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De Wisseltong – Colofon 
 

Jaargang : 39 

Nummer : 4 

Oktober : 2020 
 

De Wisseltong verschijnt als officieel orgaan 

van Modelbouwvereniging De Wissel vijf maal 

per jaar op internet. De leden van de vereniging 

worden per mail verwittigd dat er een nieuwe 

uitgave beschikbaar is. 
 

Het clubgebouw van M.B.V. De Wissel, op de 

eerste verdieping in het gebouw van de Food 

Loods, Angelenweg 77, Oss, is geopend op 

donderdag vanaf 20.00 uur. 
 

Verenigingsbestuur: 

Voorzitter : Jan van Berkensteijn 

Secretaris : Sjaak Verstegen 

Penningmeester : Willie de Kort 

Bestuurslid : Ashwin Zondag 

Bestuurslid : Kees van Son 
 

Correspondentieadres en ledenadministratie: 

Modelbouwvereniging De Wissel, 

p/a Sjaak Verstegen 

secretaris 

Krombos 23 

5406 AP Uden 

Tel. 0413 – 25 01 73 

e-mail: secretaris@mbvdewissel.com 
 

Redactie Wisseltong: 

Willie de Kort 
 

Redactie adres: 

e-mail: redactie@mbvdewissel.com 

Of via het bovenstaande correspondentieadres 
 

Contributie 2020  

Leden € 110,00  

Junior leden € 60,00  

ING: NL06 INGB 0002 7971 01 t.n.v. 

M.B.V. De Wissel, Herpen. 

In verband met de administratie heeft het de 

voorkeur als de contributie vanaf 1 januari wordt 

overgemaakt. 
 

Copyright: 

Het copyright berust bij de auteurs. Het is 

niet toegestaan zonder hun toestemming 

artikelen en/of illustraties (of delen daarvan) 

over te nemen. Contacten hierover verlopen via 

de redactie van De Wisseltong. 
 

Wisseltong 2020 

Nummer Verschijnt Inzenden tot 

5 17 december 26 november 
 

Wisseltong 2021 

Nummer Verschijnt Inzenden tot 

1 25 februari 4 februari 

2 29 april 8 april 

3 24 juni 3 juni 

4 28 oktober 7 oktober 

5 16 december 25 november 

 

Mededelingen 
 

Zo, de zomervakantie ligt alweer achter ons. Sterker nog, 

zelfs de herfstvakantie is voorbij. En dat zonder nu echt 

met een gerust hart op vakantie te kunnen gaan. In de wan-

delgangen wordt wel geroepen dat je naar “Rundumhausen” 

of naar “Balkelonië” met vakantie kon gaan. Op TV wordt 

zelfs een ‘nieuwe’ geroepen, “Hintergarten”. Reizen was niet 

echt een thema voor de meeste van ons. En toch hebben we 

een paar reisverslagen ontvangen, alleen blijkt al snel dat het 

al wat oudere reisverslagen zijn. Maar alles wat je nog niet 

gezien of gelezen hebt is nieuw voor ons. Bedankt voor deze 

bijdrage. 

Een artikel gaat wel heel erg ver naar het verleden. Ook van 

een stoomlocomotief, maar dan voor het werk. Of naar de 

toekomst, een elektrische lok met een fiks vermogen. 

Een artikel over een stukje huisvlijt, waarvan de auteur nog 

moet laten zien dat hij dat ook op zijn baan heeft gemaakt. 

 

Al met al is de TONG deze keer erg mager, dat moet toch 

echt beter kunnen? 

Het zijn vreemde en zware tijden, niet alleen voor de redac-

tie van de TONG. Blijf gezond, houdt afstand en probeer 

toch een beetje te genieten. Hoe moeilijk het ook is. 
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Van de bestuurstafel 

Door Sjaak Verstegen 
Uw secretaris, 

 

Een vervelende periode hebben we achter de rug en de volgende meld zich alweer. De gevreesde  

2de Covid19-golf heeft zich aangemeld. Gelukkig hebben we de ruimte en zijn we reeds inge-

richt om een ieder op 1,5 meter zijn hobby te kunnen laten uitoefenen. Natuurlijk is het ook een 

ieders zijn eigen verantwoording om die 1,5 meter regel ook na te leven zo ook de regel om thuis 

te blijven als je een van de symptomen hebt. Toch kan het gebeuren dat iemand besmet is maar 

dit nog niet weet. Een van onze collega leden is dit ook overkomen. Gelukkig kon de overlast 

worden beperkt daar er weinig direct contact was geweest en hij ook direct dit gemeld heeft 

bij deze personen en het bestuur. Dit was voor ons dan ook direct het signaal om de club voor 1 

avond minimaal te sluiten om erger te voorkomen. Er is mij ook verteld dat je reeds besmette-

lijk bent 2 dagen voordat je de symptomen bespeurt, dus wanneer je op zaterdag symptomen 

hebt van convid-19 en bij een eventuele test  is de uitkomst positief, dan dit ook even naar het 

bestuur doorgeven zodat er gepaste maatregelen kunnen worden genomen. 

 

Tot zover wat op tafel kwam betreffende de Convid-19 toestanden. Natuurlijk houden we als 

bestuur contact met elkaar maar van een reguliere vergader schema is momenteel geen sprake. 

De zaken worden ad hoc besproken en via sociale media is er veelvuldig contact. 

 

Een zaak die veel  energie van ons vergt is de zoek tocht naar een nieuwe betaalbare ruimte 

voor de vereniging. Zoals velen  van jullie reeds weten zijn we druk bezig om een school die we 

kunnen krijgen te verplaatsen naar een nieuwe locatie binnen de gemeente grenzen. Dat dit een 

langdurig traject is zal niet onbekend zijn vooral ook door het tempo en besluitvorming van het 

ambtenaren korps bij de gemeente. Onze voorzitter ( Jan ) heeft al de nodige correspondentie 

gevoerd met de gemeente waarbij een conceptplan is ingediend zodat er kan worden getoetst of 

dat het voldoet aan het bestemmingsplan. De wethouder was niet negatief over het plan wat we 

ter tafel legde, maar ook nog niet positief. We hopen dat het bestemmingsplan geen probleem 

geeft want dan staan we echt on-hold. 

 

 

Links het gebouw, rechts de plek 
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Er is ook geopperd om dit samen te gaan doen  met scouting waarvan bekend is dat ook zij moe-

ten gaan verhuizen, maar gesprekken met die scouting groep dienen nog te worden gestart. 

 

Wat ons als bestuur zeer  verheugd is de bouwdrang die is ontstaan nadat we in groepen aan 

verschillende thema’s zijn gestart. Het bouwen van een baan in module vorm is ons inziens goed 

ontvangen. We zien dat er ontzettend veel werk is verzet om weer iets op te bouwen zelfs zo-

danig dat we bij een eventuele opendag weer werk van ons zelf kunnen laten zien. Er wordt zelfs 

al door enkele leden geopperd om met deze modules collega verenigingen te bezoeken bij een 

eventuele opendag. De opkomst is elke donderdag groots, jammer dus dat de Corona nu weer 

roet in de organisatie gooit want we zijn van mening dat een 2de avond zeker gerechtvaardigd is 

vooral ook omdat mensen hieraan behoefte hebben. Natuurlijk willen we ook weer met de work-

shops verder, maar dat is nu even niet mogelijk. Alhoewel daar binnenkort snel een besluit ge-

nomen zal worden of deze weer op de rit moeten zetten, we houden jullie hiervan op de hoogte. 

 

Ook deze keer is de nieuwsgaring van de bestuurstafel weinig, doch voldoende om even aan u 

allen door te geven. Ik wens een ieder nog veel hobby plezier en sterkte de komende tijd bij het 

trotseren van de 2de Corona golf. Blijf gezond en help een ieder door 1,5 meter afstand te hou-

den, 

 

 

Zo kunnen we en zijn we instaat om 

 

TREINEN te laten RIJDEN 
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Goederenlocomotief met 28,8 MW 

Door train-web-spotter 
 

CHINA: CRRC Zhuzhou heeft de eerste van 

acht elektrische locomotieven met zes sec-

ties van 28,8 MW onthuld die het mijnbouw-

bedrijf China Shenhua Energy Co heeft be-

steld voor het vervoeren van 10.000 ton ko-

lentreinen op hellingen van 1,2% op de 266 km 

lange Shenmu-Shuozhou-lijn. 

 

 
 

CRRC Zhuzhou zesdelige elektrische locomo-

tief Shen 24 voor mijnbouwbedrijf China 

Shenhua Energy Co. 

 

 
 

Aangewezen Shen 24, de 106 m lange, 24-

assige locomotief met een maximale snelheid 

van 120 km / u is een ontwikkeling van het 

HXD1-ontwerp. 

 

 

 

 

Volgens de fabrikant zijn er 16 technische 

innovaties verwerkt. 

 

Deze omvatten de opnieuw ontworpen cabines, 

waarvan de styling zou zijn geïnspireerd op 

een leeuwenkop. 

 

 
 

Shenhua Energy exploiteert een aantal HXD1-

derivaten, waaronder driedelige locomotieven 

met een vermogen van 14,4 MW, en is van plan 

nog eens 12 Shen 24-locomotieven te bestel-

len. 

 

https://www.railwaygazette.com/traction-

and-rolling-stock/288-mw-freight-

locomotive-unveiled/57096.article 

  

https://www.railwaygazette.com/traction-and-rolling-stock/288-mw-freight-locomotive-unveiled/57096.article
https://www.railwaygazette.com/traction-and-rolling-stock/288-mw-freight-locomotive-unveiled/57096.article
https://www.railwaygazette.com/traction-and-rolling-stock/288-mw-freight-locomotive-unveiled/57096.article
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N-baan opgehaald 

Door Willie de Kort 
 

In februari kreeg ik een berichtje van Mirjan, 

ze had mijn gegevens van Marlou (van de 

Foodloods) gekregen. Het ging over het over-

nemen van de modelspoorbaan van haar vader. 

Na overleg binnen het bestuur hebben we 

besloten dat het behoud van een modelspoor-

baan een goede zaak is. 

Dus heb ik met Nico, haar vader, afgesproken 

dat we de baan op zouden komen halen als ik 

genoeg mensen bij elkaar kon trommelen. 

 
En toen kwam daar dus dat vervelende virus 

tussendoor. Het moest uitgesteld worden tot 

een later tijdstip. 

 

 

Het is ondertussen halverwege augustus dat 

we in de gelegenheid waren om naar midden 

Brabant af te reizen om de baan op te gaan 

halen. 

 
Het is een N-spoor baan die, zoals in Goirle 

bleek, nog niet af is. Nico was niet meer in 

staat om de baan verder af te werken. Het 

landschap op de baan is voor een groot deel 

ver gevorderd. De eerste uitdaging die bij ons 

het pad gaat kruisen is het uitzoeken hoever 

de bedrading is aangesloten en in hoeverre 

deze storingsvrij is. De elektronica moet nog 

uitgezocht, opgebouwd en aangesloten wor-

den. 

We hebben de baan vooralsnog weggezet tot-

dat we naar ons ‘eigen’ honk kunnen. 
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Ytong voor tunnels 

Ingezonden door Dick IJzermans 
 
Het artikel is geschreven door Willem Jansen en is te 
lezen op: http://www.kelderspoor.nl/proj/tunb.php 

 

De portalen. 

Voor het maken van de tunnelportalen is ge-

bruik gemaakt van Ytong blokken. Door "plak-

ken" af te zagen kun je tunnel portalen een-

voudig zelf maken. Voordat we de blokken 

gaan verzagen is er eerst een soort mal ge-

maakt. 

 
Als mal is er een portaal boog gemaakt van 

karton om na te gaan of al het trein verkeer 

hier zonder problemen doorheen kan. De 

meeste problemen kun verwachten bij de lan-

ge dubbeldekker rijtuigen (1:87). 

De hoogte van bestaande portaal modellen is 

over het algemeen wel correct maar het ge-

vaar schuilt vaak in de breedte van het por-

taal. Zelfs bij het hanteren van de standaard 

afstand tussen de rails kan dit nog problemen 

geven. 

In mijn baan is er na, en in sommige gevallen 

zelfs in, het portaal een bocht geplaatst en 

heb je te maken met overstekend of overhan-

gend materieel. De ruimte tussen het materi-

eel en portaalwand moet groot genoeg zijn 

voor een goede doorgang. Met een mal uit 

karton kun je dit heel eenvoudig controleren 

en eventueel ook eenvoudig aanpassen. 

 
Een ander iets waarmee ik geconfronteerd 

werd, was het gebruik van bovenleiding. Over 

het plaatsen van bovenleiding heb ik lange tijd 

getwijfeld. Bovenleiding is niet alleen kwets-

baar, maar bemoeilijkt ook de toegang tot 

materieel bij een ontsporing of bij het reini-

gen van de rails bijvoorbeeld. Aan de andere 

kant mag bij het gebruik van e-loc's op de 

baan de bovenleiding eigenlijk niet ontbreken. 

Daarnaast vindt ik dat bovenleiding de baan in 

mijn geval fraaier maakt. Indien ik gekozen 

had om een baan in bijvoorbeeld tijdperk II 

te bouwen, was bovenleiding niet eens ter 

sprake gekomen, maar zou wel betekenen dat 

er bijvoorbeeld geen E-loc's op de baan kon-

den rijden. 

Gezien ik niet specifiek voor een tijdperk heb 

gekozen of uitsluitend met diesel en stoom 

materieel rij, is het plaatsen van bovenleiding 

ook vanuit dit standpunt gerechtvaardigd. Ik 

heb besloten om, ondanks de bezwaren die er 

kleven aan het plaatsen van bovenleiding, dit 

toch te doen. Dit betekend dat ook de tunnel 

portalen voor het plaatsen van bovenleiding 

geschikt moeten zijn. Er moest nu ook reke-

ning gehouden worden met de hoogte en 

breedte van de portalen indien er een loc met 

een omhoog staande pantograaf doorheen 

moest. Hierbij heeft de portaal mal weer 

uitstekende diensten bewezen. 

http://www.kelderspoor.nl/proj/tunb.php
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Nu de juiste boog, breedte en hoogte voor 

het tunnel portaal met de mal is vastgelegd, 

kan begonnen worden met het afzagen van 

een "plak" van het Ytong gipsblok. 

In mijn geval moest het blok een afmeting 

hebben van 220 x 120 mm, de dikte (70mm) 

heb ik ongemoeid gelaten. Vervolgens is de 

boog afgetekend op de "plak". De eerste boog 

is volgens onderstaande beschrijving ge-

maakt: 

 
Na het aftekenen zijn er een aantal zaagsne-

des aangebracht in het boog deel dat verwij-

derd moest worden en is er zoveel mogelijk 

materiaal verwijderd. De scherpe hoeken die 

over bleven zijn (met een grove vijl) weg ge-

vijld. Nadat het "profiel" klaar was, zijn er 

met een zaagje en een kraspen steen motie-

ven aan de voorzijde ingekrast. Te beginnen 

met de ronding. 

Deze zijn van een groter steensoort en heeft 

in de top een kroon van stenen zitten. Vervol-

gens zijn de andere (kleinere) stenen inge-

krast en wordt de tunnel portaal schoon ge-

zogen met een stofzuiger. Ook de binnen zij-

de van het portaal wordt op een gelijksoorti-

ge wijze het steenmotief aangebracht. Als 

laatste stap is het portaal geschilderd met 

plakkaat verf. Eerst is een donker grijze 

kleur voor de voegen opgebracht met de 

kwast. Na het drogen zijn de stenen met een 

mengeling van bruin/zwarte plakkaatverf ge-

tamponneerd met een iets of wat vochtige 

spons. 

 

Het nadeel van deze methode was dat de 

voorzijde van de portaal nog steeds relatief 

vlak was. Hoewel dit al een fraai model is ge-

worden, is de werkwijze van de andere porta-

len aangepast. 

De andere portalen zijn volgens de nu volgen-

de methode gemaakt: Om het portaal een nog 

fraaier uiterlijk te geven is er bij het tweede 

exemplaar aan de buitenzijde van de stenen 

toog een extra laag van ca 3mm met een (ou-

de)houtbeitel weg gestoken. Nog voordat de 

laag wordt weg gestoken, is eerst de toog 

voor de grote stenen met een potlood afgete-

kend. Het afsteken moet wel met de nodige 

voorzichtigheid en nauwkeurigheid worden 

gedaan, omdat herstellen moeilijk wordt. De 

rest van de methode zoals die is gebruikt bij 

het eerste exemplaar is ongewijzigd gebleven. 

Doordat de grotere stenen die de boog vor-

men nu uitsteken buiten de muur, ontstaat er 

een mooiere diepte werking en oogt het por-

taal veel fraaier. 

Het bewerken van de boog en muur is ook met 

een zaagje en een kraspen gedaan. Hier is 

duidelijk te zijn de stenen van de boog uit-

steken. Ook de binnenwand is op eenzelfde 

wijze gemaakt. De horizontale lijnen van de 

muur zijn aangezet met een zaagsnede en na 

behandeld met een kraspen. 

Om de lengte van de stenen te variëren is de 

onderlinge afstand telkens anders en is alleen 

met een kraspen aangebracht. Ook de binnen 

zijde van de portalen zijn op een zelfde wijze 

gemaakt en geven een mooi eindresultaat. 

Rest alleen nog de kleur afwerking van de 

stenen. Dit is op eenzelfde wijze gedaan als 

bij het 1e exemplaar. Het resultaat na de 

bewerkingen en nog voor het afwerken in de 

kleur kan je zien op de pagina op internet 

<http://www.kelderspoor.nl/proj/tunb.php>. 

Indien er stukjes afbreken tijdens het be-

werken, kan dit soms een extra dimensie toe-

voegen. Zo lijken de portalen nog ouder en 

meer realistisch. 

  

http://www.kelderspoor.nl/proj/tunb.php
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Harzquerbahn Brockenbahn en Selketalbahn 

Door Jos van Pinxteren 
 

Vakantie 2019 bracht ons in de Harz. De Harz 

is een bekend natuurgebied ten zuiden van 

Goslar, waar diverse spoorlijnen liggen van de 

Harzer Smalspoor Bahnen. Diverse kleine en 

grote plaatsen met karakteristieke vakwerk 

bouwstijlen zijn: Wernigerode, Harzgerode, 

Drei Annen Hohne, Schierke, Alexisbad, 

Quedlinburg en de Brocken. Deze plaatsen 

zijn zeker de moeite waard om daar langs te 

gaan. 

 
In Wernigerode is het stoomdepot van de 

Harzquer Smalspoor Bahnen. Het Bahnbe-

triebswerk met Werkstatthalle is van 1926. 

Momenteel wordt er een complete nieuwe 

loods bijgebouwd, omdat alles sterk is verou-

derd en de rangeerruimte is minimaal gewor-

den om het materieel nog weg te kunnen zet-

ten en de nodige onderhoudswerkzaamheden 

nog uit te kunnen voeren. 

 

In Drei Annen Hohne is er een vertakking van 

de Harzquerbahn en de Brockenbahn. De Har-

zquerbahn gaat in zuidelijke richting verder 

naar Eisfelder Talmühle en met als eindpunt 

Nordhausen Nord. De Harzquerbahn is de 

noord-zuid-as verbinding naar Nordhausen. 

De Brocken ligt op een hoogte van 1142m en is 

per voet en E-bike goed te bereiken. Uitzicht 

is grandioos! Een 360 graden Panorama. 

 
Alleen heeft de vegetatie en begroeiing van 

de heuvels veel last van weersinvloeden. In 

heel wat gebieden zijn de dennen helemaal 

bruin en grijs. Wel wordt er veel aan herbe-

planting gedaan, maar er zijn nog jaren nodig 

om al die schade te laten herstellen. 

 
Vanaf Drei Anne Hohne / Schierke naar de 

Brockenbahn zijn er heel wat keerlussen aan-

gelegd om de hoogte te kunnen overwinnen. 

De stoomloks volgen met de fiets is naar bo-

ven en naar beneden een leuke bezigheid. Je 

ziet veel meer van de omgeving en je kunt de 

loks gemakkelijk bijhouden als je de dienstre-

geling bij de hand hebt. 
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De Selketalbahn start in Quedlinburg en gaat 

via Alexisbad richting Silberhütte, Stiege 

naar eindpunt Hasselfelde. 

Het Selketalbahn is een traject waar de na-

tuur overweldigend is, bosrijk gebied met 

dalen en rotspartijen die elkaar voortdurend 

afwisselen. In Stiege is er nog een aftakking 

mogelijk naar Eisfelder Talhmühle, alwaar de 

Harzquerbahn zijn traject heeft. 

 
In Alexisbad is rond 15.00 uur een zogenaam-

de parallel “Ausfahrt” De smalspoorlok BR 99 

6001 en een dieseltriebwagen 187 019-5 rij-

den daar gelijk weg 

De Dieseltriebwagen rijdt in een dienstrege-

ling op en neer naar Harzgerode. En de smal-

spoor stoomlok rijdt richting Hasselfelde. 

De diverse stationsgebouwen langs de HSB 

lijnen zijn soms prachtig opgeknapt en andere 

stations gebouwen zouden een grote restau-

ratie beurt moeten krijgen. Voorwaar het 

DDR verleden is soms nog goed zichtbaar. 

 
De frequentie van het rijden met de stoom-

loks betekend in de Harz dat er elke dag zo’n 

10 à 15 smalspoorloks onderweg zijn om dit 

karakteristiek beeld in de Harz te doen be-

houden. Diverse type loks rijden dagelijks hun 

kilometers van Mallet-Gelenklok uit het jaar 

1897 tot en met de sterke smalspoorloks uit 

de jaren 1955 en 1956. 

 
Natuurlijk is dit een enorme toeristische 

attractie, vooral in het hoog seizoen. Jaar-

lijks kopen ruim een miljoen mensen, waar dan 

ook een kaartje voor een rit met de Harzer 

Schmalspur Bahnen. 

De Harzer Schmalspurbahnen hebben 25 

smalspoor locomotieven in bezit en zijn het 

laatste grote spoorwegnet in de wereld met 

zo’n ruim 140 km aan spoor met een spoor-

breedte van 1000mm. Verders hebben ze 10 

Triebwagens en 12 Diesellocomotieven en zo’n 

75 personenwagens en diverse goederenwa-

gens. 

De lengte van de drie spoorwegtrajecten zijn: 

Harzquerbahn 61km, Selketalbahn 60km en 

de Brockenbahn 19km. 

Bruggen en duikers voor waterdoorvoer totaal 

400 stuks en één tunnel 70m. Stations 25 

stuks en 22 Haltes om in en uit te stappen. 

Laagst gelegen station is Quedlinburg 121m en 

Brocken ligt op 1142m hoogte. 

De Harz is een gebied waar je altijd wel een 

stoomlok hoort middels zijn stoomfluit. Ge-

nieten dus van dit geluid en de prachtige na-

tuur. 
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Arnhem riool 

Door Willie de Kort 
 

Van Erik Laurentzen, een contact in mijn net-

werk, heb ik een paar oude foto’s gekregen 

van redelijk lang geleden. 

 

Het zijn foto’s van machines 

die bij de riool werkzaamheden 

in Arnhem in de jaren 20 van  

de vorige eeuw.. 
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Bezoek ook eens onze showroom aan de 
 

SCHAKELPLEIN 4 in VOLKEL 
 

We zijn dealer van alle grote merken! 
 

 

 
 

We zijn elke dinsdag tot en met vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur geopend 
(op afspraak tot 21.00 uur) 

En op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Mocht dit niet lukken, bel dan voor een afspraak! 

0413-266431 of 06-22247631 
 

Paul en Ria Poels 

www.pohetrains.nl                      info@pohetrains.nl 
 

 

 

 

http://www.pohetrains.nl/
mailto:info@pohetrains.nl
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Rübelandbahn 

Door Jos van Pinxteren 
 

Aan de rand van de Harz aan de oostkant ligt 

de Rübeland Bahn waar de Baureihe 95 1027-

2 , voorheen de BR 95 027 een aantal keren 

paar jaar enkele stoomritten worden gepland. 

De stoomlok is in onderhoud bij BW Arnstadt 

museum. 

Daarnaast is ook een de BR 95 6676 gestati-

oneerd. Beide stoomloks verzorgen de jaar-

lijkse stoomritten. 

 
Vanuit Rübeland, wat een imposant stations-

gebouw heeft, loopt een steil spoorwegtra-

ject waar jaarlijks enkele stoomritten worden 

gereden. 

De Rübelandbahn is een spoorverbinding van 

Blankenburg via Rübeland en Königshütte naar 

Tanne in Saksen-Anhalt. Het werd in 1886 

voltooid door de Halberstadt-Blankenburg-

spoorweg (HBE). De lengte van de route was 

oorspronkelijk 30,5 kilometer (zonder de 

aftakleiding naar Drei Annen Hohne). 

 
De zeven kilometer lange sectie Königshütte - 

Tanne werd op 1 januari 1969 gesloten en in 

1974 ontmanteld. Het gedeelte Elbingerode - 

Königshütte verloor op 30 mei 1999 het pas-

sagiersverkeer en werd ook op 30 augustus 

2000 gesloten. De aftakleiding van het 

knooppunt Wechsel naar het station Drei 

Annen Hohne werd opgegeven voor de winter-

dienstregeling van 1964. Op 11 december 

2005 werd ook het geregelde passagiersver-

voer op het resterende traject Blankenburg - 

Elbingerode stopgezet. 

 
De spoorweg heette oorspronkelijk de Harz-

spoorweg. 

Naast het elektriciteitssysteem met 25 kilo-

volt en een frequentie van 50 Hertz, wat on-

gebruikelijk is voor Duitsland, heeft de route 

een haarspeldbocht in Michaelstein als bij-

zonderheid. 

 
Op de dag dat we daar langs reden stond er 

een stoomlok buiten en was hij aan het range-

ren. 

Mooie omgeving waar tevens nog diverse in-

gangen waren van oude mijnschachten waar 

vroeger een behoorlijke hoeveelheid ijzererts 

werd gewonnen. 

Tegenwoordig nog bij Elbingerode en Rüben-

land staan enkele kalkfabrieken die de ran-

geersporen en draaischijven nog volop gebrui-

ken voor hun kalktransport. 
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Staartje 

Door de reporter 
 

Op zondag 1 november is een metrostel van 

de RET door/over het stootblok op het sta-

tion De Akkers in Spijkenisse gelanceerd. En 

daarbij op een kunstwerk achter het spoor 

geland. Een kunstwerk van twee walvisstaar-

ten die uit de vijver omhoog steken. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wat opvalt is dat de trein vanuit het sta-

tion/halte naar het opstelspoor gereden zou 

moeten worden. Vanaf het station tot op de 

staart van de walvis is het een afstand van 

zo’n 500 meter. Wat er verkeer is gegaan is 

op het moment van dit schrijven nog niet dui-

delijk. 
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