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RIBES DE FRESER – QUERALBS – NÚRIA
Een bijdrage van Jan Tromp

Beste allemaal,
Deze keer een bijdrage over de 'Cremallera de Núria', een tandradbaan hoog in de
Spaanse Pyreneeën, ten noorden van Ripoll. De lijn is 12,5 km lang en overbrugt
een hoogteverschil van meer dan 1000 meter met hellingen tot 15 %. Ik heb deze
tandradbaan twee keer bezocht, in de zomers van 2007 en 2011.

Aankomst te Nuria van treinstel A11 (Stadler GTW, 2003).
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Het Vall de Núria is een op 2000 meter hoogte gelegen dal, omgeven door
bergtoppen die tot bijna 3000 meter hoogte reiken. De Cremallera is destijds
aangelegd voor pelgrims naar het daar gelegen Santuari de Núria, vanaf de
middeleeuwen een bedevaartsplaats en tegenwoordig een centrum voor de actieve
toerist!
De spoorbreedte is 1000 mm en heeft het Abt tandradsysteem. De drie belangrijkste
tandradsystemen zijn die van Abt, Riggenbach en Strub.
Het systeem Riggenbach kent twee staven met trapeziumvormige tussenstaven,
bewerkelijk omdat de tussenstaven niet mogen verdraaien. Vroeger werden deze
tussenstaven bevestigd door klinken.

Systeem Riggenbach. Door de speling tussen tandwiel en tandstaaf, die toeneemt
bij slijtage, is de aangrijping niet continu en treden stoten op.

Het systeem Abt is relatief eenvoudig te fabriceren. De twee (soms drie) tandstaven
zijn ten opzichte van elkaar verschoven. Door het toepassen van twee tandwielen is
de loop regelmatiger, met minder stoten.
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Een (gecompliceerde) wissel, waarbij de tandradstaven meebewegen met de
wisseltongen.

Er is ook nog oud materieel in dienst: In Núria staat een personenrijtuig met de
drieassige locomotief E1 uit een serie van vier (SLM/BBC, 1930-1931).
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De E.1 te Nuria.

Het overige materieel bestaat uit de treinstellen A5 – A8 (SLM/BBC, 1985).
Er is ook nog een dieseltandradlocomotief D9 aanwezig, in gebruik voor de werktrein
en de sneeuwploeg.
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Het kloostercomplex van Nuria stamt uit de vorige eeuw.
Een mooie tocht is naar boven van Queralbs (halverwege) naar Núria met de
tandradbaan en terug wandelen langs de lijn, een afdaling van ongeveer 600 m.
Hieronder een impressie.

Lawinegalerij tussen Queralbs en Nuria.
6

Bovenleiding 1500 Volt

Uitgehakt in de rotsen, slingert de lijn zich door het dal.
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Een waterdoorlaat.

De A8 onderweg.
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Wisselcomplex ten noorden van Queralbs, halverweg de lijn. PN is een
waarschuwingsbord voor de overweg, waarvan de boom net achter het bord
zichtbaar is.

Het zuidelijke einde van Queralbs.
Deze tandradbaan is een geschikt uitgangspunt voor bergwandelingen. De GR 11
(lange afstandwandelpad over de Pyreneeën van de Altantische Oceaan naar de
Middellandse zee) loopt langs Núria. Enig nadeel is dat het weer snel kan omslaan,
zo loop je in de zon, zo loop je in de mist of je moet rennen of schuilen om een
onweer te ontvluchten. Wel spannend!
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CHEMIN DE FER CHARLEVOIX
Een kleine bijdrage van Peter Roskott

Beste allemaal,
In de Franstalige provincie Québec van Canada ligt een enkelspoortraject dat door
de Chemin de Fer Charlevoix (CFC) wordt geëxpoiteerd.
Deze CFC is een toeristische maatschappij, die het traject berijdt van QuébecMontmency tot La Malbaie met de voormalige DB AG dieselhydraulische treinstellen
628 102 en 628 103.
Hoe deze treinstellen er nu uitzien tonen de onderstaande foto’s. Deze foto’s zijn
betrokken van de website “Drehscheibe online”.
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DEVENTER
Een bijzondere vorm van elektrisch railvervoer
Een kleine bijdrage van Edward Kuijper

Beste allemaal,

In de zomervakantie van 1965 hadden mijn ouders een vakantiehuisje gehuurd in de
buurt van Deventer. We hadden nog geen auto en de reis vanuit Den Haag ging per
trein. De fietsen waren, ook met de NS, tevoren opgestuurd. Ik was bijna 15 en al 3
jaar juniorlid van de NVBS. Goed geïnformeerd door het maandelijks spellen van Op
de Rails verwachtte ik geen bijzondere zaken op railgebied in Deventer.
Op één van de fietstochten in de omgeving zag ik toch iets dat mijn aandacht trok:
een spooraansluiting van een grote fabriek had op het fabrieksterrein bovenleiding!
Het bleek te gaan om de meelfabriek Noury & Van der Lande aan de Zutphenseweg
in het westen van Deventer. Wat dichterbij gekomen zag ik ook een vreemdsoortig
elektrisch rangeerlocomotiefje, twee-assig, rechthoekig en voorzien van een in mijn
ogen gekke stroomafnemer. Ook de bovenleidingconstructie was heel anders dan
die ik kende.
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Het was kennelijk middagpauze, want er was geen personeel bij het locje te
bekennen, maar er was wel een goederenwagon aangekoppeld. Een eigen camera
bezat ik nog niet, maar mijn vader, die net een kleinbeeldcamera gekocht had, was
direct bereid een paar foto’s te maken. Veel later kwam ik door een artikel van H.J.
Kolkman (Op de Rails 1990-4; http://www.industriespoor.nl/DHZOdRapril1990.pdf )
meer te weten over deze bijzondere vorm van elektrisch railvervoer. In 2016 werd
met een wisselexpositie in NVBS-Centraal, gewijd aan railvervoer rond Deventer,
ook aan dit kleine railbedrijf aandacht besteed:
https://www.nvbs.com/wisselexpositie/deventer-industriespoor/
Foto’s: Maarten C. Kuijper, juli 1965
Tekst: Edward Kuijper, februari 2021

Het copyright van foto's en tekst berust bij de inzenders,
die ook inhoudelijk verantwoordelijk zijn.
-0-0-0-

DE TRAM IN LEIDSCHENDAM
Een aanvulling door Rob Heus
In Railvertier 16 van 19 mei zult u een uitvoerige aanvulling aantreffen
van de hand van Rob Heus betreffende het verhaal van Paul Muré in onze
vorige uitgave over de verlenging van lijn 6 naar Leidschendam.
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