
Reisje langs de Lahn, Lahn, Lahn… 

 

Lahntalbahn Modelspoor Vereniging (LMV), Zoetermeer. 

   
De LMV ‘Lahntalbahn in N’ heeft als voorbeeld de echte spoorlijn in het dal van de rivier 

de Lahn in Duitsland (met o.a. Bad-Ems/ Nassau/ Limburg/Weilburg/ Marburg). 

De LMV module/modelbaan in schaal N (1:160) is bekend in binnen- en buitenland, door 

het natuurgetrouwe landschap, de vegetatie en de verregaande detaillering in model. 

Op de LMV modelbaan treft u vele typerende treinen van de echte Lahntalbahn aan, uit 

tijdperk  III en IV (ca. 1960 – 1980). Voor het personenvervoer rijden railbussen, 

elektrische-accu motor wagens, stoomlocomotieven en dieselloks voor boemeltjes en 

regionale treinen. Sneltreinen, maar ook een omgeleide TEE en bijzondere treinen zoals 

de Rheingold of Orient Express zijn ook af en toe van de partij. Natuurlijk wordt het 

goederenvervoer niet vergeten. Diesel- en stoomlocomotieven worden ingezet voor 

lichte en zware goederentreinen. Op beurzen rijden we, tot groot plezier van vooral 

jonge toeschouwers, ook soms (in strijd met ons voorbeeld en uitgangspunt..!)  met een 

Thalys, TGV, ICE, of Eurostar over de modelspoorbaan.  

 

We nodigen u graag uit voor een treinreisje langs de Lahn over de ‘Lahntalbahn in N’!  

 

De reis begint in het opstelstation, in een rode railbus VT 98 met een postwagen 

aangehangen. Na de tunnel komen we op de hoofdbaan in de halteplaats Arfurt.  

Het vakwerk/ golfplaten stationnetje is naar de werkelijkheid nagebouwd, met een 

tijdelijk seinhuis uit een oude wagon; “donderbus”, op een stellage. De houtoverslag in 

Arfurt is nog in vol bedrijf. (Module 5/6)   

Vanaf het ‘Gasthaus Lahnblick’ boven de tunnel is er een prachtig uitzicht over Arfurt en 

de Lahn. Bij onze stop in Arfurt passeert onze tegen- trein; donderbussen, met maar 

liefst twee loks P 8/ BR38 op kop! Op het kopspoor bij de halte staat zowaar een Schi 

Stra bus. Deze bus/ ‘twee weg’ voertuig, in dienst in het Westerwald, maakt deze week 

proefritten op de Lahntalbahn.   

We vertrekken uit Arfurt en rijden verder  langs de Lahn .  

Links kunnen we goed het klooster Arfurt (in bouw..!) zien. Na passeren van een 

volgende tunnel, met de voor het Lahntal zo typerende rode zandsteen portalen, voert 

de reis verder over een plaatstalen wegbrug, langs het tegen de dalwand gelegen blok-

seinhuis bij de Lahn sluis, Marfeld Süd. Eén van de laatste Lahnaken vaart net de sluis 

binnen. De zwanen met hun jongen in de Lahn zwemmen statig verder;  en..kijk: twee 

reeën bij de bosrand! (Module 7/8)  

 

Onze railbus met post wagon kruist de Lahn over de ‘Fachingerbrücke’, naast de nieuwe 

natuurstenen wegbrug en het paviljoen met terras en roeibootverhuur. 

 

 



Na Hotel ‘Zum Teufelskötel’ zien we de beroemde basalt formaties van de ‘Teufelskötel’ 

uit de tijd van de Vulkaan-Eifel. Kort daarna de komt de Rotbachtalbrucke in zicht. Deze 

spoorbrug voert over het moeras-natuurgebied waar de ‘Rotbach’ met een delta in de 

Lahn uitmondt; recent schijnen zich hier zelfs bevers gevestigd te hebben! Links aan de 

overkant van de Lahn is een idyllische kleine camping te zien,  het startpunt voor 

kanotochten over de Lahn; kanovaarders zien we overal op de rivier. Als we de lange 

Rotbachtal brug oprijden horen we een lok fluiten, gevolgd door het machtige geluid 

van een zwaar werkend stoomlok. Gelukje; de eenling uit Oberlahnstein, een BR.42- 90, 

Franco-Crosti stoomlok voor een lange goederentrein komt ons met veel gestamp, 

stoom en rook tegemoet. We horen de zware trein nog als hij achter ons over de 

‘Fachingerbrücke’ ratelt. (Module 9/10). 

 

We passeren het baanwachterhuis met fraaie volkstuin en het voorsignaal voor het inrij-

sein voor station Rotburg; alles veilig. Links zien we nog de oude ex-geallieerde Bailey 

wegbrug over de Lahn, rechts de grote boerderij van de familie Rosenberg. Voor ons de 

indrukwekkende hoogte van de Rotberg met de ruïne van de  Rotburg; Delta vliegers 

maken graag gebruik van de thermiek bij de Rotberg. Een schaapskudde begraast de 

steile hellingen om het zeldzame Jeneverbes struweel in stand te houden.. In de 

kalksteengrotten onder de ruïne schijnt het nog te spoken; de bevolking gelooft heilig in 

de verschijningen van de gruwelijke ‘Graf von Kooter’ , die vroeger een waar 

schrikbewind voerde. (Module 11/12) 

 

Na een brug over de Lahn, de Rotberg tunnel en nog een brug over de Lahn,(zo wordt 

een slinger van de Lahn door het spoor afgesneden), lopen we binnen op spoor 3 in 

station Rotburg. De seinhuiswachter van ‘Rotburg Ost’ (Rb23) heeft ons bij binnenrijden 

het L- signaal gegeven, zodat we na Rotburg verder - maar binnen de dienstregeling -  

‘langzaam’ moeten rijden; waarschijnlijk een vertraagde goederentrein voor ons. Op 

spoor 2 staat een G-10 / BR57 van BW Dillenburg bij de waterkraan voor het uitrij sein. 

Een paar passagiers uit onze trein haasten zich naar de aansluiting op spoor 1 , waar een 

VT 150/ 515 accu- motorwagen (BW Limburg) gereed staat voor Weilmunster, in de 

dienst Bad-Ems/ Rotburg/ Weilmunster, die hier in Rotburg ‘kop’ maakt. Terwijl de post 

van onze postwagen wordt verwerkt, vertrekt de BR 57 onder veel rook en stoom 

richting Marfeld, even later vertrekt de VT 150 van spoor 1 richting Weilmunster.      

   

Na het vertrek van de VT150 - en bij ons vertreksignaal -  rijdt een diensttrein bestaande 

uit een gele LZB Messwagen 727 en Turmtriebwagen 701 (bovenleiding-

inspectievoertuig) van de hoofdbaan binnen in spoor 1, kennelijk om een volgtrein te 

laten passeren. Het is buitengewoon druk in Rotburg vandaag!  

Hoewel goed onderhouden heeft het stationsgebouw van Rotburg betere tijden gekend. 

Een toiletgebouw, een belwerk/ Lautewerk, G10 goederenwagon als schuur en een 

voetgangersbrug over het spoor herinneren aan het verleden, toen Rotburg nog 

eindstation was, met alle drukte voor de ijzer- en zilver mijnen. Het havenspoor 

herinnert nog aan de goederenoverslag van destijds.(Module 13/13a) 



Onze railbus zet zich in beweging richting Runkel. Links zien we op het laadspoor aan de 

rivier een nieuwe ‘John Deer’ combine op een dieplader en de korte rommelige 

dienstspoor aansluiting waar een rail inspectiebusje Klv van de ‘Bahnmeisterei Limburg’ 

bij de dieselpomp staat.. Het gemoderniseerde seinhuis Rotburg West Rb 24, zal 

binnenkort als hoofdseinhuis alle seinen en wissels tussen Marfeld en Runkel gaan 

bedienen. Wissels worden elektrisch, lichtseinen zullen de bestaande armseinen 

vervangen. Dat betekent het einde van alle mooie oude seinhuizen en wat erbij hoort op 

dit traject,….maar de vooruitgang moet natuurlijk zijn loop hebben! Dat geldt ook voor 

het bouwwerk van de nieuwe wegbrug van de B1 over de Lahn.  

 

Na passeren van de bouwplaats versnelt onze rode ‘Brummi’. Links zien we nog de zand- 

en grindoverslag van schip naar spoor met kraan en trechter installatie; een V 45 

rangeert er met zandwagons. Verrassing!....Met indrukwekkend gebrom komt in de 

boog naar de Koningsberg brug // ons een gestroomlijnd TEE dieselstel VT 11.5 

tegemoet. Hij zoeft ons voorbij; die moet omgeleid zijn; dus daarom het haastige 

vertrek in Rotburg van de BR 57! (Module 13a/14).  

 

We naderen de Koningsberg brug met de korte tunnel en we kruisen de Lahn en de 

zijlijn/ oude hoofdlijn via een stalen vakwerkbrug. Op de hoogte van de Koningsberg/ 

Peekberg zien we de ruïne van de burcht van Hertog Peek; bijgenaamd ‘de Goede’ en 

toentertijd aartsvijand van Graf von Kooter. Na de korte tunnel kruisen we de Lahn en 

de zijlijn weer – met een kleine blokpost aan de dalwand gekleefd -  over de 

nagelnieuwe betonbrug, die het spoor vloeiend, in steile verkanting richting Runkel 

voert.  Links zien we de wijnberg met ‘Runkeler Roter’ en de waterval die uit de helling 

ontspringt. Vanuit de richting Runkel komt ons een oud VT 133 diesel 2 wagenstel 

tegemoet, één van de laatste die nog dienst doen. 

 Voor ons kunnen we de torens van de burcht van Runkel al zien, met de vakwerkhuizen 

aan de voet. Langs de baan een  bord met ‘ Voorlopig einde van het detailleringgebied 

van de LMV Lahntalbahn in N’. (Module 15/16) 

 

Hier eindigt onze reis langs 15 meter  gedetailleerde Lahntalbahn. Van hieraf gaat het 

nog 17 meter verder langs allerlei bouwplaatsen. De modules (17 -31) zijn rijklaar, maar 

in verschillend stadium van bouw. Er moet de komende jaren nog heel veel verder 

gebouwd en gedetailleerd worden; o.a. Bad Ems, Weilburg en tenslotte Limburg a/d 

Lahn. Toekomstige blikvanger zal de Limburgse Dom zijn in 1:160, uittorende boven de 

fraaie vakwerkstad, het spoorse gebeuren  met o.a. rangeerterrein, voorstad station en 

het grote Bahnbetriebswerk BW  Limburg. 

Tegen die tijd kunnen we ons foto reisje langs de Lahn, Lahn, Lahn…. verder vervolgen!   

  

 


