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tfKua 
De VSZ is een vereniging die veel verschillende interesses 

voor het Zwitserse spoor combineert. 

VFB Sectie Nederland 
De vereniging is opgericht op 12 mei 1990 als onderdeel 

van de Zwitserse 'Verein Furka-Bergstrecke' (VFB) en 

heeft als doel zich in te zetten voor het behoud en exploi-

tatie van een historische stoomtrein over de Furkapass in 

Zwitserland. 

De Signaiglocke is een verenigingsblad voor de vereniging 
Spoorgroep Zwitserland en voor de Furka bergstrecke, sectie 
Nederland. 

In deze digitale Signalgiocke zijn de adresgegevens vanwege de 
privacy regels verwijderd. Wilt u contant opnemen met de één van 
de verenigingen ga dan naar hun website. 

Voor de vereninging Spoorgroep Zwitserland ga je naar 

https://www.spoorgroepzwitserland.nij   

Voor de Furka bergstrecke, sectie Nederland ga je naar 
https://www.furkabahn.nl/  

Fronarbeit 
Een belangrijke taak van de vereniging in het onderhoud 

van de spoorlijn en gebouwen. Hiervoor reizen jaarlijks 

circa 40 leden af naar Zwitserland om gedurende een 

week een actieve fysieke bijdrage te leveren aan de 

spoorbaan. Meer informatie staat op de 

website www.furkabahn.nl. 
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Van de redactie 
In de eerste plaats feliciteren we de mannen (zijn er geen 

vrouwen?) van de Furka Oberalp met hun 30-jarige be-

staan. Ze hebben extra pagina's genomen om dit heug-

lijke feit meer glans te geven. De VSZ heeft ook een ju-

bileum in het verschiet, maar het is te begrijpen dat er 

even pas op de plaats wordt gehouden. 

Minder heuglijk nieuws komt van de redactie over het 

VSZ-gedeelte van de Signalglocke. Bij de redactie dachten 

we: de artikelen zullen wel binnenstromen nu onze leden 

tijd te over hebben tijdens de lockdown/confinement. 

Niets van dat al. Tot een week voor de sluitingsdatum 

waren er alleen artikelen van Ron Smith en Gilbert Kegels 

binnen. Zouden we dan het blad maar het Ron&Gilbert 

Magazine moeten gaan noemen? Dat Cees Sweere, trouw 

leverancier, deze keer niet van de partij was, is te begrij-

pen. Hij had het druk genoeg om het Bloemendaallegaat 

verkocht te krijgen. Daar hoort u waarschijnlijk in het 

volgende nummer meer van. 

Simon Hokke had beloofd een artikel te schrijven over 

zijn baan in wording en hij heeft woord gehouden, zoals 

altijd. Een uitgebreid artikel en er komt nog een vervolg. 

Een kleine aansporing was voor Robert Tuininga voldoen-

de om een stukje in te leveren maar hij deelt wel mee dat 

het zijn laatste is. In het slot schrijft hij bemoedigende 

woorden voor de redactie en doet hij een oproep aan alle 

lezers om toch vooral de redactie niet in de steek te laten. 

Met dat laatste kunnen we het van harte eens zijn, want 

als de artikelen maarvan enkele personen moeten komen, 

ziet de redactie zich misschien genoodzaakt de pijp aan 

Maarten te geven/de pen definitief uit de inktpot te halen. 

Waarvan akte. 

Uit het archief van de Signalglocke een artikel uit 1988 

over de "metro" van Lausanne. Dat sindsdien daar veel 

is veranderd, leest u in een aansluitend stuk. Van Ron 

Smith kregen we na een verzoek heel wat binnen, o.a. 

een lang artikel over de Pilatus Bahn en de techniek die 

daar gebruikt wordt. Dat het slecht kersen eten is met de 

Fransen blijkt maar weer uit de problemen die er waren 

bij de start van de Léman Express. In de vorige Signalgloc-

ke meldden we de slechte start van de nieuwe lijn Por-

rentruy - Besançon. 

Lijnen die nooit zijn gerealiseerd, blijven de moeite waard 

om over te schrijven, vooral over de oorzaken waarom ze 

nooit zijn aangelegd. In de serie over 'Gedroomde lijnen' 

in dit nummer aflevering 1. De rubriek 'Klein Zwitserland' 

is weer rijk gevuld en kan altijd verder uitgebreid worden, 

want er is zo veel om over te berichten, maar het schrij-

ven, het zoeken naar geschikte afbeeldingen en het ve-

rifiëren van de feiten is een tijdrovend werk. Soms moet 

er een item sneuvelen wegens plaatsgebrek of het niet 

passend krijgen bij de opmaak en dan is dat jammer van 

alle moeite. 

Met de zomer voor de deur en het langzaam weer normaal 

worden van de samenleving wenst de redactie u een mooie 

tijd in een goede gezondheid. En onthoud: overal zit wel 

een artikel in om over te schrijven met maar één restric-

tie: het moet wel over de Zwitserse spoorwegen gaan. 

Tot in september, deo volente. 
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Het spoor gaat 
grotendeels 
door bebost ge-
bied wat terug 
zal komen in 
het model. 
(afbeelding: 
Simon Hokke) 1 
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De baan van 
Simon Hokke: 
station Davos Laret 
Tekst: Simon Hokke 

De redactie kwam met de vraag of ik een stukje wilde 

schrijven over mijn modelbaan in het kader van 'De baan 

van ...'. 'Natuurlijk', zei ik. 

In 1978 werkte ik bij de dienst van Elektriciteit en Sein-

wezen van de Nederlandse Spoorwegen. Als ontwikke-

laar/tekenaar was ik bezig met de modernisering van de 

afstandsbesturing van de bovenleiding. Deze afstandsbe-

sturing was een mechanisch systeem en de bedoeling was 

om dit te vervangen door een elektronisch systeem. De 

vervanging werd gegund aan de firma Landis & Gyr in Zug 

(Zwitserland) en zou op het baanvak Utrecht - Gelder-

malsen getest worden. Na een testperiode werd in 1980 

besloten dat het systeem Telegyr 102 alle bestaande 

afstandstuursystemen zou vervangen. Met een klein team 

werd begonnen met de uitwerking van een plan van 

aanpak. 

Natuurlijk moesten wij als team opgeleid worden en waar 

kon je dit beter doen dan op de fabriek in Zug. De basis-

cursus duurde twee weken, dus er zat een weekend in. 

Als wandelaar wou ik op zaterdag een mooie wandeling 

maken. Tijdens een middaglunch adviseerde men mij naar 

het station Davos Laret te gaan en daar de wandelroute 

naar Klosters te volgen. Op het station Davos Laret 

aangekomen was dit een eerste ontmoeting met de RhB. 

Op dat moment heb ik me voorgenomen om dit station 

ooit na te bouwen, het is er nooit van gekomen, en nu ik 

met pensioen ben, gaat het gebeuren. 

Station Davos Laret heeft een eenvoudig sporen plan met 

twee sporen, een klein stationsgebouwtje, een overweg 

en in de buurt van het station een groot gebouw waar een 

Kinderheim is ondergebracht. Omdat het station weinig 

mogelijkheden biedt, is het plan uitgebreid om het 

baanvak van Davos Monstein naar Cavadürli er in op te 

nemen. Het railplan is zo opgezet dat het elke keer weer 

een verrassing is waarde trein opduikt en weer verdwijnt. 

De totale rijlengte zal ongeveer een meter of 16 zijn, met 

de stations Davos Monstein, passeerstation Cavadürli en 

station Davos Laret. Het railplan is gebouwd op zeven 

modules van 120 x 60 die in een soort U-vorm aan elkaar 

gezet worden. Op de modules 1 en 7 is de mogelijkheid 

deze te koppelen aan modules van andere leden of afde-

lingsbanen. In mijn eigen omgeving zijn hier twee keer-

lussen aanwezig. De maximale stijging is 3 % en de 

maximale hoogte is 27 cm. Het railplan is gebaseerd op 

het verloop van het spoor op de lijn van Klosters naar 

Davos met hier ook draaien en keren en met een beetje 

fantasie zie je dat terug in het ontwerp. Hoewel in dit stuk 

geen bruggen en tunnels van betekenis voorkomen, heb 

ik deze wel in het ontwerp meegenomen. De enige grote 

De omgeving van Davos Laret (google maps) 

Station Laret (fotograaf onbekend) 

tunnel van betekenis is de Cavadürlitunnel, een keertun-

nel met een boog van ongeveer 200 graden. 

Als we op module 1 beginnen dan zal het spoor via een 

diepe insnijding na ongeveer 60 cm in een tunnel verdwij-

nen en in de tunnel gaan stijgen. Deze uitsnijding in het 

landschap zal worden aangekleed als bos met ongeveer 

70 â 80 bomen. Op modules 3 en 4 zal het station Ca-

vadürli gebouwd worden en hierna op module 6 zal het 

spoor verder gaan in een keerlus met de standaardstraal 
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1 Overweg 

Trafo 
station 

Station 
DAVOS WOLFGANG 

station 
DAVOS LARET 

Baan In zicht 
Baan in Iunn.I 
Weg 

Het sporen plan (tekening: Maria Loonen) 

De modules 1, 2 en 3 zijn hier te zien met rechts onder het in-
rijwissel het station Davos Laret. (foto: Simon Hokke) 

van 571 mm. De keerlus zal hier buiten de modules komen 

te liggen, hier zal de trein weer te zien zijn. Aan de zijkant 

van module 7 zal deze weer op de module verder gaan 

om op module 6 en 7 via twee boogbruggen naar het 

station Davos Laret op module 3, 4 en 5 te gaan. 

Het eenvoudige sporenplan van Davos Laret heb ik aan-

gepast door de twee kopspoortjes te vervangen door een 

derde inhaalspoor. Midden op het station is een overweg 

aanwezig die naar het Kinderheim gaat. Vanuit het eind 

van deze weg beginnen veel wandelingen. De overweg is 

beveiligd met spoorbomen. Omdat er een derde spoor 

aan het ontwerp is toegevoegd, is het mogelijk om drie 

treinen tegelijk te kunnen afhandelen. Het station zal 

worden uitgerust met blokseinen en rangeerseinen. Het 

stationsgebouw is een afwijkend type en zal zelfbouw 

worden. Verder zal op module 4 het Kinderheim komen, 

ook zelfbouw, maar ook gedeeltelijk van bestaande 

bouwpakketten. Aan de overkant van het station is plaats 

voor een schakelstation. De bovenleiding is ook zelfbouw 

door het nabouwen van de Sommerfeldtmast nr. 389. 

Hiervan zullen er een kleine vijftig gemaakt worden. Na 

het station verlaat het spoor de module 3 en zal op mo-

dule 2, na een brug, een tunnel ingaan en via een buiten 

de module gebouwde keerlus weer uit de tunnel komen. 

Via een diepe uitsnijding, weer met een heleboel bomen, 

komt het spoor opnieuw op module 2 terecht en gaat het 

over een vakwerkbrug naar het station Davos Wolfgang. 

Module 2 wordt een kijkmodule met de vakwerkbrug en 

een olieoverslagstation. 

De modules 3 en 5 krijgen aan de voorkant een afronding, 

op module 3 begint het station Davos Wolfgang met een 

verbinding met het olieoverslagstation. Het station eindigt 

op module 4, het verdwijnt hier onder het station Davos 

Laret. De spoorlijn komt nu in het dal terecht en zal ge-

deeltelijk langs de rivier (Landwasser) lopen onder twee 

boogbruggen door op modules 6 en7. Module 7 is ook 

weer de koppelmodule met een keerlus. 

Op dit moment zijn alle modules klaar en 70 % van de 

rails is gelegd. Er wordt nu in deze tijd veel aan voorbe-

reidend werk gedaan. Een van deze klussen is de twee 

ringleidingen aanleggen: een voor de voedingen en de 

andere voor de sturing. De 20-polige ringleiding van de 

sturing is de standaard zoals wij die in Noord Oost gebrui-

ken. Ook de besturing wordt voorbereid. Het hart hiervan 

is de DR5000 van Digikeijs gecombineerd twee boosters 

(DR5033). De bezetmelding via de DR4088LN-CS met drie 

melders per blok. De wissels en overwegen worden ge-

stuurd met een servodecoder DR4024. De seinen worden 

aangestuurd door zelfbouw minicomputers van het type 

Ard u in o. 

De modules zijn gemaakt van 12 mm populieren triplex. 

De constructie van de modules is zodanig dat ze stapelbaar 

zijn voor transport. Voor de basis van de scenery zak EPX 

worden gebruikt. EPX is isolatiemateriaal dat gemakkelijk 

te bewerken is. De afwerkingslaag is verdunde houtlijm 

gedrenkt in wc-papier. Hiervoor is gekozen omdat dit 

lichter en steviger is dan gips. Ook de bruggen zullen van 

dit materiaal gemaakt worden. 

Het treinverkeer op het baanvak van Lanquart naar Davos 

is eenvoudig. Elk uur een personentrein en af en toe een 

goederentrein. Het meeste verkeer wordt afgewikkeld 

met een Ge 4/4 II en tegenwoordig met een Allegra met 

een paar Einheitswagen I. Bij hoge uitzondering gaat er 

op gezette tijden de Glacier-Express via de Davoslijn. Het 

goederenvervoer beperkt zich tot het vervoeren van le-

vensmiddelen en hout- en olieproducten. 

In de volgende Signalglocke zal de gebruikte techniek aan 

de orde komen. 
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Robert Tuininga neemt 
afscheid 
Een opbeurend afscheid en een hart onder de riem in deze 

moeilijke tijden van uw correspondent van vele jaren 

Toen de grote leider van de Signalglocke, mijn vriend 

Gilbert Kegels, mij vroeg om nog snel een artikel in elkaar 

te flansen voor het blad dat natuurlijk ook in deze moei-

lijke coronaperiode op tijd moest verschijnen, dacht ik 

deze keer automatisch aan grappige gebeurtenissen. Niet 

alleen op het spoor die mij in mijn lange levensloop, nu 

84 jaar, zijn overkomen. Nu vond ik het wel tijd om onze 

lezers in deze lastige tijd voor één keer wat op te vrolijken 

in plaats van met ernstige technische verhalen te komen 

over Zwitserse locomotiefsoorten of iets dergelijks 

moeilijks. Aan humor heeft het mij, zelfs in moeilijke 

tijden, gelukkig nooit ontbroken. Zie onderstaande 

bloemlezing. 

Daarom moest ik toch als eerste automatisch denken aan 

de Zwitserse machinist die nu al weer jaren geleden be-

kend stond om zijn grappige invallen. Toen hij op een 

drukke zondagmiddag een trein moest rijden van Zürich 

naar Chur, trok hij een overjas aan over zijn uniform en 

stapte weer op het perron tussen de vele wachtende 

reizigers. Toen de vertrektijd naderde, klom hij op zijn 

locomotief nadat hij heel hard had uitgeroepen: 'De 

machinist is zeker weer eens te laat, ik zal de trein wel 

even wegbrengen' en zette toen het vertreksein klonk 

inderdaad de locomotief in beweging. Grote paniek op het 

perron. Het verhaal zegt dat de trein inderdaad stil gezet 

is op het eerst volgende station, waarna het misverstand 

werd opgehelderd. Het verhaal zegt niet hoe deze, wel 

heel populaire wagenvoerder er vanaf kwam. 

Toen ik als klein kereltje in 1942 of zo met mijn moeder 

naar de groentewinkel wandelde, liep er aan de overkant 

van de Witte de Withstraat in Amsterdam een zwaar 

bewapende patrouille Duitse militairen. In mijn onschuld 

en een vroeg gevoel van patriotisme stak ik mijn tong 

naar de militairen uit. Moeder heel boos, want je wist 

natuurlijk niet hoe onze bezetters het opnamen, maar 

gelukkig waren het sportieve lieden want ze staken ook 

hun tong naar mij uit. 

Toen mijn moeder tijdens een Engelse luchtaanval op een 

fabriek bij ons in de buurt, dat zal in 1943 geweest zijn, 

met ons het huis uitrende, nam ze in paniek niet het 

klaarstaande vluchtkoffertje mee maar het stofdoeken-

mandje. Op vele verjaardagen heeft ze dat verhaal nog 

jaren moeten aanhoren. 

Ikzelf, brutale teenager, zat (dat zal in de vijftiger jaren 

geweest zijn) in een wagen van de Bernina Bahn met een 

stel zeer lawaaierige Duitse heren van middelbare leeftijd 

die zich nogal ongemanierd gedroegen. Ik kreeg daar zo 

genoeg van dat ik de leider van de groep op zijn schouder 

tikte en zei: 'Ich bin Hollander, darf ich Sie etwass fragen? 

Heeft u misschien thuis (in der Heimat) een schuurtje in 

uw tuin?' Daarop keek de man mij zeer verbaasd aan, 

maar ik vervolgde: 'Als dat zo is, kijkt u dan eens als u 

weer thuis bent of de fiets van mijn vader er misschien 

nog staat.' Wel brutaal misschien voor zo'n Hollands 

snotneusje, maar wel afdoende. Het was daarna een stuk 

rustiger in de wagen voordat het gezelschap er in Alp 

Grüm uitstapte. 

Zelfs vorige week nog, toen ik voor mijn kunstheup naar 

de fysio moest en mijn behandelaar, een aardige jonge-

man, mij van achter zijn mondkapje begroette, merkte ik 

op: 'Ik dacht even dat je één van de drie biggetjes van 

Walt Disney was.' Gelukkig verscheen er een soort lachje 

achter de mondkap. 

Zo ziet u maar weer: ik kan het op mijn oude dag niet 

laten, zelfs in moeilijke tijden, want wat is het leven 

zonder humor. Zie daarom ook de bijgaande tekening uit 

het Zwitserse maandblad 'Die Schweiz' van jaren geleden. 

Een nieuwe aandrijving voor locomotieven! Geweldig! 

Kom goed de coronatijd door en blijf in de humor geloven, 

dan komt alles wel goed! 

Uw Rob Tuininga 

Naschrift: 

Lieve Signalglockelezers, 

Dit is de laatste (wel zeer ongebruikelijke) bijdrage van 

mij voor onze geliefde Signalglocke, die ik bijna twintig 

jaar trouw gediend heb met mijn Zwitserse rubriekjes. Er 

is echter een tijd van komen en (met mijn 84 jaar) een 

tijd van gaan. 

Mijn eerste redacteur (Joop Rosie) en later mijn goede 

vriend redacteur Gilbert hartelijk dank voor het verbete-

ren van al die schrijf- en spelfouten en het alles tot een 

leeswaardig geheel samenbrengen in al die jaren. 

Ook U geachte lezers, dank voor alle aandacht door de 

jaren heen voor mijn artikelen. Toch nog een wens aan u 

beste lezers: blijf alstublieft schrijven voor ons blad! Laat 

onze grote leider daar in Bemmel of het verre Frankrijk 

niet zitten met lege bladzijden! 
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www.rhbclub.ch  

De RhB Club 

 

De Rhtische Bahn is 
niet alleen een spoorbaan, 
een rode draad door 
Graubünden, een  deel  van 
het UNESCO werelderfgoed, 
de RhB  is  meer,  het  is  nu  ook 
een Club. 

RhB Club 

Word lid  van  de  RhB-familie! 

Rhütische Bahn 
Ferrovia retica Viafler retica 

De RhB-Club 

Word lid van de RhB-familie! 

De Rhatische Bahn is niet alleen een spoorbaan, een rode draad door Graubünden, een deel van het UNESCO werel-

derfgoed, de RhB is meer, het is nu ook een club. En natuurlijk willen wij dat u ook meedoet. Deelt u onze harts-

tocht voor ons spoorplezier? Wilt u van onze exclusieve evenementen en aanbiedingen profiteren? En wilt u als 

eerste de kans krijgen als er iets nieuws te ontdekken valt? Treed dan toe en word lid van de RhB-Club. 

RhB-Clubleden hebben altijd een voorsprong: u heeft exclusieve toegang tot inside information en speciale aanbie-

dingen die met onze Bahn te maken hebben. Dat geldt voor ritten bij de machinist in de cabine, werkplaatsrondlei-

dingen of voor ons personeelsmagazine. Ook bij de vormgeving van het Club-platform kunt u meepraten. Als wel-

komstgeschenk krijgt u een fantastisch Clubpakket en daarmee gaat de gemeenschappelijke reis van start! 

Uw voordelen: 

- RhB-dagkaart le klas 

- Stoomritten tegen speciale prijzen 

- Een kennisvoorsprong door toegang tot exclusieve documenten 

- Aantrekkelijke verlotingen voor clubleden 

- Geselecteerde RhB-artikelen tegen gunstige prijzen 

- Speciaal notitieboek 

Registreer u eenvoudig op www.rhbclub.ch. Niet alleen individuen kunnen lid worden, ook kinderen en families 

zijn hartelijk welkom. Voor de jaarlijkse contributie krijgt u leuke voordelen. Onze leden kunnen genieten van regel-

matige evenementen, speciale aanbiedingen, verlotingen en een jaarlijks geschenkpakket. 

Wanneer wordt u lid van de RhB-Familie? 

Oorspronkelijk tekst: .Jennyfer Cirignotta, Rhatische Bahn AG, Marktverantwortliche Europa, Vertaling door Han 

van Knippenberg 
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Uit het archief van de 
Signalgiocke 

In het vorige nummer namen we een artikel op uit nr. 1 

van 1988 over de Murilinie van een zekere H.H. Er kwamen 

in dat jaar nog twee vervolgartikelen over het materieel 

op de lijn. Het lijkt de redactie niet zinvol daar iets van 

over te nemen. Wel stond in nr. 4 van dat jaar een inte-

ressant artikel over de metro in Lausanne onder titel 'Het 

onbekende Zwitserland' van de hand van J.C. de Jong. 

Het onbekende Zwitserland 

Wie in Lausanne uit de trein stapt en op zoek gaat naar 

de bus die hem naar zijn hotel moet gaan brengen, ont-

waart aan de overzijde een ietwat vreemde "winkel' met 

daarboven een lichtreclame met het woord 'METRO'. Als 

hij daar naar binnen gaat en denkt op een station van een 

groot ondergronds spoorwegnet, zoals wij dat kennen uit 

Londen of Parijs, terecht te komen, komt bedrogen uit. 

Hoewel de naam 'METRO' zeker geen onrecht doet aan 

het in een grote tunnel rijdende railvoertuig, is hij toch te 

gast van het kleinste metrobedrijf ter wereld: twee lijnen, 

die bovendien parallel lopen, ieder op zijn eigen spoor in 

een grote tunnel. 

De metro van Lausanne is een gemeentelijk bedrijf dat 

zijn oorsprong vindt in een particuliere onderneming met 

dochterbedrijf: de Chemin de Fer Lausanne-Ouchy (LO) 

met de later aangelegde parallellijn Lausanne-Gare (LG). 

Lausanne is tegen de zuidelijke hellingen van de bergen 

aan de noordzijde van het Lac Leman gebouwd, een voor 

een stad bijzonder ongelukkige ligging met betrekking tot 

het inrichten van een doelmatig openbaar vervoersys-

teem. Immers, de lijnen moeten zo veel mogelijk oost-

west worden ingesteld om geleidelijk het hoogteverschil 

te kunnen overwinnen. Een lijn noord-zuid, zo maar tegen 

de berghellingen aangelegd, is voor een tram of bus lijn 

onmogelijk, tenzij men hier een tandradlijn van maakt: 

dit is nu het geval van de Lausanner metro. Over een 

lengte van 1,5 kilometer wordt het stadscentrum verbon-

den met het centrum langs het meer met grote parkeer-

terreinen, jachthavens en de aanlegsteigers van de 

bootdiensten op het Lac Leman. Met een 7,5 minuten-

dienst (in wintermaanden 's avonds na 20:30 uur om het 

kwartier) vertrekken de tandradtreinen gelijktijdig van 

het station Flon bij het stadscentrum en het station Ouchy 

aan het meer en kruisen zij elkaar onderweg. Met een 

rijtijd van zes minuten is men bijzondersnel en ongemerkt 

door het drukke stadsgewoel met smalle straatjes ver-

voerd. De bus zou over dezelfde afstand minstens twintig 

minuten nodig hebben als er geen ander verkeer en 

stoplichten zouden zijn ... Onderweg zijn er nog drie 

tussenhaltes ook: van boven naar beneden eerst het 

drukke station Gare CFF, vervolgens de wat stillere haltes 

Montriond en Jordiles. Vooral tussen het Gare CFF en Flon 

is het passagiersaanbod zeer hoog en dit is de reden dat 

De situatie in Flon met op de achtergrond de tunnel naar Ouchy 
(foto: standseilbahnen.ch) 

Flon met het overslagbedrijf en het toenmalige hoofdstation op 
de achtergrond (foto: standseilbahnen.ch) 

Druk bedrijf in Flon (foto: standseilbahnen.ch) 

reeds in het verre verleden een parallellijn in de tunnel 

werd aangelegd voor een afzonderlijke dienst Gare CFF - 

Flon. Ook deze lijn wordt met een tandrad bereden en 

verdient ongetwijfeld een plaatsje in het Guiness Book of 

Records: het is de kortste metrolijn ter wereld, lengte 296 

meter, met de kortste rijtijd, één (1) minuut!! 

Een motorwagen rijdt hier de gehele dag ononderbroken 

heen en weer zonder vaste dienstregeling; aankomen, 

uitstappen, instappen, vertrekken, aankomen, uitstap-

pen, vertrekken enz. 
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Kruising in Montriond (ansichtkaart) 

Metrostel 11-29 op 20 oktober 2005 in Lausanne CFF (foto: 
Gilbert Kegels) 

Op de lijn van Flon naar Ouchy, die overigens even buiten 

en onder het Gare CFF in de buitenlucht verschijnt, wordt 

de dienst onderhouden door treinstellen die zijn samen-

gesteld uit een tandradlocomotief met een of twee 

stuurstandrijtuigen op de kop. Deze rijtuigen zijn geheel 

volgens het principe van een metrorijtuig ingericht: veel 

staanplaatsen en veel deuren om een snelle wisseling van 

passagiers mogelijk te maken, Beide lijnen zijn uit het 

openbaar vervoer in de binnenstad van Lausanne niet 

meer weg te denken, integendeel, men denkt reeds enige 

jaren over een verlenging vanuit Flon in noordelijke 

richting om betere aansluitingen te kunnen krijgen met 

interlokale lijnen. Onder andere de smalspoorlijn van de 

LEB naar Echallens en Bercher zou naar dit nieuwe 

eindpunt moeten worden verlegd, waarmee de ongeluk-

kige sporenligging bij het station Chauderon zou kunnen 

vervallen. 

De metro van Lausanne behoort niet tot de jongste van 

de wereld. De tandradlijn van LG kwam in 1954 in de 

plaats van een reeds veel oudere funiculaire en de lijn van 

LO werd in 1958 omgezet van funiculaire in tandradlijn. 

Die vroegere funiculaires werden in 1877 (LO) en 1879 

(LG) geopend. In 1904 kwam daar nog een unieke ver-

voermogelijkheid bij. Aan het begin van deze eeuw 

bouwde de LO-maatschappij namelijk een aantal pakhui-

zen bij het stadscentrum aan de voet van het grote via-

duct. Om de goederen zo efficiënt mogelijk bij de pakhui-

zen te krijgen werd een installatie aangebracht om 

spoorweggoederenwagens vanaf het Gare CFF met de 

funiculaire mee naar boven te nemen en deze daar verder 

te brengen met een elektrische tractor. De spoorweggoe-

derenwagens werden door de SBB naar een apart spoor-

tje bij het huidige metrostation Gare CFF gereden en door 

de funiculaire "op de horens genomen. Het materieel van 

de funiculaire was daartoe met spoorwegbuffers uitgerust. 

Bij de pakhuizen ontstond een klein net van sporen met 

daar tussenin enige zogenoemde 'transbordeurs', een 

elektrisch verrijdbaar platform waarmee de spoorgoede-

renwagens zijdelings konden worden verplaatst tot voor 

de ingangen van de pakhuizen. Op dezelfde wijze konden 

ook spoorgoederenwagens naar Ouchy worden vervoerd, 

waarzij via een straatspoortot bij het watervan de havens 

konden worden gereden. Hiervoor werd een stevig paard 

gebruikt. Dit doorvoeren van goederenwagens was mo-

gelijk doordat de funiculaire in smalspoor was uitgevoerd. 

Toen er in 1904 een nieuwe tractie-installatie voor de 

kabel werd geplaatst, was deze sterk genoeg om het 

gewicht van een rijtuig van de funiculaire met daarvoor 

geplaatste beladen goederenwagen te kunnen trekken. 

Ook kwam het voor dat bij druk vervoer van de funiculai-

re ze achter elkaar werden geplaatst. 

Reeds spoedig na de opening van de funiculaire verwierf 

deze een grote populariteit en kreeg deze bij het publiek 

de koosnaam 'Ficelle'. Slechts node konden zij in 1954 en 

1958 afscheid nemen van hun vertrouwde Ficelle, maar 

de installatie was tot de draad toe versleten en diende 

hoognodig te worden gemoderniseerd. Bij de aanleg van 

de nieuwe tandradlijn zou het niet langer meer mogelijk 

zijn om spoorgoederenwagens op de kop mee te nemen. 

Daarom werd in 1954 een raccordementsspoor aangelegd 

vanaf het spooremplacement Sebeillon naarde pakhuizen 

in Flon. Het aan- en afvoeren van de spoorgoederenwa-

gons geschiedde met een elektrische tractor van de SEB. 

Grote veranderingen traden op toen in december 1984 

het bedrijf van LO en LG werd overgenomen door de stad 

Lausanne voor 8,5 miljoen Franken. De railexploitatie 

werd voorlopig nog voortgezet door LO/LG voor rekening 

van de stad, maar twee jaar later ging de verantwoorde-

lijkheid hiervoor ook over naar het stedelijk vervoerbe-

drijven en bleef LO nog slechts voortbestaan als onroe-

rendgoedonderneming. 

Boven de stations Flon, Gare CFF en Ouchy zijn in de loop 

van de jaren namelijk aanzienlijke kantoorcomplexen 

ontstaan die een goede bron van inkomsten bieden. Ook 

het pakhuiscomplex Flon is inmiddels verplaatst en het 

vrijgekomen terrein wordt door LO thans of binnenkort 

bebouwd met nieuwe kantoor- en wooncomplexen. Met 

het verdwijnen van de pakhuizen hadden de straatsporen, 

de verbindingslijn vanaf Sebeillon en de transbordeurs 
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geen nut meer en werden deze opgebroken. Van de 

transbordeurs is er gelukkig een bewaard gebleven, maar 

over een nadere bestemming is nog geen beslissing ge-

vallen. Evenmin over de beide elders opgeslagen tractors 

van LO, die de spoorgoederenwagens van het station van 

de funiculaire naar het pakhuiscomplex brachten. Van de 

funiculaire en de unieke daarop dienst gedaan hebbende 

rijtuigen is helaas niets bewaard gebleven, de tijd was in 

1954 nog niet rijp genoeg om de historische waarde 

hiervan in te zien. 

Een aardige bijkomstigheid van de vernieuwde tandradlijn 

LG is de enorme toename van vervoer in korte tijd. Dit 

leidde er toe dat reeds na tien jaar twee nieuwe motor-

rijtuigen met grotere capaciteit moesten worden aange-

schaft: een voor de normale dagelijkse dienst en een voor 

reserve, beide doen om de dag dienst. De twee te klein 

geworden motorrijtuigen hebben nog gedurende vele 

jaren op het parkeerterrein bij Flon midden op straat 

gestaan in afwachting van mogelijke kopers, die niet 

kwamen. 

Als u in Lausanne met de metro naar Flon of Ouchy reist, 

denk dan even terug aan de interessante historie van deze 

mooie lijnen. 

J. C. deiongh 

De metro van Lausanne 
nu 
Tekst en foto's: Gilbert Kegels 

Omdat het artikel uit het archief van de Signalglocke in 

dit nummer over de metro in Lausanne gaat, leek me dat 

het geschikte moment om er een aanvulling op te schrij-

ven over hoe het er nu aan toegaat. Ik heb al diverse 

keren Lausanne perauto en spoor bezocht en er gelogeerd 

zodat ik redelijk op de hoogte ben van het openbaar 

vervoer in deze fraaie en luxe stad. Er is nogal wat ver-

anderd sinds 1988 toen J.C. de Jong zijn artikel schreef 

voor de Signalglocke. 

De lijnen 

Op het bijgaande kaartje is te zien dat er twee metrolijnen 

zijn van de TL (Transports publics de la région lausannoi-

se), beide met een rozerode kleur aangegeven. 

Lijn Ml begint ondergronds in Lausanne-Flon tot de 

eerste halte Vigie en ligt verder bijna helemaal boven-

gronds en voert naar het station Renens van de CFF/SBB. 

Je kunt het nauwelijks een metrolijn noemen. 

Lijn M2 volgt het spoor van de oude lijn Ouchy - Lausan-

ne-Flon en is doorgetrokken naar het noorden van de stad 



Metrostel 208 van Ml in Renens. Rechts spoor 1 van de CFF/SBB. 

Het beginpunt van Ml in Lausanne-Flon 

Het depot vlak voor halte Écublens/EPFL 

naar Croisettes. Via een aftakking naar rechts tussen halte 

Fourmi (= mier) en eindstation Croisettes is het depot 

van deze lijn te bereiken. 

Lijn Ml 

De lijn in normaalspoor is 7,8 km lang en kwam in 1991 

in bedrijf op initiatief van de toenmalige TSOL (Société 

du tramway du sud-ouest lausannois). De exploitatie 

kwam in handen van de TL. Sinds 2000 heet de lijn Ml. 

In 1992 fuseerden de TSOL en de LO (M2) met de TL. Het 

was oorspronkelijk de bedoeling een 6,8 km lange aftak-

king te maken naar Morges met 9 haltes, maar dat is er 

nooit van gekomen. De Ml is van groot belang voor de 

universiteit en de hogescholen die naar de buurgemeen-

ten Écublens en Dorigny waren verplaatst, zoals de EPFL, 

de cole polytechnique fédérale de Lausanne). 

Vanaf de start in 1991 (na enkele jaren vertraging) was 

er een 10-minutendienst overdag en om de 15 minuten 

's avonds. Op zaterdag om de 12, op zondag om de 20 

minuten. In het eerste jaar vervoerde men 7,4 miljoen 

passagiers, wat al gauw tot capaciteitsproblemen zou 

leiden. Men kwam met het idee de treinen vanaf Renens 

over het spoor van de CFF/SBB terug te laten rijden naar 

het hoofdstation van Lausanne. Wegens verschillende 

stroomsystemen was dat geen optie. Wel probeerde men 

het met de bicourante stellen uit Karlsruhe, maar daar 

werd toch van afgezien. In 1995 kreeg het wagenpark er 

vijf nieuwe stellen bij en kon men overgaan op een dienst 

om de 7,5 minuten. Ook dat bleek onvoldoende dus werd 

het overdag om de 10 minuten en tijdens piekuren om de 

5. In hetzelfde jaar kregen de wissels bij de haltes grote-

re bogen zodat de snelheid omhoog kon. In 2008 bereik-

te Ml een passagiersaantal van 10 miljoen, in 2012 12,5 

miljoen en het jaar daarop 13,2! 

De eerste 69 m zijn tweesporig, tot Vigie zijn enkelspori-

ge stukken en ook verder op de lijn. Opmerkelijk is dat 

er diverse bewaakte overwegen zijn, iets wat niet echt bij 

een metrolijn hoort. Na halte Malley ligt het spoor in een 

350 m lange tunnel. Vlak voor halte Écublens/EPFL is 

rechts het depot voor deze lijn. Hierna volgt een scherpe 

bocht naar rechts en bij het bereiken van de sporen van 

de CFF/SBB is nog zo'n scherpe bocht. 

Als materieel fungeerden aanvankelijk tweesysteemstel-

len (elektrisch en dieselelektrisch) van het type Bem 4/6, 

gebouwd door Duewag, ACMV (Vevey) en ABB. Een stel 

bevat 96 zitplaatsen en 246 staanplaatsen. In de spits is 

er dubbeltractie. Bij de opening van de lijn bezat men 

twaalf stellen met de nummers 201 t/m 2012, in 1995 

leverden de fabrikanten de nummers 213 t/m 217. Vanaf 

eind 2013 tot begin 2015 kwamen nog eens vijf stellen 

218 t/m 222 in bedrijf, gebouwd door Kesmon Meccanica 

Metrostel 243 klimt naar halte Grancy in de richting van het 
station. 
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Het viaduct in 142 met een verkeersbrug erboven bij halte Bes-
sières. Op de achtergrond de bovenstad. 

Dezelfde situatie maar nu van beneden gezien met een passerend 
metrostel 

bij Lugano en Bombardier in Villeneuve. Omdat het depot 

inmiddels geëlektrificeerd was, werd een dieselelektrische 

component overbodig en zijn ze van het type Be 4/6. Bij 

de revisie van de Bern 4/6-stellen kwam het dieselelek-

trische deel te vervallen en werden ze compatibel gemaakt 

met de Be 4/6. De nieuwe stellen kunnen met elkaar of 

met de oude in dubbeltractie rijden. 

Lijn M2 

Rond de eeuwwisseling werden de plannen voor de om-

bouw en verlenging van de al bestaande 1,5 km lange lijn 

Ouchy - Lausanne-Flon steeds concreter. Na volksraad- 

plegingen in kanton Vaud/Waadt en de stad Lausanne in 

2002 was de kogel door de kerk en kon men met de 

voorbereidingen beginnen. Op 15 maart 2004 startte de 

bouw. Begin 2006 werd de exploitatie van de bestaande 

lijn stopgezet om ongestoord verder te kunnen bouwen. 

In augustus 2007 was de ruwbouw klaar waarna men met 

proefritten kon beginnen tot de officiële ingebruikname 

op 18 september 2008. De testfase was kennelijk nog niet 

afgesloten want pas op 27 oktober kon de commerciële 

dienst beginnen. 

De hele lijn telt een lengte van 5,9 km en 14 haltes, 

waarvan 4 op het reeds bestaande gedeelte. De 4 tunnels 

hebben een gezamenlijke lengte van 5,3 km, dus op 600 

m ziet men daglicht. Het hoogteverschil tussen Ouchy aan 

het meer en eindhalte Croisettes bedraagt 336 m met een 

gemiddeld stijgingspercentage van 5,7 %, de maximale 

stijging is 12 %. Hiermee is M2 de metrolijn met het 

grootste hoogteverschil ter wereld. 

Het eerste stuk na Ouchy lag in een ingraving dat nu een 

tunnel is geworden. De oude halte Montriond is vervangen 

door de haltes Délices en Grancy. Na Grancy ligt de 

tweede tunnel die onder het hoofdstation door gaat en de 

oude eindhalte Flon aandoet. Hier kan men overstappen 

op Ml en op de trein naar Bercher van de LEB (Lausanne-

Echallans-Bercher). Hierna begint het nieuwe gedeelte, 

nog steeds in een tunnel die eindigt na halte Riponne, 

want er volgt een brug over een diep dal. De derde tunnel 

eindigt kort voor La Sallaz. Noordelijk van deze halte 

begint de vierde en laatste tunnel. De eindhalte is zo 

gebouwd dat de lijn eventueel verlengd kan worden naar 

het centrum van het Epalinges en naar Le Chalet--Gobet. 

De dienst wordt uitgevoerd met vijftien tweeledige me-

trostellen (30,68 m lang, 2,45 breed en 3,47 m hoog) die 

maximaal 351 passagiers kunnen vervoeren. Er is geen 

machinist en alles gaat volautomatisch. De perrons zijn 

geheel afgesloten en de deuren gaan pas open als de 

deuren van het metrostel ook open gaan. Dit beproefde 

systeem zie je ook op enkele metrolijnen in Parijs, voor-

al op de drukke lijn 1, 4, 13 en 14, en men heeft er dan 

ook verstandig aan gedaan dit systeem over te nemen. 

Het eindpunt van 142 Croisettes met de stellen 255 en 244 
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3 dagen halfpension en 
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7 dagen halfpension en 5 dagen Graubündenpass, 
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( 75O,-) 

de euro volgens 
dagkoers 

Familie R. A. Uffer 
CH-7477 Filisur/GR 
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http://www.gnschuna-fiisur.ch  
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Modellbau 
Feinmechanik 
Vertrieb 

Wemoba GmbH, Büttenbergweg 5, 
Postfach 314, CH-2542 Pieterlen. 

670 m2 modelspoorwinkel 
met 

* Alle modelspoormerken 
• Alle gangbare digitale systemen 
* Eigen reparatieafdeling 
* Dit alles voor de laagste prijzen 

Zeer sterk in postorder 

Ook op internet bereikbaar: 

www.wemoba.ch  
met nieuwsbriefservice via e-mail 

Vanuit Nederland: 
Tel: 0041 32 3771782 
Fax: 0041 32 3773459 

Openingstijden: Ma-Vr 13:30-18:30 
Zaterdag alleen op afspraak. 

Het begin van de LEB-lijn naar Echallens en Bercher in Lausanne 
Flon 

Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Ook de bouw van 

de metrostellen is aan de Fransen overgelaten, namelijk 

Alstom, en zijn afgeleid van het Parijse type MP89 CA. MP 

staat voor Métro Pneu, 89 is het jaartal van de serie en 

CA voor Conducteur Automatique. De draaistellen zijn 

uitgevoerd met wielen met rubberbanden zodat een 

tandradrail kon worden bespaard. 

Een rit bergop duurt 21 minuten, naar beneden is het 3 

minuten sneller. De energie wordt betrokken van een 

stroomrail die opzij van het profiel is aangebracht. 

Lijn M3 

Er liggen plannen om een derde lijn aan te leggen naar 

de wijk Blécherette, pal noord van het stadscentrum en 

het station. In die wijk ligt o.a. het voetbalstadion van FC 

Lausanne en het vliegveld en er wonen 15.000 mensen. 

Vanuit Blécherette moet het Palais de Beaulieu worden 

aangedaan en dan naar Flon en via het station aantakken 

bij Grancy aan M2 en alternerend verder naar Ouchy. 

Tegelijkertijd komt er dan een nieuwe tunnel westelijk 

van die van M2 met een nieuwe halte vlakbij de perrons 

van het station. Tot zover de plannen, maar nu nog de 

uitvoering. De eerste fase, de paralleltunnel tussen Flon 

en het station is voorzien voor 2025, de tweede komt 

erna. 

Er wordt zelfs nagedacht over een vierde lijn na 2030 die 

een oostwestas moet gaan vormen. 

Bronnen: fr. wikipedia. org  
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Klein Zwitserland 
Nieuw materieel *r#  ra v y s 

• TRAVYS bestelde voor de lijn Joux-Yverdon-les-Bains-

Ste Croix bij Stadler een dieselloc type Tm 4/4/ 

NStCM  
• De NStCM bestelde bij Stadler zes treinstellen type ABe 

4/8 als aanvulling op de vier die in 2015 op de baan 

kwamen. Ze komen in de plaats van de motor- en stuur-

standwagens die Vevey in 1985 en 1991 leverde. 

ir* 
• De Zentralbahn bestelde twee zevendelige treinstellen 

ABeh 150 (ADLER) en zeven driedelige ABeh 160 (FINK) 

bij Stadler. De naam ADLER zijn we nog niet in de kolom-

men van de Signalglocke tegengekomen. De letters staan 

voor Alpiner dynamischer leichterund eleganter Reisezug. 

De twee ADLERS zullen waarschijnlijk de twee trekduw-

eenheden met de locs HGe 4/4 II gaan vervangen. 

gornergrat 	bahn 

• De Gornergratbahn laat Stadler vijf tweedelige tandrad-

stellen type Beh 4/8 bouwen. Ze gaan Polaris heten, een 

acroniem van POpular Landscape Railway in Switzerland. 

Als het niet met Duitse woorden lukt om zo'n acroniem te 

maken, dan kun je natuurlijk ook naar het Engels over-

schakelen. Ze moeten gecombineerd met de bestaande 

vloot kunnen rijden. Met deze vijf stellen erbij kan een 

20-minutendienst worden onderhouden. De treinstellen 

Bhe 4/8 3041-3044 uit de jaren 1965-1975 gaan dan aan 

de kant. 

• Stadler leverde de Appenzeller Bahnen twee nieuwe 

hybride locomotieven: de Gem 2/2 1095 (Speckli) en 1096 

(Möckli). 

• Vijf Flirts 15kv AC/3kV DC leverde Stadler aan SBB--

dochter TILO die extra nodig zijn als de Ceneritunnel in 

bedrijf komt. De zesdelige stellen hebben de nummers 

524 301-305. 

Sihital Zürich Uetliberg 
Bahn 

• SZU bestelde vijf treinen Be 570 voor 15 kv wisselstroom 

bij Stadler. Ze komen in de plaats van de oranje stellen 

Be 520 en B 220 die voor gelijkstroom zijn ingericht. In 

2023 schakelt de Uetlibergbahn over van 1200 V gelijk-

stroom naar 15 kv wisselstroom. Uiterlijk zijn de nieuwe 

stellen gelijk aan de reeds in gebruik zijnde serie Be 510 

die op beide stroomsystemen kunnen rijden. In juli 2022 

gaan ze dienst doen. 

i 	KrAin R~ 
• TMR schaft toch nieuw materieel aan.Tussen Martigny 

en Saint-Gervais in Frankrijk ligt de exploitatie in handen 

van de TMR (Transports de Martigny et Régions) en de 

SNCF. Onder andere vijf treinstellen BDeh 4/8 (in Frank-

rijk Z 800) uit de jaren '90 doe hier dienst die zowel op 

het Zwitserse spoor als het Franse kunnen rijden. Drie 

stuks zijn in bezit van de SNCF, twee zijn van de TMR. 

Het vijftal is toe aan een grondige revisie om ook nog na 

2023 te kunnen worden ingezet. Aanvankelijk zouden 

beide maatschappijen gezamenlijk de revisie onder 

handen nemen. Bombardier, dat de fabrikant Vevey van 

de stellen heeft overgenomen, meldde dat sommige 

componenten niet meer voorradig zijn of niet meer te 

repareren. TMR wilde geen risico nemen en bestelde drie 

nieuwe stellen die dan meteen aan de nieuwe regels voor 

mindervaliden voldoen. Bij de BDeh 4/8 was dat über-

haupt niet mogelijk. SNCF wilde liever ook nog met de 

vijf oudjes doormodderen en helemaal eigenaar worden. 

Toch sluit de SNCF zich nu bij de bestelling van de TMR 

aan en daarmee komt het aantal op zes treinstellen met 

adhesie- en tandradbedrijf. 
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Loc van SBB Cargo in TEE-kleuren 

Eind vorig jaar kocht de International Rolling Stock In-

vestment (IRSI) locomotief Re 4/4 11 421 393 (bouwjaar 

1985) van SBB Cargo. In de SBB-werkplaats in Bellizona 

kreeg de loc een revisie en een TEE-uiterlijk. IRSI zal de 

loc in de herfst van dit jaar o.a. inzetten voor de suiker-

bietencampagne. Verder zal de loc dienen voor toeristi-

sche reizen en voor overbrenging van materieel, test- en 

meetritten. 

IRSI kocht ook loc Re 421 387 uit 1984 die ook in Bellin-

zona een revisie krijgt. Naast de toelating voor Zwitser-

land is het de bedoeling dat er voor deze loc ook toelating 

voor Duitsland en Oostenrijk verkregen wordt. TR Trans 

Rail en Rail Event zullen de loc allerlei klussen laten op-

knappen. Welk uiterlijk deze loc zal krijgen is nog niet 

bekend. 

Bron: bahnonline.ch; foto: Georg Trueb 

Ook station Grüsch moet er aan geloven 

Kanton Graubünden betaalt maximaal 650.000 CHF voor 

de vernieuwing van station Grüsch. Ook het World Eco-

nomic Forum in Davos draagt 120.000 CHF bij. Het sta-

tion en de halte van Postauto voldoen niet aan de nieuwe 

eisen voor mindervaliden. De gemeente Grüsch en de RhB 

hebben gezamenlijk een oplossing bedacht om hieraan te 

voldoen. 

Bron: Südostschweiz; foto: Gilbert Kegels 

Knooppunt Fiesch 

In Fiesch komen nu drie transportmiddelen op één plek 

bij elkaar. De treinen van de MGB, de bussen van Post-

auto en de nieuwe kabelbaan naar Fiescheralp bieden nu 

een korte overstap en zonder obstakels, dus 'behinder-

tengerecht'. De 48 gondels van de kabelbaan kunnen 

maximaal tien personen vervoeren met een snelheid van 

7 m/sec. Daarmee is het de snelste kabelbaan van 

Zwitserland. Binnen acht minuten heb je een hoogtever-

schil van 1144 m overwonnen. Het nieuwe MGB-station 

is 400 m naar het zuiden opgeschoven wat 47 miljoen 

CHF kostte. 

Bron en foto: a/etscharena.ch  

Station Fribourg gaat op de schop 

In 2016 telde dit station 27.000 reizigers per dag, in 2028 

zullen het er meer dan 46.000 zijn en in 2038 maar liefst 

75.000. Om deze toestroom aan te kunnen gaat de SBB 

het perrongebied verbeteren. De perrons moeten meer 

capaciteit krijgen, waarvoor de perrons 2 en 3 verbreed 

worden en ook verhoogd zodat mindervaliden en mensen 

met kinderwagens op gelijk niveau kunnen in- en uitstap-

pen. De perrons 2 en 3 krijgen ook een nieuwe overkap-

ping. Ook wordt het sporenplan aangepast. Aan de 

westkant komt een tweede onderdoorgang die natuurlijk 

ook toegankelijk zal zijn voor mindervaliden. Verder komt 

er een grote fietsenstalling. 

De werkzaamheden duren van 2021 tot 2024, de nieuwe 

onderdoorgang moet al in 2023 klaar zijn. De kosten 

zullen rond 110 miljoen CHF belopen. Het project is een 

voortzetting van de eerste fase aan de oostkant van het 

station dat tot doel heeft de verkeersstromen te verbete-

ren. 

Bron: bahnonline. ch  
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Eurodual van Stadler nu ook in Duitsland 

Met de toelating van de hybride locomotief Eurodual door 

het Duitse Eisenbahn-Bundesamt (EBA) zet Stadler een 

belangrijke stap in deze markt. Prompt bestelde de Eu-

ropean Loc Pool (ELP) nog eens tien van deze locomotie-

ven die eind dit jaar en begin volgend jaar geleverd 

worden. Daarmee komt het totaal op 40 van deze locs bij 

de ELP. Ook het Duitse bedrijf HHPI (Heavy Haul Power 

International) in Erfurt heeft deze locs besteld waarvan 

de eerste in januari werden geleverd. Ze komen in de 

plaats van de Class 66 en 77. Dit bedrijf legt zich vooral 

toe op het vervoer van bruin- en steenkool en bouwma-

terialen. 

De Eurodual beschikt over een dieselelektrische en een 

elektrische aandrijving die een maximale snelheid van 

160 km/h mogelijk maken. Ze zijn geschikt voor zowel 

het personen- als het goederenvervoer. Er is een model 

met vier assen en een met zes en ze kunnen geleverd 

worden voor smalspoor, normaalspoor en breedspoor. 

Stadler produceert de locomotieven in de voormalige 

Vosslohfabriek in Valencia. 

Bronnen: bahnonline.ch  • Stad/er • wikipedia; foto: 

Stad/er 

ruktur in Trimbach en het regionale Bahntechnikcenter in 

Dulliken worden naar Hagendorf verplaatst. Na deze 

verhuizing komen daar 300 mensen te werken. De 

werkzaamheden daarvoor moeten in maart 2021 begin-

nen, de ingebruikname is in de herfst van 2023 voorzien. 

Er komt een hoog magazijn met automatische bediening, 

een terrein voor overslag van goederen, een werkplaats 

en een restaurant voor het personeel. Op de afbeelding 

is in rood aangegeven wat er nieuw gebouwd wordt: 

linksonder het restaurant met kantoren, een tussenge-

bouw en het hoge magazijn rechts. 

Bron: Schweizer Eisenbahn -Revue; afbeelding: SBB 

Club 1889 redt RhB De 2/2 151 

Deze voormalige bagagemotorwagen uit 1909 doet al 111 

jaar dienst op de Berninabahn, de laatste tijd voorname-

lijk in de rangeerdienst in Poschiavo. RhB en RhB Historic 

vinden het niet de moeite waard deze wagen voor het 

nageslacht te bewaren. Eind dit jaar komt er een nieuwe 

motorwagen voor in de plaats en dan zou de bagagemo-

torwagen naar de sloper gaan. Hij is de oudste bagage-

motorwagen en überhaupt een van de oudste railvoertui-

gen van Zwitserland dat nog in bedrijf is en ook nog eens 

met de originele motor. 

Club 1899 heeft eind vorig jaar besloten dit voertuig van 

de schroothoop te redden. Het is niet de bedoeling de 

wagen bedrijfsvaardig te houden maar als stilstaand 

object in Poschiavo op te stellen. Hij zou dan dienst 

kunnen doen als bar of fonduestub bij een restaurant. Het 

wachten is nog op de toestemming van de RhB voor de 

verkoop. 

SBB breidt in Hagendorf uit 
	

Bron: bahnon/ine.ch; foto: Markus Giger 

Het Bahntechnikcenter in Hagendorf aan de lijn Olten - 

Solothurn, onderdeel van de Jurafusslinie, wordt voor 50 

miljoen CHF uitgebreid. Het huidige Zentrallager Infrast- 
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Bex wordt modern 

Het front van station Bex met de twee eindsporen van de TPC Zo moet het worden (afbeelding: bex.ch
) 

(foto: Gilbert Kegels) 

Het antieke wachthuisje op het middenperron 
(foto: Gilbert Kegels) 

In februari is men gestart met de hoognodige moderni-

sering van station Bex aan de SBB-lijn Lausanne - Brig. 

Dat de SBB-perrons op een hoogte van 55 cm moeten 

worden gebracht, is een van de redenen dat het station 

op de schop gaat. Een andere reden is dat de onderdoor-

gang naar het middenperron te smal is. Misschien wel de 

belangrijkste reden is de gevaarlijke situatie bij de eind-

halte van de smalspoorlijn van de TPC (Bex - Villars-sur-

011on/Col de Bretay) die namelijk midden op het stations-

plein is gesitueerd en geen perron heeft. De eindhalte 

krijgt nu aan één spoor een eigen perron en aan een 

tweede spoor een perron dat met de SBB wordt gedeeld. 

Voorts krijgt het middenperron van de SBB een nieuwe 

wachtruimte, maar wat er met charmante wachthuisje 

dat er nu staat gaat gebeuren, is ongewis. Vanzelfspre-

kend wordt de hele infrastructuur geschikt gemaakt voor 

mindervaliden maar i.p.v. liften bouwt men hellingbanen. 

Het hele project gaat 28,4 miljoen CHF kosten, in sep-

tember 2021 moet alles klaar zijn. 

Bron: bex.ch  

Porrentruy - Bonfol krijgt S-Bahnstatus 

Dit eilandbedrijf op een normaalspoortraject van 11 km 

van de Cl (Chemins de fer du Jura) lijdt al jaren een 

kommervol bestaan. Kanton Jura, de Cl en de vier aan 

de lijn gelegen gemeenten tekenden in 2017 een contract 

om de lijn nieuw leven in te blazen. In de komende jaren 

wordt de infrastructuur gemoderniseerd, vooral de stati-

ons en de beveiliging. De stations Alle, Vendlincourt en 

Bonfol beschikken nu nog over handbediende wissels. In 

Alle moet van maandag t/m vrijdag voor het kruisen van 

de treinen een employé aanwezig zijn. Alleen het in 1980 

geïnstalleerde blokstelsel functioneert automatisch. 

De elektronische bediening (systeem Eurolocking) komt 

in het nieuw aan te leggen overslagstation oostelijk van 

Alle. 

De drie stations beschikken straks over 100 m lange 

perrons (verlenging met 50 m is in de toekomst mogelijk) 

met een overkapping van 60 m. Station Alle gaat van drie 

naar twee doorgaande sporen met een kort opstelspoor. 

Vendlincourt heeft straks nog maar één spoor, het aan-

sluitspoor naar een zagerij, dat overigens nu niet gebruikt 

wordt, blijft behouden. In Bonfol verandert er praktisch 

niets. 

Bron: Schweizer Eisenbahn-Revue 
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Ijo 	 ini dini ktwin S'ern 

mffrk  lrn H 0 

Thurbo test in Chur 

Treinstel RABe 526 719maakte in de herfst van vorig jaar 

een testrit op de drierailsectie van Chur Hbf tot Felsburg. 

Het gebied rond Chur West groeit snel, vooral door de 

komst van een technische school. Het treinaanbod is op 

dit moment onvoldoende. Kanton Graubünden laat on-

derzoeken of de huidige S12-lijn Sargans - Chur die 

Thurbo verzorgt tijdens spitsuren kan worden verlengd. 

De spanning op de bovenleiding verandert in Chur Hbf 

van 15 kv naar 11 kV. Chur West moet dan een verhoogd 

perron krijgen van 55 cm wat dan weer tot gevolg heeft 

dat bij de RhB-treinen een flink gat ontstaat tussen trein 

en perron. Al met al blijft het een tijdelijke oplossing tot 

de Capricorns van de RhB het capaciteitsprobleem oplos-

sen. 

Bron: Swiss Express 

De ZB bouwt verder 

De ZB bouwt verderDe Zentralbahn heeft verschillende 

projecten op stapel staan. In december vorig jaar werd 

de verbouwing van station Horw afgesloten. Spoor 1 heeft 

nu een volwaardig perron waaraan alle treinen naar 

Hergiswil stoppen. Het middenperron aan de sporen 2 en 

3 is vernieuwd en heeft een langere overkapping gekre-

gen. Hieraan stoppen de treinen naar Luzern. Zo is Horw 

klaar voor de nieuwe lijn S41 die eind 2021 van start gaat. 

Dan rijden er twee treinparen per uur tussen Luzern en 

Horw waarmee het aanbod van vier naar zes treinen per 

uur per richting stijgt, dus om de 7,5 minuten een trein. 

In februari jI. werd halte Hergiswil Matt heropend dat nu 

geschikt is als S-Bahnstation, waar om het kwartier een 

trein van S4 of S5 stopt. 

Een ander project is de uitbouw van de pas vijftien jaar 

geleden geopende halte Kriens Mattenhof dat te krap 

bemeten blijkt. Daar verrijst een nieuwe wijk met wonin-

gen en bedrijven. Om de grotere stroom passagiers aan 

te kunnen bouwt de ZB nu twee nieuwe ruim bemeten 

perrons, een onderdoorgang, een fietsenstalling en toi-

letten. Het plan is eind augustus het project af te ronden. 

De ZB heeft sinds februari een nieuw steunpunt voor 

onderhoud bij het kruisingsstation Kerns-Kagiswil waar 

het leger een aansluiting had op een opslagterrein maar 

dat inmiddels had verlaten. Het steunpunt vervangt die 

in Hergiswil en Samen. In Kerns-Kagiswil werken ± 30 

mensen die zich bezig houden met onderhoud aan het 

spoor, het talud en kleine werkzaamheden aan haltes en 

stations, maar ook te hulp komen bij storingen. Op de 

foto (ZB) het praktisch ingerichte gebouw dat 56 m lang, 

16 m breed en 7 m hoog is. Al het benodigde hout komt 

uit Zwitserland zelf. 

Bron: Schweizer Eisenbahn-Revue 

Brouwerij Eichhof in model 

In het septembernummer van 2018 stond een artikel van 

Ron Smith over de Kriens-Luzern-Bahn. Een van de on-

dernemingen die een aansluiting had, is brouwerij Eichhof. 

Daar staat een wagon als monument opgesteld. Ron 

ontdekte dat de welbekende modeltreinfabrikant Marklin 

hiervan een model heeft uitgebracht. Hij vermoedt dat 

het een gewoon standaardmodel is waarop het beeldmerk 

van Eichhof is aangebracht. Zoek de verschillen. 

Bron en foto's: Ron Smith 
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Migros en Rigi 

Wie in Luzern bij Migros boodschappen doet, kan de 

spullen in een papieren tas doen met een afbeelding van 

een motorwagen van de Rigi Bahnen. Merkwaardig is wel 

dat men gekozen heeft voor een oudje uit 1953, namelijk 

de Bhe 2/4 nr.4. 

Bron en foto: Ron Smith 

Modellbahn in 
G0-schenen 
Ron Smith attendeerde de redactie op een modelbouw-

vereniging in het station van Göschenen. Hoewel het er 

waarschijnlijk niet in zit binnenkort dit station te bezoe-

ken, willen we er hier toch al vast aandacht aan besteden. 

De club opereert onder de naam 'IG Gotthardbahn' (ig--

gotthardbahn.ch) en heeft de voormalige buffetruimte tot 

zijn beschikking. Het doel is de oorspronkelijke gebouwen 

en voertuigen in model te presenteren. Dankzij de bereid-

willigheid van SBB Historic, het Verkehrshaus in Luzern, 

het staatsarchief in Altdorf en vele andere kunnen trajec-

ten van de GB met behulp van oude foto's en tekeningen 

natuurgetrouw in model (1:87) worden nagebouwd. Ge- 

toond wordt o.a. het stoomtijdperk tussen 1882 en 1920 

in het gebergte. Oude dienstregelingen en treincomposi-

ties maken het mogelijk een authentieke treinenloop te 

laten zien. Er wordt gewerkt in modules zodat de leden 

zelf thuis eraan kunnen werken. Op de site is te zien wie 

welk deel voor zijn rekening neemt. De bezoekdata van 

dit jaar zijn alleen op zaterdagen. Voor de volgend jaren: 

zie de website. 

Bron en afbeelding: IG.Gotthardbahn 

Van Vitznau naar 
Wissifluh 
Ron Smith maakte in 2005 gebruik van de kabelbaan 

vanuit Vitznau naar het bergstation Wissifluh. Daar ver-

wees een bordje (5 minuten Fussweg) naar een panora-

matoren. Deze toren kwam hem bekend voor: die stond 

eerst beneden bij het depot van de toenmalige VRB 

(Vitznau-Rigi-Bahn). Dit depot moest in 1990 plaats 

maken voor het huidige maar de toren wilde men behou-

den. De Zwitserse luchtmacht schoot te hulp en ver- 

Het voormalige depot van de VRB (foto: bahnbilder-von-max.ch) 

De toren met uitzicht op de Vierwaidstattersee (foto: Ron Smith) 
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De toren van dichtbij (foto: wikipedia) 

plaatste de houten toren naar de huidige standplaats. De 

toren is in  m hoog, 30 treden voeren naar een 6 m hoger 

gelegen platform waar men een magnifiek uitzicht heeft 

over de Vierwaldstattersee. 

Bronnen: Ron Smith • de.wikipedia.org  • wissifluh.ch  

Slechte start van de 
Léman Express 
Tekst: Gilbert Kegels 

De eerste paar weken na 15 decemberjl. verliepen vrijwel 

probleemloos, want de Fransen waren nog (steeds) in 

staking, maartoen die weer aan het werk gingen, kwamen 

de moeilijkheden. Nu moest er ook over de behoorlijk 

lange Franse trajecten gereden worden naar Évian, St. 

Gervais en Annecy. Die zijn allemaal enkelsporig en 

hebben zeer oude seinapparatuur. Natuurlijk moest het 

SBB-personeel nog wennen aan de Franse treinen en 

andersom moesten de SNCF-machinisten zich de bedie-

ning van de SBB-Flirts eigen maken. Bovendien hadden 

de Regiolis-treinen tijdens de staking lang stil gestaan, 

wat ze geen goed heeft gedaan. Ook de krapte in het 

aantal machinisten droeg niet bij aan een soepel begin. 

Er traden diverse coördinatieproblemen op, vooral in 

Annemasse. Daar stopten voorheen 60 treinen per dag, 

nu zijn het er 270. Ook moet daar bij doorgaande treinen 

van machinist gewisseld worden en er zijn allerlei hande-

lingen, zoals het wisselen van stroomsysteem en range-

ren, af te wikkelen. Ook is het niet altijd duidelijk welke 

machinist wat moet doen. Een trein naar St. Gervais 

bijvoorbeeld moet één van de twee stellen daar achter-

laten. Gebeurt dat niet, dan komt dat deel pas na twee 

uur terug. Dat de communicatie tussen Lausanne en 

Annemasse nu nog niet rechtstreeks verloopt maar via 

Genève, helpt ook niet echt. 

Vooral rond Annemasse traden veel storingen op met als 

mededeling 'Zug blockiert Strecke', soms vier op een dag. 

Reizigers klaagden nauwelijks over de storingen maar wel 

over het gebrek aan informatie. Tussen Genève en Coppet 

beschikt de Léman Express maar over één spoor en dan 

moet er ook nog in Coppet gekeerd worden. Als een trein 

uit Annemasse met vertraging in Genève aankomt, moet 

daar al gekeerd worden om de dienstregeling weer in het 

gareel te krijgen. 

Lémanis is de gezamenlijke onderneming van de SNCF en 

de SBB voor de Léman Express. Als verweer kwam men 

eind januari met de dooddoener dat het een noodzakelij-

ke aanloopfase is naar een volledig dienstverloop. Men 

beweerde dat er gemiddeld 20 van de 240 treinritten 

waren uitgevallen, over de vertragingen had men toen 

nog geen cijfers. En helaas was er ook nog een gebrek 

aan materieel door uitval van stellen wat tot verkorte 

treinen leidde en dus krapte in de treinen. 

De SBB zelf zocht de schuld vooral bij de SNCF. Hun 

machinisten waren nog niet goed vertrouwd met het 

Zwitserse materieel wat tot fouten in de bediening leidde. 

(Liever staken dan je op je nieuwe taak voorbereiden.) 

Men benadrukte dat de veiligheid nooit in het geding was, 

maar door noodremmingen moesten treinen uit de dienst 

worden gehaald. Verder somde de SBB een reeks van 

technische problemen op: storingen in de software bij de 

Flirt LEX, problemen met de pantografen op de Regio-

listreinen en op sommige stations werkten de uitschuif-

bare treden niet (altijd). 

Men was zo verstandig om op 27 januari een task force 

in het leven te roepen die voortvarend te werk ging en 

spoedig een aantal verbeteringen doorvoerde. Al gauw 

waren er merkbare resultaten. In week 4 vielen er 200 

treinen uit, in week 10 waren dat er nog 52. Ook de 

punctualiteit binnen 3 minuten steeg van 67 naar 82 %. 

Ook het aantal klachten in die periode nam af van ± 400 

naar ± 200. Er was wel een duidelijk verschil uit welk land 

die klachten kwamen: veel meerZwitsers, de Fransen zijn 

het meer gewend en ondergaan het gelaten. Een leuk 

detail is nog het vermelden waard: volgens de Franse 

spoorwet moet de machinist over knalpatronen beschik-

ken wat dan weer volgens de Zwitserse wapenwet niet 

mag. Daarvoor hebben de Zwitsers een vergunning ver-

leend. Eind goed, al goed? 

Bron: Schweizer Eisenbahn-Revue 
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Gedroomde lijnen 1: 
Liechtensteiner RhB- 
Anschluss 
Tekst: Gilbert Kegels 

In de vorige Signalglocke schreef ik een inleiding op een 

serie artikelen over nooit gerealiseerde lijnen in en rond 

Graubünden. Tot mijn verrassing vond ik daarna een 

gedroomde lijn die niet in de inleiding werd vermeld. 

Nieuwsgierig geworden, zocht ik verdere informatie 

waarna het me handig leek om maar met deze lijn te 

beginnen. Daar gaan we. 

De start 

In 1905 werd een concessieverzoek ingediend voor een 

smalspoorlijn vanaf Landquart via Maienfeld-Ragaz naar 

de grens met Liechtenstein en van daaruit via Balzers-

Triesen-Vaduz naar Schaan. In het vorstendom Liechten-

stein zag men er naar uit dat deze lijn voor goede verbin-

dingen zou gaan zorgen en dat het verarmde land kon 

aanhaken op de al lang in gang zijnde industriële revolu-

tie. De RhB had grote interesse om deze lijn te gaan 

exploiteren en hoteliers in Bad Ragaz zouden gasten via 

een spoorverbinding over de Rijn kunnen verwachten. 

Fridolin Simon was mede-eigenaar van het vermaarde 

hotel 'Quellenhof' in Ragaz en zat in het comité dat het 

concessieverzoek indiende. Ook Graubünden zou gaan 

profiteren van de directe verbindingen met het achterland 

en daarom was de kantonregering voor aanleg. 

Oppositie 

Al na een paar weken stonden lokale politici in het betref-

fende Rijndal op hun achterste benen zoals gemeente-

raadsleden van Sargans, Meis en Vilters en ook uit St 

Gallen klonken tegengeluiden. Zij verzochten de Bonds-

raad met alle middelen het project tegen te houden. De 

Bondsregering echter ondersteunde het verzoek voor een 

verlenging van de RhB-lijn naar Liechtestein en eventueel 

verder naar Feldkirch. Als het alleen om die verlenging 

ging, kon de SBB daar genoegen mee nemen. Maar de 

RhB-lijn zou in Feldkirch een aansluiting op de Arlberg-

bahn krijgen en concurrerend worden met de Rheintal-

bahn van de SBB en een internationale verbinding ver-

werven via de Bodensee verder naar Zuid-Duitsland. 

Het zevenkoppige comité dat het initiatief nam voor 

aanleg van de lijn was verbaasd over deze harde opstel-

ling van de SBB. Het vond de SBB in dezen kleinzielig en 

eerzuchtig en niet getuigen van een visie voor de verde-

re ontwikkeling van het treinverkeer. Het comité besloot 

het hogerop te zoeken, namelijk bij de Bondsraad en het 

Bondsparlement. Het ging immers om een lokale smal-

spoorlijn en niet om een normaalspoorlijn. De regering 

van St Gallen was bevreesd voor concurrentie rond het 

Rijndal en was tegen het project. 

Een kaartje uit het archief van de RhB. De rode lijn geeft een 
gedeelte van de gedroomde lijn weer. De zwarte is de reeds 
bestaande lijn van Landquart richting Davos. 
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Hotel Quellenhof in wat toen nog Ragaz heette. (foto: Quellenhof) 

Station Schaan-Vaduz in de zomer van 2012 waar de gedroom-
de lijn nooit is gearriveerd. (foto: Gilbert Kegels) 

Liechtenstein 

De regering van Liechtenstein liet zich niet onbetuigd en 

koos onomwonden voor de lokale smalspoorlijn. In een 

memorandum begin 1906 somde men de voordelen voor 

Zwitserland op, politiek en tactisch slim 	De aanleg van 

de RhB-lijnen naar Davos en Engadin leverde voor de 

SBB-lijn door het Rijndal immers veel extra reizigers op 

en dat zou met een RhB-aansluiting met het Oostenrijkse 

spoor in Schaan toch ook het geval worden? Hoe kon de 

SBB daar dan tegen zijn? 

St Gallen 

Twee maanden voor het memorandum van Liechtenstein 

zag de regeringsraad van St Gallen het lijntje over de Rijn 

naar Bad Ragaz nog niet zitten. Het zou te gecompliceerd 

en onnodig zijn. Om het project niet in gevaarte brengen, 

veranderden de initiatiefnemers de plannen en schrapten 

de verbinding naar het in kanton St Gallen gelegen 

kuuroord Bad Ragaz. Deze onverwachte ontwikkeling 

deed St Gallen doen opschrikken. Prompt stemde de re-

geringsraad in met het plan en bedong dat alle treinen 

met passagiers zonder uitzondering Bad Ragaz moesten 

aandoen. 

Bern 

Het spoorwegdepartement hield vast aan zijn standpunt 

dat conform aan dat van de SBB was. De lijn zou meer 

het internationale verkeer dienen dan het lokale. Ook in 

een bemiddelingsconferentie in Bern was het departement 

niet bereid om tot een compromis te komen: het was een 

hoofdlijn en zou dat blijven. De initiatiefnemers en ook 

de Bondsregeringsraad bleven daarentegen bij een lo-

kaallijn. Tenslotte kwamen de strijdende partijen overeen 

de uiteindelijke beslissing aan de leiding van het depar-

tement over te laten. Een lid van de Bondsraad (Joseph 

Zemp) liet al weten dat het een nevenlijn zou zijn en liep 

daarmee het spoordepartement voor de voeten maar hij 

liet zich niet vermurwen door wie of wat ook van de SBB. 

De stemming in Liechtenstein 

In april 1907 beval de Bondsraad het parlement aan de 

concessie te verlenen. Vreugde alom in Liechtenstein en 

vooral omdat de regeringen van de kantons Graubünden 

en St Gallen niet het puur zakelijke standpunt van de SBB 

steunden maar oog hadden voor het regionale verkeer. 

Men zag wel in dat een aansluiting aan de Arlbergbahn 

vooralsnog niet haalbaar was. Zo'n verbinding zou niet in 

Schaan maar in Feldkirch aansluiting vinden, een plan 

waarover nog helemaal niet was gesproken. Het 'Liech-

tensteiner Volksblatt' schreef op 31 mei: 'Men moet de 

buurlanden met elkaar verbinden en niet scheiden. En 

voor het grote Rijndal dat steeds meer verkeer te verwer-

ken krijgt, is een nevenlijn van 28 km toch geen grote 

bedreiging?' 

Een nadere inspectie 

De beslissing van de Bondsraad wilde de SBB onder geen 

enkel beding accepteren. Prompt werd het wetsvoorstel 

'Schmalspurbahn Landquart - Schaan' nog in de zomer 

van 1907 voor een korte duur teruggetrokken met het 

smoesje dat juridisch nog niet alles rond was. Op 29 

augustus toog een delegatie van 37 personen voor een 

bezichtiging naar het geplande traject. Die stond onder 

leiding van het Bondsraadslid Joseph Zemp. 

De terugtocht 

Nog geen half jaar na de positieve beoordeling van het 

concessieverzoek keerden de zaken in Bern. De Bonds-

raad meldde op 19 november aan het parlement: 'De 

directie van de SBB heeft zwaarwegende tegenargumen-

ten aangevoerd waaruit blijkt dat de geprojecteerde lijn 

in grote mate voor het doorgangsverkeer bestemd is. Door 

deze concurrentie zal de SBB volgens eigen berekening 

460.000 Franken in 1910 aan inkomsten derven. De 

goedkeuring voorde concessie in april geschiedde op basis 

van de aanname dat het om een lokaallijn zou gaan. 

Daarom zijn we genoodzaakt onze goedkeuring in te 

trekken en bevelen u aan niet op het concessieverzoek in 

te gaan.' 

De Eerste Wereldoorlog 

Tot een echte beslissing kwam het maar niet. Het was 
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duidelijk dat het spoorwegdepartement een vertragings-

tactiek toepaste. Maar het uitbreken van de Eerste We-

reldoorlog zorgde voor een definitieve pas op de plaats. 

In oktober 1915 raadde het departement de president 

van het initiatiefcomité, de kantonraad en hotelier Frido-

lin Simon in Bad Ragaz aan het concessieverzoek in te 

trekken. Simon antwoordde niet en de president van het 

comité hield zich doofstom. In mei 1916 stelde het de-

partement de president een ultimatum: 'Tot 10 juni hebt 

u tijd om te reageren, anders stellen we de betreffende 

raden in kennis.' Omdat ook Simon nog steeds niets van 

zich liet horen, werd de zaak uiteindelijk in maart 1917 

definitief van de agenda afgevoerd. 

Einde van een droom waarover men bij voorbaat al grote 

twijfels had kunnen hebben. 

Bronnen: 

Die Bündner Kulturbahn 2016 • e-archiv.Ii • historisches-

lexikon. Ii • eliechtensteinensia. Ii 

Nog eens de De 4/5 796 
Tekst en foto: Ron Smith; vertaling Gilbert Kegels 

In de Signalglocke van juni 2014 schreef ik over deze 

bagagemotorwagen van de BLS. Dit ongebruikelijke 

voertuig was toen eigendom van Classic Rail en staat in 

Biasca voor conservering. Het locdepot aldaar is het 

oorspronkelijke depot van de Gotthard Bahn, voorzien 

van een draaischijf, een kwartronde locloods en een 

werkplaats. Nr. 796 stond een tijd buiten en werd later 

binnen gezet om hem tegen vocht te beschermen. Het 

depot is nu overgenomen door de Club San Gottardo 

(www.clubsangottardo.ch). De club is gevestigd in Men-

drisio, bezit verschillende voertuigen waaronder een 

Krokodil en twee Tigerli's. Men had dringend een groter 

onderkomen nodig voor de collectie en het organiseren 

van speciale treinritten. Voor dit doel had men het oog 

laten vallen op het historische depot om er een museum 

te vestigen over alles wat met de Gotthardlijn te maken 

heeft. 

Jammer genoeg was er dan geen plaats voor de De 4/5 

796, want die was van de BLS en past dus niet in de 

historie van de Gotthard. Hij wordt binnenkort verplaatst 

naar een nieuw onderkomen, namelijk een werkplaats in 

Bodio, dus niet ver weg. Men denkt dat hij over het spoor 

verplaatst kan worden, want het chassis en het drijfwerk 

zijn nog okay, maar de carrosserie is in een zeer slechte 

conditie. 

Geen enkel museum zoals het Verkehrshaus wil nr. 796 

hebben, omdat hij gedurende zijn werkzame leven al vele 

malen is gewijzigd. Aanvankelijk was er zowel een com-

partiment voor passagiers als een voor pakketpost en hij 

is ook niet representatief voor de ontwikkeling van rijdend 

materieel. Toch heeft de machine een zekere charme met 

zijn drie assen en een draaistel op twee assen en hij zou 

het goed doen achter een of meer historische rijtuigen. 

Men zegt dat hij te koop is vooreen particulier of een club 

voor een restauratie. Het zou jammer zijn als hij uitein-

delijk naar de sloop gaat. 

De 4/5 796 nog buiten in Biasca. De deplorabele toestand is 
duidelijk te zien. 
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Een stoomtrein in de beginfase (fotograaf onbekend) 

Het systeem Locher (foto: wikimedia) 

Pilatusbahn, de steilste 
tandradbaan ter wereld 
Tekst: Ron Smith; vertaling Gilbert Kegels 

Toen de Pilatusbahn in 1889 officieel werd geopend, was 

het de steilste tandradbaan terwereld en dat is hij nu nog. 

De eerste tandradbaan in Europa en de tweede ter wereld 

was de Rigibahn (1871). Toen bleek dat deze spoorlijn 

een groot succes was, wilde de Pilatus niet achterblijven. 

Er werden veel plannen ingediend en dat van Eduard 

Locher werd uiteindelijk verkozen. Hij was mede-eigenaar 

van Locher & Co, spoorwegingenieurs. Zijn eerste idee 

was een monorail per tandrad, maar dat was voor die tijd 

te revolutionair. Hij bracht verschillende ideeën samen in 

een voorstel voor een tandradlijn met een spoorwijdte 

van 80 cm. In dit systeem dat later het systeem Locher 

zou gaan heten, liggen de tandwielen horizontaal. Er is 

dan geen horizontale en verticale speling zodat een veilig 

stijgingspercentage van 48 % mogelijk is. De flenzen aan 

de wielen zitten aan de buitenkant om de geleiding in 

scherpe bochten te verbeteren. Het spoorbed met een 

breedte 114 cm bestaat uit gesteente dat ter plekke 

voorhanden is, uit kalksteen of uit graniet uit Ticino. De 

railstukken zijn 3 m lang die in de rotsen zijn verankerd. 

De 4,6 km lange lijn is enkelsporig met een kruisspoor 

ergens halverwege en overwint een hoogte van 1635 m. 

Door het Lochersysteem zijn wissels niet mogelijk en 

daarom zijn er verschuifbare plateaus en zgn. Gleiswen-

der (zie foto). Station Pilatus Kulm had oorspronkelijk zo'n 

plateau maar dat is vervangen door een Gleiswender. 

Plateaus zijn nog te zien bij het dalstation Alpnachstad, 

maar die worden vervangen door Gleiswender, en bij de 

kruisingshalte Aemsigen. 

Passagiers komen van verschillende kanten: per boot over 

de Alpnacher See, per trein van de Zentral Bahn en per 

bus. Twee motorwagens gaan achter elkaar de berg op 

en laten het plateau vrij om de dalende treinen te ont-

vangen. De rit gaat door 7 tunnels, 3 galerijen en over 

23 bruggen. Bij de bouw, die in Alpnachstad startte, werd 

het materiaal aangevoerd over het spoor dat reeds klaar 

was. Aanvankelijk reden er treinen die met stoomkracht 

werden aangedreven, waarbij de watertank dwars op het 

frame was gemonteerd zodat het waterniveau constant 

bleef. Machine en besturing zaten aan de dalkant en 

vervoerde zo het passagierscompartiment waar trapsge-

wijs 32 personen een plaats hadden. Fabrikant was SLM 

in Winterthur, de watertanks kwamen van SIG in Neu-

hausen. De treinen beschikten over drie onafhankelijke 

remsystemen. De maximum snelheid lag op 4,7 km/h. Er 

kon alleen in de zomermaanden aan de baan gewerkt 

worden en in 400 werkdagen was de baan gereed. In het 

eerste exploitatiejaar vervoerde men 37.000 passagiers, 

terwijl op 15.000 was gehoopt. Dit bemoedigende resul- 

De situatie. Rood is de Pilatusbahn, blauw de gondelbaan en 
paars de kabelbaan. (map.geo.admin.ch) 
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Een wisse/plateau, hier in halte Aemsigen (foto: Phillipp Srajer) 

Een Gleiswender (foto: wikipedia) 

nieuwe stalen treinen Bhe 1/2 met hetzelfde gewicht als 

de stoomtreinen maar met een capaciteit voor 40 passa-

giers. Ze rijden nu nog steeds, met een snelheid van 12 

km/h bergop en 9 km/h bergafwaarts. Daardoor werden 

de rijtijden respectievelijk 30 en 40 minuten wat meer 

capaciteit opleverde. Ook deze treinen hebben drie onaf-

hankelijke remsystemen. 

In 1937 vervoerde het bedrijf met deze nieuwe treinen 

voor het eerst meer dan 100.000 passagiers. In 1971 

waren dat er maar liefst 300.000. In 1967 bestelde men 

nog eens twee exemplaren om een grotere vraag te 

kunnen opvangen. 

In 1981 behield men twee stoomtreinen voor werk aan 

het spoor, zoals de ontmanteling van de gehele bovenlei-

ding in de herfst en de wederopbouw in de lente. Twee 

dieseltreinen kwamen erin dat jaar bij voor dat werk maar 

ook voor het sneeuwruimen in de lente dat voorheen met 

mankracht werd gedaan. De twee stoomtreinen gingen 

uiteindelijk met pensioen. In 1976 ging nr. 10 naar het 

Deutsches Museum in München en in 1981 nr. 9 naar het 

Verkehrshaus in Luzern. 

In 1954 werd aan de noordzijde van de berg een kabelbaan 

geopend van Kriens naar Frakmüntegg en in 1956 nog 

een als verlenging naar Pilatus Kulm maar dan met 

gondels. Beide zijn eigendom van Pilatus Bahn. Hierdoor 

kwamen nog meer passagiers naar de top. 

Het spoorbedrijf ligt van midden november tot mei stil, 

maar de kabelbanen zijn het hele jaar door in bedrijf. 

De werkplaats in Alpnachstad doet al het onderhoud, 

vooral in de winter, zoals iedere zes jaar de grote revisie 

van elke trein. Ook houdt men daar onderdelen in reser-

ve. Van hieruit pleegt men in de zomermaanden onder-

houd van en verricht men reparaties aan de baan terwijl 

het treinbedrijf gewoon doorgaat. 

De situatie in Alpnachstad. Rechts staan twee treinen klaar voor 
vertrek. (foto: Gilbert Kegels) 

in 1909 nog eens twee. 

Dat nu na 131 jaar het originele spoor voor een groot deel 

nog steeds prima functioneert, bewijst het hoge niveau 

van al het werk dat men verricht. De acht treinen Bhe 

21-28 uit 1937 met hun motoren van 155 kW doen nu 

nog steeds dienst soms bijgestaan door nr. 29 uit 1962 

en nr. 30 uit 1968 die motoren van 175 kW hebben en 

10,5 ton wegen in tegenstelling tot de andere met 9,6 of 

9,65 ton. Nr. 29 is een bijzonder exemplaar want het 

passagierscompartiment kan worden verwijderd waarna 

een opbouw wordt gemonteerd zodat de trein als werkt-

rein kan dienen. Hij heeft dan het kenteken Ohe 1/2. 

Tenslotte is er een nr. 32 Xhm 1/2 uit 1981, een multi-

taat leidde ertoe dat men een negende trein bestelde en functionele trein met een motor van 320 kW en een ge-

wicht van 11,3 ton. 

Op 15 mei 1937 ging men over op elektrische tractie met In de laatste jaren kwamen er zo veel passagiers dat op 

1550 V gelijkstroom. SLM en Oerlikon leverden acht de drukste tijden mensen moesten wachten. Deze situa- 
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Zo nietig in dit overweldigende landschap. (foto: lu.ch/tourismus)  

De gondelbaan naar Pilatus Kulm (foto: lu.ch/tourismus)  

Dat deze bijzondere spoorweg een bezoek meer dan 

waard is, moge duidelijk zijn. Rijden in een trein met 

houten lambrisering, handbediende ruitenwissers en 

ramen die je kunt openen is een hele ervaring. Dus, als 

u nog wilt genieten van hoe het is sinds 1937, moet u er 

voor 2023 heen! 

Voor meer informatie over het spoor en de bergen 

zie www.pilatus.chen voor de regio www.luzern.com. 

Tot slot de plafondverlichting in Pilatus Kulm. Rechts staat nr. 
29. (foto: Ron Smith) 

Het bijzondere exemplaar nr. 29 in Pilatus Kulm. Ook bijzonder 
vanwege de grijze kleur i.p.v. de gebruikelijke rode. (foto: Ron 
Smith) 
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tie was aanleiding om te gaan moderniseren. In Alpnach-

stad wordt het spoor waar de treinen wachten voordat ze 

op het plateau kunnen, omgebouwd tot een volledig 

perron. Dat plateau gaat verdwijnen en wordt vervangen 

door een Gleiswender. Eén perron gaat dienen voor 

aankomende passagiers die gescheiden van de wachten-

den de treinen kunnen verlaten. Op het andere spoor 

kunnen treinen dan onmiddellijk vertrekken. Voor een 

nieuw opstelspoor moeten bomen worden gekapt en 

gesteente verwijderd. 

Bij het kruisspoor waar wordt gehalteerd, komt een 

tweede perron. In station Kulm bouwt men een nieuwe 

lift en tunnels voor voetgangers om aan de eisen voor 

mindervaliden te voldoen. 

In 2023 moeten er acht nieuwe treinen gaan rijden. Dat 

zullen dubbele units worden die Stadler gaat bouwen. Vier 

ervan vervangen de tien oude enkele treinen waarvan er 

twee als reserve achter de hand worden gehouden. Ze 

kunnen sneller bergop (15 km/h) en meer mensen ver-

voeren. Een rit gaat dan 30 minuten duren waardoor een 

halfuurdienst mogelijk is. De hele operatie moet de capa-

citeit met 25 % verhogen. Een hogere snelheid vraagt 

meer kracht die verkregen wordt door terugvoerende 

stroom bij het remmen. Voor het onderhoud van de 

nieuwe treinen wordt de werkplaats in Alpnachstad ver-

groot en gemoderniseerd en voorzien van een kraan met 

meer hefvermogen. De kosten van deze modernisering 

en het design van de nieuwe treinen zijn op dit moment 

nog niet bekend. 
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TANDSTAAF 

Foto Martin Bos Realp, 24 augustus 2019 

Agenda 

2020 

Juni 
	

Bestuursvergadering 
3 juli - 
22 september 
	

Rijseizoen 
17/21 augustus Werkweek 34 
24/28 augustus Werkweek 35 
23 september 
	

Bestuursvergadering 
Najaar 
	

Najaarsbijeenkomst? 
Algemene Ledenvergadering 
en lustrumfeest? 

2 december 	Bestuursvergadering 

Voorwoord 

Beste leden, 

2020 verloopt dankzij 'Corona' heel anders dan ver-
wacht. Zwitserland 'op slot', geen week 21, geen 
jaarvergadering, bestuursvergaderingen per video. 
Alles is anders. Het goede nieuws is dat we als be-
stuur apetrots zijn op onze nieuwe website. Dankzij 
onze leden hebben we snel en met weinig kosten 
een website gekregen, die weer van deze tijd is. In 
het volgende nummer van de Tandstaaf vertellen 
we hier meer over. In deze Tandstaaf staan we uit-
gebreid stil bij 30 jaar Sectie Nederland. Ik wens 
jullie weer veel leesplezier. 

Martin Bos, 
voorzitter 



30 jaar Nederlandse sectie 
Verein Furka-Bergstrecke 
Tekst Martin Bos 

In 1990 werd de Nederlandse sectie van de Verein Fur-

ka-Bergstrecke opgericht. Dit jaar bestaan we 30 jaar. 

Het fotoarchief van onze sectie bevat, dankzij Diederik 

van Nimwegen en de leden, een schat aan foto's waardoor 

goed te zien is, hoeveel werk er door onze leden is verzet. 

Het leek ons goed om een kleine selectie hier te tonen. 

Wat ook belangrijk en leuk is, zijn de verhalen. Manfred 

Willi heeft zijn persoonlijke belevenissen opgeschreven in 

het boek "Drei intensive Jahrzehnte an der Furka-Bergst-

recke". Wij hebben ook onze eigen verhalen. Henk 

Huisman heeft een aantal leden benaderd en bereid ge-

vonden om hun herinneringen op papier te zetten. Wij 

wensen jullie veel plezier met de foto's en de verhalen. 

Station Furka, foto Marcel Schuring 

Gletsch, 7 juli 1981, foto J. Bonthuis (Collectie NVBS-Rai/verzamelingen). 

Lammen viadukt, foto Marcel Schuring 
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De oprichting van de VFB 
sectie Nederland 
Het onderstaande artikel is opgesteld door Ruerd Hal-

bertsma, VFB pionier en lid van het eerste bestuur van 

de VFB Sectie Nederland. Het ingekorte artikel is in ver-

haalvorm gepresenteerd tijdens de viering van het 20 

jarig bestaan van de Nederlandse sectie op 30 oktober 

2010. 

In 1989 liepen vier mensen met het idee rond om een 

Nederlandse sectie van de Verein Furka-Bergstrecke 

(VFB) op te richten. Frans de Jong was al in 1985 in Gletsch 

geweest en is een van de eerste Nederlandse leden van 

de VFB. Op beurzen gaf hij bij de stand van de Vereniging 

Spoorgroep Zwitserland samen met Jan Willem Oosterom 

aandacht aan de Furka. Lion Tokkie ontmoette op een 

Duitse 'Regional' bijeenkomst Frans de Jong en sprak later 

met Fransen Ferdinand Kreuzerover een mogelijke (eigen 

Nederlandse) sectie. Ruerd Halbertsma werkte in 1989 

aan de Strecke als Fronarbeiter en ontmoette daar 

Wolfgang Schmidt. Zij spraken over de mogelijkheden 

voor een sectie, Wolfgang gaf hem de naam van Frans 

door als mogelijke andere initiatiefnemer. 

We kregen telefonisch contact en op 18 oktober 1989 was 

de eerste bijeenkomst van de vier oprichters, gevolgd 

door een maandelijkse bijeenkomst daarna. We schreven 

alle Nederlandse leden van de VFB aan of ze lid wilden 

worden van een Nederlandse sectie en op de oprichtings-

bijeenkomst wilden komen. Het hoofdbestuur van de VFB 

(in Zwitserland) steunde ons initiatief. Ze wilde graag dat 

secties regionaal nieuwe leden zouden werven en dicht 

bij ze konden staan en makkelijker activiteiten konden 

organiseren. In Nederland was een officiële vereniging om 

bijeenkomsten te organiseren juridisch verplicht. Ook het 

bezoek aan een notaris was hiervoor noodzakelijk. 

Op 12 mei 1990 was de eerste bijeenkomst, en dus op-

richtingsvergadering, van de sectie Nederland. Er waren 

een kleine 20 mensen aanwezig in De Bilt. Het eerste 

bestuur werd gevormd door Frans de Jong, Jan Willem 

Oosterom, Ruerd Halbertsma en Ton Otten. Interessant 

detail: in de beginjaren kon men lid worden van de 

Zwitserse vereniging, of de Nederlandse sectie of van 

beiden. Later is dit afgeschaft. 

Het eerste jaar zijn we vooral bezig geweest met publici-

teit en nieuwe leden winnen. Er kwamen artikelen in di-

verse bladen als Op de Rails, De Koppeling, Miniatuurba-

nen, Railnieuws etc. en we waren aanwezig op beurzen, 

zoals Rail 90. Aan het eind van 1990 hadden we 48 leden. 

Het bestuur ging in oktober naar Realp voor de Aufrichte-

feier voor de nieuwe locloods en de eerste ritten met de 

Weisshorn tot de Steffenbachbrücke en Frans ging naar 

Hamburg voor de ontscheping van de Vietnamlocs. 

Namens de initiatiefnemers gaf Ruerd aan dat hij erg blij 

was dat we nog steeds zo florerend bestaan. We zijn 

professioneler geworden. Van een getypt mededelingen-

blad tot een mooi eigen tijdschrift (overigens wilde de VFB 

in Zwitserland) in het begin niet dat we een eigen tijd-

schrift o.i.d. hadden!), een mooie website, goed lopende 

Hamburg, 1990, collectie Frans de Jong 

Fronarbeiterwochen en eigen uitgaven zoals video's en 

dvd's. 

Onze Nederlandse sectie heeft zeker een mooie toekomst. 

Op de volgende 20 jaar! 

Fronarbeit dertig jaar 
geleden 
Tekst en foto's Ruerd Halbertsma 

Velen van u kennen de werkweken met Fronarbeit. Het 

leek me aardig u mee te nemen naar een heel andere tijd, 

namelijk de jaren 1989-1990-1991. 

Voor onderstaand verhaal heb ik o.a. gebruik gemaakt 

van het interview dat Rob Janzen met mij had voor het 

10-jarig bestaan (De Tandstaaf, oktober 2000). 

In 1989 en in 1990 heb ik in totaal drie weken Fronarbeit 

verricht. In die tijd werkte je in groepen met diverse 

nationaliteiten, voornamelijk Zwitsers en Duitsers, maar 

ook Fransen, Engelsen en Oostenrijkers. Leuk om nieuwe 

mensen te ontmoeten. Voor 1992 waren ervoor zover ik 

weet slechts drie andere Nederlanders die er een weekje 

werkten. 

Aan het werk bij de DFB heb ik veel leuke contacten 

overgehouden. Na de val van de Muurkwamen in de zomer 

van 1990 de eerste Oostduitsers naar de Furka. Voor hen 

een betaalbare vakantie. Later ben ik ze gaan opzoeken 

in Ost-Berlin en Leipzig. Ook heb ik aantal keer bezoek in 

Nederland gekregen van Duitse en Zwitserse Fronis. 

Het omgaan met andere culturen en gewoontes in de 

groep met mensen, die je daarvoor nog niet kende, 

waarmee je werkte vond ik heel erg leuk. Ik vind het 

jammer dat dat niet meer zo is door de werkweken per 

sectie. 

In die tijd werd er uitsluitend vanuit Realp gewerkt. Hoe 

zag het er in die tijd uit? Er was echt bijna niets in 1989 

toen ik er de eerste keer kwam. Er was alleen activiteit 

op de Installationsplatz en het spoor tot Tiefenbach. In 
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Realp, 1989 

Realp waren nog geen gebouwen. Zie hiervoor ook de 

foto. Er was het voorheen doorgaande spoor dat eindigde 

met een stootblok vlak voor het spoor van de F0 dat naar 

de Basistunnel liep. Daarnaast waren er twee opstelspo-

ren gemaakt. En daar gebeurde alles. Gekookt voor de 

lunch werd er in de Küchenwagen. Eten deden we buiten, 

bij regen op de grond in de oude groene Postwagen. 

Er waren een paar gesloten goederenwagens waar alle 

materialen inlagen. We hadden als rijdend materieel de 

Deutz-Diesel HGm 51 en de rode Draisines Xmh 4961 en 

Xmh 3962 (na een ongeluk in 1997 afgebroken. Op de 

foto wordt hij op de rails gezet). 

Draisine in Realp 

Waar werkten we zoal aan? We vervingen de stenen van 

de railbedding mbv de grote gele Schottermachines die 

erg veel lawaai maakten. Soms kwamen er wandelaars 

langs, die ons niet begrijpend en soms wat verwijtend 

aankeken. Zij kwamen hier voor hun rust. 

We deden klein en groot onderhoud, groeven afwaterin-

gen, draaiden alle railbouten aan etc. Later is alles veel 

professioneler overgedaan. Maar ons werk in die jaren 

zorgde ervoor dat alles op een minimum niveau aan on-

derhoud bleef, waardoor in ieder geval de bouwtreinen 

konden rijden. 

We zorgden ervoor dat tunnelportalen werden verstevigd 

zodat ze niet zouden instorten. Verder hebben we alle 

bovenleidingmasten uit de FO-tijd, die er toen nog ston-

den, verwijderd. Ik heb, stevig driedubbel gezekerd, 

onder de Wilerbrücke gehangen en daar 15 meter boven 

het water grote bevestigingsbouten van masten losge-

draaid die na bijna 50 jaar erg vastgeroest zaten. Bij 

BahnhofTiefenbach, dat gebruikt werd door een boer met 

zijn koeien, moesten we op de berghelling zoeken naar 

de oude Wasserfassung die later gebruikt moest worden 

om water bij te vullen voor de stoomlocomotieven. We 

vonden de Wasserfassung na enig zoeken, groeven de 

ingang uit en daalden er in af via een smal oud ijzeren 

roestig trappetje. Zou dat wel houden? Met een katrol en 

touw waar een emmer aan hing hebben we alle drek eruit 

gehaald. De waterput was 4x4 meter en de drek lag 50 

cm. hoog. Met maar één schep en één emmer zijn we lang 

bezig geweest, dat was echt pionieren. 

Aan het eind van mijn eerste werkweek in 1989 waren 

we burgerlijk ongehoorzaam. Met z'n zessen in een 

Draisine naar Bahnhof Furka, deuren van de Scheiteltun-

nel openen en illegaal door de tunnel naar Muttbach-Bel-

védère. Van Uri naar Wallis. Ik zal nooit het euforische 

gevoel vergeten toen we daar aankwamen en overweldigd 

werden door de natuur en omgeving. Het was lang gele-

den dat ik daar was geweest, tussen 1975 en 1981 had 

ik het oude traject enkele keren gereden met de F0. 

Er waren in 1989 ook nog geen barakken om te slapen in 

Realp. Dus gingen we elke dag per VW-busje - in twee 

groepen - over de pasweg omhoog naar het oude Hotel 

Tiefenbach, waar we avondeten kregen en in het stinken-

de Massenlager sliepen. En de volgende morgen na een 

slecht ontbijt reden we dan weer naar beneden. 

Pas eind 1989 kwam de draaischijf op de Installations-

platz. Hierdoor konden er meer opstelsporen komen en 

werd later ook de eerste locremise gebouwd. Ook werden 

pas begin 1990 de wooncontainers en later ook de keu-

kenbarak geplaatst. 

In 1991 ben ik er zelfs dertien weken achter elkaar ge-

weest. Ik was er chef-kok, soms moest ik eten voor wel 

veertig personen maken op slechts zes gaspitten en een 

oven. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de dage-

lijkse gang van zaken op de Installationsplatz. Ook was 

ik machinist op Draisines - soms zelfs tot Bhf Furka - na 

een praktijkexamen hiervoor te hebben gedaan! Ik bracht 

per Draisine vaak de lunch naar de verschillende plekken 

aan het trajectwaar werd gewerkt. Elke morgen werd om 

7:00 uur bij de boer bij de Steinstafelviadukt zijn melk-

kannen opgehaald en brachten we die naar Realp. Nu niet 

meer voorstelbaar. Mijn werkdagen waren van 6 tot 19 

uur. Zondag Vrij tot twee uur! 

Ook ontving en begeleidde ik veel (inter-)nationale pers, 

veel televisieopnames ook gehad. Ik heb het zelf nooit 

gezien maar ik moet te zien zijn geweest in een reispro-

gramma van de Amerikaanse omroep ABC (met ca. 5 

miljoen kijkers) en ook in programma's op de Duitse te-

levisie bij oa de ARD en SWR. 
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Veel te vertellen, over de keer in 1989 dat er materieel 

per SBB-goederentrein in Göschenen was aangekomen 

en ik op een rangerende SBB-goederenwagen een stuk 

mee de Gotthardtunnel in mocht! Of de dag dat, net toen 

er 's middags beton zou komen voor een van de Senn-

tumtafeltunnels, er die nacht een aardverschuiving was 

geweest. Er lag meer dan een meter steen en aarde op 

de rails. Alle hens aan dek om 's ochtends met de hand 

de rails vrij te maken en de rails weer recht te buigen en 

goed te leggen! En in 1991, toen een goederenwagen 

lossloeg, leeg terugrolde met 50 km/s naar de Installati-

onsplatz en ik gelukkig nog op tijd een remschoen op de 

rails kon leggen en de wagon al vonkensproeiend een 

meter voor de Dampflok nr. 6 Weisshorn tot stilstand 

kwam. 

Voor geïnteresseerden zal ik mijn fotoboek van die jaren 

meenemen naar de jubileumsbijeenkomst, waar en 

wanneer die ook mag zijn. Het lijkt me leuk alle leden dan 

te zien! 

Instorting bij Alt-Senntumsta fel-Tunnel III, opname van voor 
Station Tiefenbach, 1990, foto Ruerd Ha/bertsma 

	
1986, foto collectie Frans de Jong 

Locloods Realp, 1990, foto collectie Frans de Jong 
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Furkaweken 
Tekst en foto's Jan Rümke 

Proloog 

Nadat ik met familie eind jaren zestig enige zomers de 

bergen van Zwitserland had ontdekt en ik later met mijn 

vrouw de laatste treinen over de Furka heb zien rijden 

leek het een logische vervolgstap zelf ook er aan bij te 

dragen. Dit kreeg vorm in 1991. De gekozen week kwam 

uit ons Mitteilungenblatt omdat er meer Nederlanders 

naar Zwitserland zouden gaan. 

Bauwoche 26 van het jaar 1991 

Nog compleet onbekend met het begrip Fronarbeit kwa-

men mijn medeclublid Rob en ik op zondagmiddag aan in 

het Camp Realp. Het bleek te bestaan uit een aantal 

containers die waren ingericht als slaapruimten, dou-

chefaciliteit keuken en eetkamer/ kantine. Ontvangen 

werden we door Walter Willi die gelijk de aanwezige 

vrijwilligers indeelde. Mannen (5-6 ) naar het spoor, 

vrouwen (1) naar de keuken. Hij had voor elk van ons 

een persoonlijk woord. 

!LIUIIJ T! 
O'I.I.. PW4iS..r.ohs 

CAMP 
REALP 

11 1f 

De werkbare dagen vulden zich met wat we nu normaal 

spoorwerk noemen. Omdat er nog geen regulier spoor-

verkeer was allemaal nog in eigen kluskleren: de oranje 

kledingstukken kwamen pas later. We begonnen wel al 

om 07.00 en eindigden de dag om 17.30. Het ontbijt was 

zeer uitgebreid, evenals de mee te nemen lunchpakket-

ten. Voor het drinken overdag stonden literflessen fris ter 

beschikking. Wel even 1 Frank in het potje doen. Het 

avondeten was toen ook al vrij uitgebreid. 

Na het avondeten naar hotel Post, waar de toen nog zeer 

jeugdige Barbara Simmen de scepter zwaaide, voor de 

koffie en de borrel. 

Realp, 1991, foto Jan Rümke 
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Op enig moment bleek dat de Luzern-Stans-Engelberg--

Bahn een wissel had geschonken. Hij moest nog wel 

uitgemeten worden. Wij vulden een Combi met Fronis en 

reden naar Engelberg om te meten. De route voerde van 

Realp via Göschenen, Altdorf en Buochs naar Engelberg 

en terug via de Brünig-, Grimsel- en Furkapas. Een geheel 

gevulde dag. 

Gletsch 1990, foto Jan Rümke 

Enge/berg, 1990, foto Jan Rümke 

De thuisreis werd aanvaard met een kofferbak vol souve-

nirs van oud ijzer. 

Op een andere dag moesten er enige tandstaven, toen 

nog over de weg, uit Gletsch worden gehaald Opnieuw de 

Furka over -Gletsch was toen nog niet "in cultuur" ge-

bracht- en terug via Nufenen- en Gotthardpas : kortom 

je kwam nog eens ergens! 

Het werk was dermate verslavend dat ik het ben blijven 

doen. De jaren 1992 en 1993 heb ik gemist. Daarna is er 

geen enkel jaar meer overgeslagen. Enige familieleden 

hebben het voorbeeld gevolgd: tegenwoordig rijden we 

met vieren elk jaar heen. 

Oberwald, 1991, foto Jan Rümke 
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Fronarbeid in 1992 
Tekst en foto's René van Vliet 

(lid van 'bijna' het eerste uur!) 

Ik ben in 1991 lid geworden van de VFB-Nederland. Direct 

de eerste zomer erna ben ik voor het eerst met Fronarbeit 

gegaan. Een belevenis; het was voor mij tevens de eerste 

maal in Zwitserland. 

Onze groep was de eerste groep die de Sectie Nederland 

naarde Furka-Bergstrecke stuurde. Onze werkweek stond 

ingepland voor week 35. We waren met z'n drieën: on-

dergetekende, Harry Vos en Henny de Bruin. 

In die tijd bestond "camp Realp" (ook wel Wanzenburg 

genoemd) uit een achttal containers welke in een "H" vorm 

waren opgesteld, aangevuld met een container voor sa-

nitair en een keuken. Er waren een tweetal slaapvertrek-

ken met stapelbedden. Zeer primitief allemaal. Bij koud 

weer moest het water in het toilet zachtjes blijven lopen, 

anders bevroor de boel. Op de muur van het toilet 

prachtige spreuken als "mach es wie die Indianer: schaue 

De eerste week werkten wij aan het aanleggen van een 

steunmuur net boven Tiefenbach. De tweede week werd 

het spoor een halve meter verschoven richting berg. 

Zodoende ontstond er ruimte voor een weg. Deze steun-

muur staat er nog steeds (wel enigszins verzakt; de weg 

is er ook nog steeds en leidt naar de boerderij vlak naast 

het Steinstafelviadukt. Op deze plek is eens een DFB--

passagierstrein ontspoord (1995, week 35). We waren die 

zaterdagochtend speciaal gevraagd om dit deel van de 

baan te herstellen. Dit ging door tot de trein in aantocht 

was. Ondanks onze inspanningen liep de eerst wagon uit 

de rails; een blamage voor de man die "beschaftigt" was 

met deze klus, Charlie Schippers. In zijn 30 jarige DB 

loopbaan was hem dit nog nooit overkomen..... 

Boven Tiefenbach, 1992, foto René van Vliet 

Draisine met laadbak, 1992 foto René van Vliet 

züruck und wischt deine spuren". Op spors gebied was 

de locloods en de draaischijf net aanwezig. 

Het was de tijd nog dat alles kon en mocht; er reden dat 

jaar nog niet regelmatig passagierstreinen. Van veiligheid 

had nog niemand gehoord. Alsje gereedschap niet meer 

nodig had dan gooide je dat naast je weg. Ik kan mij nog 

herinneren dat we vroeg in de morgen met zijn allen in 

de draisine (met laadbak ervoor) stapten, de motor 

starten en direct vol gas naar boven reden. Veel te zwaar 

beladen ook nog eens. De warme lunch werd in de middag 

met de draisine naar boven gebracht. Deze zat in oude 

legerkisten en was zo goed als koud als wij deze ons 

voorgezet kregen. 

Ik was er twee weken; beide weken samen met de sectie 

Berlin. Veel uit de voormalige DDR; thuis hadden ze nog 

een 'trabi" voor de deur staan. 

Die jaren werden er vaak in de avond nog uitstapjes in 

de omgeving gemaakt. Dat eerste jaar werd het kerkje 

bij Wassen, de Teufelsbrücke en de verkeersleidingpost 

op het station Göschenen met een bezoek vereerd. 

Zwitserse humor, 2008, foto Paul Olijslagers 
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VFB-lid van 'bijna' het 
eerste uur 
(4 jaar na de oprichting) 
Tekst en foto's (tenzij anders vermeld) Paul Olijsiagers 

Onze familie ging in de jaren zestig vaak met vakantie 

naar Zwitserland, het land van de treintjes. Zo reed er bij 

onze camping in Thusis de hele maand de Albula expres. 

Een trein die gratis was voor alle jongeren (vooral scouts). 

Thuis hadden we natuurlijk een HO baan met treinen van 

M rklin. In 1994 vertelde mijn vader dat hij in een blad 

een stukje had gelezen over de Furka Bergstrecke en dat 

er een Nederlandse afdeling was. Ik heb me als lid opge-

geven, maar werd eerst door een ballotagecommissie 

ondervraagd (waarover weet ik niet meer). 

In juli 1995 bracht ik een neefje naar zuid Frankrijk en 

deed ik op de terugweg Zwitserland aan. In Gletsch 

maakte ik voor het eerst kennis met de DFB. Er reed nog 

geen trein, maar het stationnetje was bemand door 

vriendelijke Froni's. In Realp vond ik een kamer in hotel 

Post en verkende ik meteen het depot. Ik maakte een 

praatje met enkele vrijwilligers en vertelde dat ik lid was 

van de VFB in Nederland. Mij werd gevraagd of ik morgen 

(donderdag) ook aanwezig was, ze zochten nog figuranten 

voor op de trein, er werd een reclamespot voor de COOP 

opgenomen. Ik was natuurlijk meteen enthousiast; voor 

de eerste keer bij de DFB en een hele dag gratis treinen! 

Donderdagmorgen om zeven uur begon het spektakel, 

een 8-koppige filmploeg, 7 modellen die COOP-kleding 

moesten showen, 15 figuranten, een machinist, stoker en 

conducteur, de DFB1 met 4 wagens en een railtractor met 

'Flachwagen' (waar vanaf ook gefilmd werd). 

Opnames COOP, 1995 

In het najaar vertel ik mijn verhaal tijdens een VFB-bij-

eenkomst en in februari 1996 wordt ik door Rob ganzen 

benaderd of ik in het bestuur van de VFB zitting wil nemen 

omdat ik zo'n enthousiast verhaal heb. In het bestuur 

zitten naast Rob, Gerard Koster en Marcel Schuring. 

In augustus 1996 ga ik voor het eerst mee naar Realp. 

Omdat we nog niet in het'Lager' kunnen slapen overnach-

ten we de eerste nacht in Hotel Post. We houden hier ook 

een bestuursvergadering, Gerard voorzitter, Rob secre-

taris, ikzelf penningmeester en Marcel lid. 

Bestuursvergadering in Hotel Post, 1996 

Op zondag betrekken we ons 'Lager' in Realp, enkele zeer 

sobere containers met smerige stapelbedden en een nog 

smeriger keuken. Onze werkzaamheden die week waren 

het vernieuwen van de Sidelenbachbrücke. Het was koud, 

nat, ik had nog nooit zoveel afgezien. 

1997 is een druk VFB jaar voor me: in april neem ik de 

redactie over van de Tandstaaf (ik hoop dat er in het 

archief nog enkele zijn), ga met Rob ganzen naar de 'De-

legierten' vergadering in Darmstadt, sta op enkele beur-

zen met onze stand. In juni bezoeken we het stoomfes-

tival (met de DFB1) in Recklingen (CH) en ga ik natuurlijk 

weer als Fronarbeiter naar Realp. In dit jaar werken we 

aan de overweg bij Muttbach, met een prachtig gezicht 

op de Rhonegletscher. In december gaan we skiën in 

Andermatt en op de piste tref ik twee machinisten van de 

DFB als skileraar aan! 

Naast de bestuursvergaderingen, de jaarlijkse bijeenkom-

sten, en als bemanning van onze stand op beurzen blijf 

ik tot 2010 Fronarbeiter. In 1998, 1999, 2000 werken we 

aan het herstellen van het emplacement in Gletsch, we 

slapen daar ook in de remise. In 1998 beleven we de 

eerste rit van een trein in Gletsch 

Op 29 maart 2000 overlijdt onze voorzitter Gerard Koster; 

volgens mij is hij opgevolgd door Rob ganzen. 

In 2001 draag ik de Tandstaaf over aan Kees Scholtes. In 

2000 bouwen we de draaischijf in Gletsch op. De afme-

tingen zijn uitgezet door Walter Willi, maar als we het 

laatste element plaatsen houden we een element over. 

Helaas verkeerd gemeten! De werkgroep 'een week na 

ons', 'week 35' ook van de sectie NL!, breekt alles weer 

af en bouwt de draaischijf goed op. 
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Gletsch, 2000 week 35, foto Arnold Koestal 

In 2002 ben ik zelfs tweemaal in Realp geweest, eenmaal 

sneeuwruimen in mei en eenmaal onderhoud in augustus. 

Omdat ik ook vrijwilliger bij de ZLSM in Limburg ben 

bestaat de derde werkgroep van de VFB Nederland 

voornamelijk uit Limburgers. In datjaar ben ik ook gestopt 

als bestuurslid. 

In 2004 plaats ik met de kraan de Emmi container naast 

het gebouw in Realp. In 2005 werken we aan de fundering 

van het station in Realp en in 2006 aan het viaduct bij 

Oberwald. Mijn laatste interessante klus is de overweg in 

Oberwald, samen met Manfred Willi bouwen we de weg-

zinkende tandstaaf in de weg. 

De letters DFB van de gevel in Gletsch, 2004 

Al met al een leuke en enerverende tijd; 17 keer was ik 

bij Fronarbeit aanwezig, eerst met Zwitserse leiders, zoals 

Manni, maar later moesten we het zelf uitvoeren, maar 

onder leiding van Manfred Willi verliep dit prima. Heel 

vaak moesten we improviseren, want de Zwitsers waren 

niet voorbereid op de snelle en efficiënte Nederlanders. 

Afgelopen jaar ben ik nog even op bezoek in Realp ge-

weest, de loods voor de Dieselcrew is klaar, en de stal-

lingsloods was voor een groot gedeelte onderdak. Ik vind 

het knap van de DFB (VFB) dat ze dat allemaal voor elkaar 

krijgen. Ook kom ik Rob ganzen nog tegen op de Eggishorn 

in Zwitserland! 

Mijn werkweek 35 
"memoires" beginnend 
in 2004 
Huig was lid geworden van de Furka Bergstrecke sectie 

Nederland dankzij Gerard Koster. Kort daarna vatte hij 

het plan op om samen met mij in werkweek 35 de kiosk 

te bemensen in Realp. 

Helaas, het pakte anders uit. Huig werd in de kiosk ge-

plaatst en ik in de "barwagen". Al met al was het met 2 

dagen bekeken (zaterdag & zondag) en werden wij eind 

zondagmiddag naar Gletsch gestuurd waar we aan de slag 

zouden gaan. Tot onze verbazing kwam maandagochtend 

iemand de groep vertellen dat wij TOCH weer naar Realp 

moesten. Tjonge, tjonge wat een organisatie. Maar goed, 

na kennis gemaakt te hebben met Toni werden wij naar 

de Willerbrücke gedirigeerd om daar bomen en struiken 

Realp; Janny en Rene van Vliet op de werkplek, 23-08-2004 
Foto Huig van der P4arel 

te gaan snoeien, wanden stutten en wat al niet meer. 

Zo werden wij her en der te werk gesteld en van eten 

voorzien in de kantine van Realp. De volgende dagen werd 

het o.a. opschonen van ballast samen met Herman 

Westmijze en Cees Kolff, railmoeren aandraaien bij sta-

tion Tiefenbach, vegen en snoeien en wat al niet meer. 

Het werken voor mij was prima. Draai mee met de 

mannen en doe wat ik kan. Er werd mij in het begin ge-

vraagd om in de keuken te werken; dit weigerde ik! Wilde 

werken aan de spoorbaan. 

Na afloop van het werk op de dinsdag, wat zou worden 

"het grote rupsbanden avontuur van Huig", te lezen in de 

Tandstaaf van 2004. Ook niet te vergeten de geweldige 

Raclette avond die Toni voor ons verzorgde. Mijn eerste 

werkweek zat erop met zowel diepte- als hoogtepunten. 

Soms zo weinig werk dat je dacht wat doen wij hier. 

Jammer! 

Ik herinner mij na afloop van een werkweek dat er enig 

ongenoegen was over het niet bedankt worden voor het 

werk dat tijdens deze week was verricht. Later heb ik hier 

melding van gemaakt bij de leiding en sindsdien kwam er 
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op het einde van werkweek 35 iemand van de leiding om 

ons te bedanken. Zo hoort het ook! 

Heb altijd prettig gewerkt met Margrit (een van de 

werkpijlers samen met haar man Werner). Er werd 

enigszins besmuikt om haar gelachen wat onterecht was, 

zij was een aardige vrouw. 

De werkweek van 2008 was voor ons - Huig, Herman 

Westmijze, Kees Kolff en mijzelf - een week waarin wij 

de opdracht kregen om afvalhout bij en onder het Lam-

menviaduct met een professionele machine te versnippe-

ren. Tjonge, deze week was het aanpoten want de op-

dracht was om alles wat mogelijk was, tot snippers te 

verpulveren. Zelfs presteerde Huig het om via de rails en 

over de weg onder het Lammenviaduct alle houtafval te 

versnipperen met bovenstaande vrijwilligers. 

Vrijdagmiddag zo rond 14.00 uur hadden we de klus 

Oberwald; Huig met de hakselaar op het Lammen viaduct 
27-08-2008 foto Janny Bonkenburg 

geklaard. Het zat erop wel met de complimenten van de 

"baas". 

Mijn werkweek 35 activiteiten zijn gestopt in 2010. Zowel 

Huig als ik vonden dat, wat betreft de werkweken, we ons 

steentje meer dan voldoende hadden bijgedragen. Mis-

schien wel dankzij het plezier bij het ontbijt en het "ge-

vecht" om de douches had ik de werkweken niet willen 

missen. Wel wil ik in ieder geval Arnold Koestal bedanken 

die altijd ervoor zorgde dat ik de juiste werkkleding kreeg! 

Heb samen met de mannen prima werkweken gehad! 

Huig, 26 augustus 2008, foto Gerard Geist 

30 jaar bestuursleden 
VFB Sectie Nederland 
Tekst Martin Bos 

Als je door het archief van de sectie bladert en kijkt naar 

de bestuursleden dan wordt al snel duidelijk dat we stabiel 

zijn; weinig wisselingen en dus continuïteit. Het eerste 

bestuur van de sectie (1990) bestond uit Frans de Jong, 

Ruerd Halbertsma, J.W. Oosterom en T. Otten. 

1991 Collectie Frans de Jong 

In de jaren daarna zijn er wat wisselingen: We komen J. 

Mooring, B. Pees, P.R. de Looze, H. van der Kolk en J 

Spijkers tegen. In 1996 komt er een bestuur met Gerard 

Koster, Marcel Schuring, Paul Olijslagers en Rob Janzen. 

In de jaren daarna verandert de samenstelling stapje voor 

stapje. Er vertrekken mensen; er komen nieuwe leden 

voor in de plaats: Peter Westmijze, Cor Leenders, Huig 

van de Marel, Peter Muyres, Jeroen Wolff, Gerard Geist, 

Henk Huisman, Diederik van Nimwegen en het nieuwste 

bestuurslid is Martin Bos. 

Peter Westmijze heeft de meeste 'dienstjaren': 20 jaar! 

2018, foto Jolanda Gerrits 
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Realp, 1989, foto Ruerd Halbertsma 

Gletsch, 2000, foto Marcel Schuring 

Gletsch, 2000, foto Jan Rümke 

30 jaar VFB_sectie Nederland in foto's 

Realp, 1995, foto René van Vliet 
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Opening Tiefenbach—Furka, 1993 
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Bouw nieuwe werkplaats Realp, 19 augustus 2012, foto Jeroen 
Wolf 

2008, foto Hans Croes 
	

Oberwald, 2006, foto Jan Rümke 

Oberwald, 2006, foto Jan Rümke 

Realp winterklaar, 2007, foto Gerard Geist 
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De Hollëndische Strecke, 28 augustus 2009, toto Collectie 
VFB_NL 

Gletsch, 2012 foto Gerard Geist 

Gletsch, Blauhaus Maria, 2010, foto Diederik van Nimwegen 

Gletsch, de ingang van het Blauhaus, 2016, foto Jan Rümke 

Oberwald, 27 juni 2010, 
foto Jan Rümke 

Oberwald, 27juni 2010, foto Jan Rümke 

Oberwald, opening Gletsch - Oberwald, 12 augustus 2010, foto 
Hans Croes 
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Realp, uitbreiding nieuwe werkplaats, 2012, foto Martin Bos 
Station Reaip, 2012, foto Jeroen Wolf 

Realp, Engels wissel naar de Wagenremise, 2015, Foto Diederik 
Kantine Realp, 25 jaar Nederlandse sectie, augustus 2015, foto  van Nim wegen 
Joanne Scheidemans  

Wagenremise Realp, mei 2020, foto Reto Brehm 
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Redactie Colofon 
De Signalglocke is het verenigingsblad van Verening 

Spoorgroep Zwitserland en de Verein Furka-Bergstrecke, 

Sectie Nederland 

Verschijningsdata 
De Signalglocke verschijnt viermaal per jaar, steeds rond 

de wisseling van een kwartaal. 

Sluiting 
De sluitingsdata zijn 1 maart, 1 juni, 1 september en 

1 december. Graag de kopij tijdig, het liefst langs 

elektronische weg (gilbert.kegels@planet.n1 of 

signalglocke@gmail.com) aanleveren. 

Printen en afwerking: 

Editoo BV, Schaapsdrift 49, 6824 GP Arnhem, 

tel 085-7737742, site www.editoo.n1 

Zwitsertjes 
Bent u op zoek naar materieel, boeken of heeft u over-

tollig materieel of andere zaken m.b.t. de hobby en u wilt 

dat voorleggen/aanbieden aan de leden, stuur dan een 

mail of brief naar de redactie waarin u de vraag of aan-

bieding vermeldt. 

Vereniging 
Spoorgroep 
Zwitserland 

Auteursmededeling 
Het geheel of gedeeltelijk overnemen van tekst en/of 

foto's s.v.p. altijd met duidelijke bronvermelding. 

Richtlijnen voor kopij 
- Om de verwerking van tekst en afbeeldingen zo efficiënt 

mogelijk te laten verlopen gelden enkele algemene 

richtlijnen voor het aanleveren van kopij: 

- De tekst dient aangeleverd te worden in niet-opgemaak-

te tekst. Dit kan een Microsoft Word bestand zijn. Gebruik 

je een ander programma, zorg dan dat het is opgeslagen 

als doc, docx, txt of rtf. 

- Foto's en afbeeldingen dienen apart te worden aange-

leverd in jpg. Foto's van de meeste digitale camera's 

bevatten voldoende resolutie om in de Signalglocke ge-

print te worden. 

- Een afbeelding moet min 1000 pixels breed zijn. Afbeel-

dingen van internet leveren vrijwel altijd slechtere kwa-

liteit omdat de resolutie te laag is. 

-Voorzie iedere afbeelding van een toepasselijk bijschrift. 

- Verwijzingen naar afbeeldingen en onderschriften 

kunnen in het Wordbestand worden gezet. Of er kan naast 

het niet-opgemaakte bestand ook een opgemaakt be-

stand worden meegestuurd, zodat we met je wensen in 

de opmaak rekening kunnen houden. 

- Hou bij verzending per mail de richtlijn aan dat een 

mailbericht maximaal 10 Mb groot mag worden om zon-

der problemen te kunnen worden verzonden/ontvangen. 

Moet je veel versturen gebruik dan www.wetransfer.com  

Adverteren 
Wilt u adverteren in de Signalglocke, neem dan contact 

op met de penningmeester van één van de verenigingen 

voor de mogelijkheden. 

Lidmaatschap Ver. 
Spoorgroep Zwitserland 

U kunt zich als lid van de Vereniging Spoorgroep 

Zwitserland aanmelden bij de secretaris of de 

penningmeester van de vereniging. Zie voor de 

contactgegevens elders in dit blad. 

Contributie 

Verenigingscontributie: C 39,50 per jaar 

Jeugdleden t/m 17 jaar: C 25,00 per jaar 

Gezinsleden (geen SG): C 19,50 per jaar 

IBAN: NL62 ABNA 0554713926 bij ABN-AMRO te Tilburg. 

e.. 
• 

21i 1 1111 
it7 

damofbahnturka 
DergstrecKe 
Verein Furka-Bergstrecke 

Lid worden van de 
VFB Sectie Nederland? 
Het lidmaatschap van onze vereniging kost C 48 per ka-

lenderjaar (gezinslidmaatschap C 72 jongerenlid C 24). 

Inbegrepen is het Zwitserse kwartaalblad 'Dampf an der 

Furka' met actuele Zwitserse Bahninfo. 

Het Nederlandse kwartaalblad Signalglocke/Tandstaaf 

kost C 15 
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Port Betaald 

Port Payé 

Pays. Bas 

www.editoo.n1 


