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Sjoerd Ghijsen 
 

 

NS in beeld 1960 – 1980:  

Roosendaal – Oss – Arnhem – Zwolle – Utrecht - Amsterdam 

      (deel 1) 

 

Alle opnamen zijn gemaakt met de Kodak Box uit 1950 en de Ikoflex camera 

 

 

 

Roosendaal (1965):   

 

 

 



 

 

 

Roosendaal, 1965 

 

 



  

        Foto’s over elkaar heen genomen, 

                                                         daarom niet minder interessant ! 

 

Oss, 1965 

 

 

 



 

Locwissel D68  Italia / Rivièra express te Arnhem 

 

 

Arnhem 1967 

 

 

 

 



Jan Willem Afink 

 

 

Leuna Werke 

 

In 2013 was ik voor mijn firma werkzaam in Leuna, wat bij de plaats Halle ligt, in 

het voormalige Oost-Duitsland. Leuna is vooral bekend vanwege de Leuna-Werke, 

een enorm complex van chemische industrie met een oppervlakte van ruim 20 

km2. In de DDR-tijd werkten hier maar liefst 30.000 mensen.  Midden op het 

terrein stond daar een oude locomotief, maar fotograferen op een chemisch 

bedrijf mag nooit.  Ik was niet bang en heb het toch gevraagd. Tot mijn 

verbazing was er geen enkele interesse in mij. Ik moest rap naar buiten en foto’s 

gaan maken, de enige voorwaarde was dat ik niet op de rails ging lopen!!!   

 

 

 

Leuna-Werke GmbH 120 dampf “BEATE 76” 

 



 

Begin jaren ’50 was er in de voormalige DDR een grote behoefte aan vuurloze 

locomotieven voor de chemische industrie. Het meest gebouwde type was een 

normaalsporige type C locomotief, waar bijzonder hoge eisen aan gesteld werden.  

Daar deze lok in de praktijk zeer goed beviel zijn er vele honderden exemplaren 

van gebouwd, in 3 verschillende etappes en bij verschillende fabrikanten: 

1952 – 1961  VEB Lokomotivbau “Karl Marx” in Babelsberg 

1969 – 1972  VEB Lokomotivbau “Karl Marx” in Babelsberg 

1983 – 1988  Raw Meiningen samen met VEB Dampfkesselbau Dresden-Übigau 

Dat er zelfs in de jaren ’80 van de vorige eeuw nog vuurloze locomotieven werden 

gebouwd kwam doordat de voormalige DDR in die tijd dieselolie moest besparen 

en men op industriesporen op vuurloze locomotieven moest terugvallen. In de 

periode 1983 – 1988 zijn er nog ongeveer 200 locomotieven gebouwd. 



 

 

 



Modelspoorfabrikant Beckmann heeft in schaal TT een model van deze 

dampfspeicherlok uitgebracht (catalogusnummer 1019103): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



Jan Willem Afink 

Winterswijk 1970  

 

 

 
 

Aankomst van een goederentrein met DB stoomlok 044-025-5 in het jaar 1970 in 

station Winterswijk, rond de klok van 7 uur ’s avonds 



Dènis Baarends 

 

De “rollbock-lok” van de Appenzeller Bahn 

Zoals ik in deel 3 van “Railbelevenissen” vertelde kon je binnen een uur per trein 

vanuit Rankweil bij Feldkirch in Oostenrijk via Liechtenstein naar Zwitserland 

reizen, vanwaar je vanaf Buchs SG alle richtingen op kon. De Appenzeller Bahn 

was één van de smalspoorbanen die vanuit Buchs SG binnen handbereik was. 

 

De tijd heeft sinds ik daar was, eind jaren ’80, niet stilgestaan, en intussen hebben 

er wat fusies plaatsgevonden, waardoor de Appenzeller Bahnen inmiddels bestaan 

uit (zie ook kaartje hieronder) verschillende lijnen met 3 verschillende 

spoorbreedtes:  

 

 Trogenerbahn (TB) St. Gallen–Trogen, meterspoor 

 Gossau–Appenzell–Wasserauen (AB), meterspoor 

 Altstätten–Gais (AB) , meterspoor, met delen met tandrad 

 Bergbahn Rheineck–Walzenhausen (RhW), 1.200 mm smalspoor , met tandrad 

 Rorschach–Heiden –Bergbahn (RHB), normaalspoor, met tandradgedeelte 

 Frauenfeld–Wil (FW), meterspoor (niet op kaart zichtbaar) 

. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Appenzell%E2%80%93St._Gallen%E2%80%93Trogen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Gossau_SG%E2%80%93Wasserauen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Altst%C3%A4tten%E2%80%93Gais
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergbahn_Rheineck-Walzenhausen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmalspur
https://de.wikipedia.org/wiki/Rorschach-Heiden-Bergbahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Frauenfeld-Wil-Bahn


Ook de Appenzeller Bahn (AB) heeft vroeger een uitgebreid goederenvervoer 

gekend, zowel met smalsporige goederenwagons als met normaalsporige 

goederenwagens die met behulp van zogenaamde rollbocken werden 

getransporteerd.  Voor het rollbock vervoer werd in 1977 in station Gossau een 

zogenaamde rollbockgrube gebouwd, waar het op- en afbokken van 

normaalsporige wagons plaatsvond.  Men maakte gebruik van het Vevey-

rolbocksysteem en had in totaal 12 rollbock paren in gebruik, waarvan een viertal 

in eerste instantie gehuurd werden van de BDWM (fusie van de Bremgarten – 

Dietikon Bahn en de Wohlen - Meisterschwanden Bahn). De BDWM had in 1987 

haar goederenvervoer beëindigd. 

 

Toen men bij de AB met het goederenvervoer per rollbock begon bleek al snel dat 

de motorrijtuigen die hiervoor gebruikt werden eigenlijk te zwak waren om dit 

vervoer goed uit te kunnen voeren. Daarom kocht de AB uiteindelijk in 1994 een 

lok voor dit vervoer, de AB Ge 4/4.  

 

 
 

 

De AB Ge 4/4 met personentrein in station Wasserauen 

 

 

 



Deze loc moest zowel geschikt zijn voor het rijden van rollbock-goederentreinen 

alsmede reizigerstreinen. Daar er destijds geen vergelijkbare locomotieven te 

krijgen waren heeft men een compleet nieuwe locomotief ontwikkeld, waar er ook 

maar één van is gebouwd. Men heeft wel, om kosten te drukken, componenten 

van al bestaande loc-modellen gebruikt, zo zijn bijvoorbeeld de draaistellen en 

motor gelijk aan die van de Ge 4/4 III van de Rhätische Bahn. 

 

Op de foto hieronder (in station Wasserauen) zijn de grote buffers van de lok te 

zien, die nodig zijn voor het rangeren met normaalsporige goederenwagons. 

Toen het goederenvervoer (met rollbocken) in 2003 beëindigd werd zijn in een 

later stadium deze grote buffers weer verwijderd. 

 

 



 

 
 

In de tijd dat er nog goederenvervoer door middel van rollbocken plaatsvond, 

houtverlading in station Appenzell  

 

Op 25 augustus 1977 werd de eerste normaalsporige goederenwagon per 

rollbock op de Appenzeller Bahn vervoerd. Voordeel van deze manier van vervoer 

was dat men de goederen niet meer hoefde over te laden van het normaalspoor 

naar smalspoor en vice versa, wat tot minder beschadiging leidde, en verder ook 

tot een verminderde inzet van personeel (lagere kosten). Dit alles had in het begin 

een positieve invloed op het vrachtaanbod, hieronder zien we de ontwikkeling:  

 

1977    3.900 ton 

1978    7.300 ton 

1979  15.900 ton 

1990  30.000 ton 

2002    4.547 ton (180 wagons) 

2003    3.096 ton 

 

Ook bij de AB merkte men de toenemende concurrentie van het wegvervoer. 

2002 was het eerste jaar dat men onder de 5.000 ton zakte, en men ging zich 

beraden over deze neerwaartse trend. Toen een jaar later in 2003 er nog maar 

3.096 ton vervoerd werd heeft men besloten om het contract met SBB Cargo te 

ontbinden, omdat het niet meer rendabel was om het goederenvervoer verder 

voort te zetten. Op 1-8-2010 is de “Rollbockgrube” in Gossau verwijderd. 



In tijden dat er geen goederenvervoer was, en na beëindiging hiervan werd elok 

Ge 4/4 ingezet voor het personenvervoer. 

 

 
 

Lok Ge 4/4 aan het rangeren in station Wasserauen.  

 

Vanuit Wasserauen kun je prachtige wandelingen maken in de Alpstein bergen, 

er is een kabelbaan naar Ebenalp (1.590 meter hoogte) en het is ook een geliefde 

plek voor paragliders, hiervoor is ook een vliegveldje aanwezig. Veel toeristen 

maken dan ook gebruik van deze zijlijn van de Appenzeller Bahn, die in 1912 werd 

geopend.  

 

Het was ooit de bedoeling dat er vanaf Wasserauen nog een (tandrad) baan werd 

gebouwd naar het plaatsje Santis, maar dat is er, onder andere door het uitbreken 

van de Eerste Wereldoorlog nooit van gekomen. De zogenaamde Säntisbahn 

werd dan ook in 1939 hernoemd in de Appenzell-Weissbad-Wasserauen Bahn, tot 

ze later fuseerde met wat nu de Appenzeller Bahnen is.  

 

 

 

 



Bij de Appenzeller Bahn zijn verder nog een aantal bijzondere zaken aan te 

treffen. Zo was er in Appenzell een bijzondere spooraansluiting te vinden. Deze 

liep dwars door het perron, via 3 (diagonale) kruisingen naar de plaatselijke Landi 

(boerencoöperatie).  Op Google Maps is deze spooraansluiting nog te zien. 

 
 

 



 
 

Ook bij het station Gaïs is een bijzondere spoorsituatie aan te treffen. Op 

bovenstaande foto loopt een trein binnen vanuit station Altstätten SG, het spoor 

aan de rechterkant gaat in een 180 graden boog naar Appenzell (zie ook 

hieronder de luchtfoto van Google Maps) 

 

 
 



Daarnaast telt het plaatsje Altstätten twee stations, het smalsporige station van de 

Appenzeller Bahn – Altstätten SG (links – rode cirkel op de kaart) en het 

normaalsporige SBB-station Altstätten Stadt (rechts – groene cirkel op de kaart).  

 

 
 

 

Beide stations zijn alleen of te voet of met een busverbinding met elkaar 

verbonden. Ze liggen ongeveer 1,6 kilometer uit elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het copyright van foto’s en tekst berust bij de inzenders,  

die ook inhoudelijk verantwoordelijk zijn (tenzij anders vermeld) 

 


