eindhoven of Helmond en 
verder reizen. Ook voor het goederenver-
voer was de tram belangrijk. Mierlo-Hout 
werd zodoende aantrekkelijk voor onder-
nemers. Langs het tracé vestigden zich 
verschillende bedrijven (denk aan Jumbo, 
Milo  en de melkfabriek). 

Voorgeschiedenis
Door aangepaste wetgeving in 1880 werd 
het vanaf die tijd interessant voor partici-
liere ondernemingen om te investeren in 
tram en trein. Overal in Nederland schoten 

de vervoersbedrijven als paddestoelen uit 
de grond. Al in 1881 werden er plannen 
gemaakt voor een tramlijn tussen Eind-
hoven en Helmond. Koopman F. Schwiep 
uit Amsterdam, nam het initiatief tot de 
aanleg van een tramlijn. Hij vroeg en kreeg 
een concessie van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant voor de aanleg van 
een tramspoorlijn van Helmond via Mier-
lo en Geldrop naar Eindhoven. De uitvoer 
van de plannen van Schwiep, waarbij iets 
meer dan zeven kilometer tramweg op 
Mierlo's grondgebied zou komen liggen, 
liet echter op zich wachten, omdat hij de 
financiering niet rond kreeg. Zijn concessie 
verliep zonder dat er iets mee gebeurde. 
Acht jaar later, in 1898, werd de kwes-
tie van de tramlijn weer actueel. De 
Tramweg maatschappij ‘De Meijerij’ en de 
inmiddels bestaande lijn Geldrop-Eind-
hoven vroegen bij monde van hun com-
missaris Vincent van den Heuvel opnieuw 
een concessie aan bij Gedeputeerde Sta-
ten. In feite ging het hier alleen om de 
aanleg van de lijn van Geldrop via Mier-
lo naar Helmond, want tussen Geldrop 
en Eindhoven lag al een traject voor de 
paarden tram. 

Financiële perikelen
Ook nu was de financiering van de lijn nog 
een grote hindernis die genomen moest 
worden. Over de exploitatie van de lijn 
maakte men zich niet al te veel zorgen. 
Indien de lijn aansluiting kreeg op de goed 
lopende lijnen naar Asten en naar Den 
Bosch, dan zou er voldoende aanbod van 
reizigers en goederen zijn. Er werd geruime 
tijd gekibbeld over wie wat zou betalen. Er 
moest namelijk een bedrag van f 28.000,- 
door de gemeenten Geldrop, Helmond en 
Mierlo betaald worden. Zo wilde Geldrop 
maar f 5000,- betalen, in plaats van de 
gevraagde f 9000,-. De gemeente Mierlo 
moest f 7000,- bijdragen, maar wilde niet 
verder gaan dan f 6000,-. De rest was voor 
rekening van de gemeente Helmond. Het 
totale project was begroot op f 420.000,- 
waarvan de provincie f 350.000,- voor 
haar rekening zou nemen. 

Boze brief
Al vier jaar was Vincent van den Heuvel als 
gedelegeerd commissaris met de aanleg 
van de tramlijn bezig en nog steeds kwam 
er geen garen op de klos. Met name de 
gemeente Mierlo stelde zich nogal beslui-

<  De rode stippellijn op bovernstaand kaartje geeft 
het tracé van de tram aan door de gemeente Mierlo.

< Ansichtkaart met de Luciakerk en de stoomtram 
rond 1920.



teloos op. Een van de problemen waar-
voor Mierlo zich geplaatst zag, was of de 
aan te leggen tramlijn niet ten koste zou 
gaan van het Eindhovensch kanaal. Van 
den Heuvel besloot een brief ‘op hoge 
poten’ aan burgemeester Panken van de 
gemeente Mierlo sturen. Ondanks zijn 
ongenoegen sloot Van den Heuvel zijn 
boze brief af met de vriendelijke groeten 
aan de burgemeestersvrouw. Misschien 
zorgde dát ervoor dat de gemeente Mierlo 
instemde en het sein letterlijk ‘op groen’ 
kwam te staan. 

Tramlijn in aanbouw
In februari 1903 werd uiteindelijk met de 
werkzaamheden van de nieuwe stoom-
tramlijn begonnen. De tram zou via een 
nieuw emplacement op de Heuvel in 
Geldrop links van de Provinciale weg 
naar Mierlo gaan lopen. Ter hoogte van 
de huidige televisietoren boog hij af van 
het dorp in de richting van de stoomzui-
velfabriek om daarna via de Dorpsstraat 
en de Markstraat naar de Trambrugweg 
te gaan, waar een nieuwe brug over 
het Eindhovensch kanaal zou worden 
gebouwd. Daarna liep hij door Mierlo-
Hout (Baan van Geldrop naar Helmond, 
Houtsche straat, Kruisstraat) om vervol-
gens in Helmond bij het station te eindigen. 
De tram deed er drie kwartier over om een 
afstand van ongeveer achttien kilometer 
van Helmond in Eindhoven te komen.

Commercieel succes?
Op 10 januari 1906, midden in de winter, 
werd de tramlijn tussen Eindhoven en 
Helmond in gebruik genomen. In het 
begin was Helmond – ’t Haagje het 
eindstation, want de trambrug over de 
Zuid-Willemsvaart moest nog worden 
aangelegd. Op de eerste zondag na de 
opening van de lijn telde men op het 
tramstation Helmond - ’t Haagje zo’n 
2000 passagiers; een daverend succes! 
Maar zoals onderstaand krantenartikel 
al aangeeft zou de drukte zeker niet 
aanhouden. In de beginjaren was de lijn 
zeker rendabel te noemen. Vooral het 
pasagiersvervoer liep goed. De Eerste 
Wereldoorlog en de daarmee gepaard 
gaande economische malaise was de 
eerste klap die de lijn te verwerken 
kreeg. Na de oorlog was er weliswaar een 
economische opleving, maar die kon niet 
verhelpen dat de trammaatschappijen 
het zwaar te verduren kregen. De opkomst 
van de autobus was daar debet en bete-

De brughoofden van de trambrug
Het Eindhovens kanaal vormde een serieus obstakel voor de tramlijn. Men koos voor 
een vaste hoge brug met aan weerszijden van het kanaal een talud. Zo’n brug was 
duur maar had als voordeel dat de scheepvaart vrije doorgang had en er bovendien 
geen brugwachter nodig was. De brughoofden bestonden uit baksteen en natuursteen. 
Deze brughoofden zijn heden ten dage de enige relicten die herinneren aan de tramlijn. 
In 2009 werden ze gerestaureerd en ingericht als schuilkelders voor vleermuizen.

Twee fraaie opnames van de trambrug in aanbouw rond 1905.



De ontsporing van 29 oktober 1930 is goed gedocumenteerd met een aantal foto’s vanwege de aanzienlijke schade. Rechts op 
de achtergrond is de boerderij van Van Dongen-Slaats te zien. Hier staat nu appartementencomplex Residentie 'Hofstadt'.

kende uiteindelijk de nekslag voor de 
buurtspoorwegen. In 1932 was het dan 
ook gedaan met de tramverbinding van 
Helmond, via 't  Hout, Mierlo en Geldrop 
naar Eindhoven. In 1934 fuseerden 
diverse vervoersbedrijven, waaronder 
‘De Meierij’ en kwam de busonderneming 
N.V. Brabantsche Buurtspoorwegen en 
Autodiensten (BBA) tot stand. 
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Pech onderweg
Met de komst van de tram was de 
verkeersveiligheid niet gediend. Het 
was opletten geblazen in de buurt van 
de tram! Met enige regelmaat vonden 
er (bijna) aanrijdingen en ontsporingen 
plaats. Al op de eerste dag van de inge-
bruikname van de tramlijn ontspoorde 
’s  middags een van de twee locomo-
tieven. Dat zorgde voor enige vertraging, tieven. Dat zorgde voor enige vertraging, 
maar er raakte gelukkig niemand gewond. maar er raakte gelukkig niemand gewond. 

Om ongelukken en wangedrag zoveel Om ongelukken en wangedrag zoveel 
mogelijk te voorkomen, kon het perso-mogelijk te voorkomen, kon het perso-
neel van de Tramwegmaatschappij ‘De neel van de Tramwegmaatschappij ‘De 
Meijerij’ worden beboet. Zo kreeg machi-Meijerij’ worden beboet. Zo kreeg machi-
nist Jan Willem V. in 1920, een boete van nist Jan Willem V. in 1920, een boete van 
1 gulden omdat hij door onachtzaamheid 1 gulden omdat hij door onachtzaamheid 
te Mierlo, tegen een kar was gereden. te Mierlo, tegen een kar was gereden. 
Jacobus J. kreeg eveneens 1 gulden Jacobus J. kreeg eveneens 1 gulden 
boete. Hij had in Mierlo een wissel omge-boete. Hij had in Mierlo een wissel omge-
gooid tussen de twee assen, van de in gooid tussen de twee assen, van de in 
beweging zijnde locomotief. Hierdoor beweging zijnde locomotief. Hierdoor 
kwamen drie trams te vervallen. Flinke kwamen drie trams te vervallen. Flinke 
boetes als je bedenkt dat een dagloon boetes als je bedenkt dat een dagloon 
f 1,20 bedroeg. Maar goed gedrag werd f 1,20 bedroeg. Maar goed gedrag werd 
ook beloond. Zo ontving stoker C.v.D. 

een beloning van f 2,50 voor het redden een beloning van f 2,50 voor het redden 
van een oude vrouw op ‘t Hout. Het leidt van een oude vrouw op ‘t Hout. Het leidt 
geen twijfel dat ook de machinist die in geen twijfel dat ook de machinist die in 
juli 1912 landelijk nieuws was, een belo-juli 1912 landelijk nieuws was, een belo-
ning heeft gekregen (zie onderstaand ning heeft gekregen (zie onderstaand 
artikel). Hij redde het leven van het meisje artikel). Hij redde het leven van het meisje 
van Van Grootel ter hoogte van de split-van Van Grootel ter hoogte van de split-
sing van de Hortsedijk en de Kruisstraat sing van de Hortsedijk en de Kruisstraat 
(Mierloseweg). (Mierloseweg). 
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