
Op vakantie in Duitsland 

Sauerland/Rothaargebirge 

 

Geen gebied in Duitsland waar de wegen zo geel van de Nederlandse kentekens kleuren als 

het Sauerland. Voor wie daar op vakantie gaat of bijvoorbeeld met een dagtrip (Schönes 

Wochenends Ticket) eens een blik wil werpen, hebben we een een aantal interessante spoorse 

zaken op rij gezet. 

Rond Winterberg, Willingen en Bad Berleburg liggen Nebenbahnen, waarvan de meest 

spectaculaire de lijn Brilon Wald - Korbach is. Vooral het grote viaduct in Willingen is een 

echte aanrader. Ook de lijn (Siegen -) Erntebrück - Bad Berleburg is landschappelijk fraai met 

zo hier en daar oude stationnetjes, telegraafmasten en armseinen. Westelijk daarvan ligt de 

lijn Finnentrop - Olpe die vooral bekend is van de dubbele viaducten (boven autoverkeer, 

eronder rijdt de trein) en de vele fotopunten langs de Biggesee (tussen Attendorn en Olpe). 

De Nebenbahn Bestwig - Winterberg kent nog wel oude stationnetjes, maar van een echte 

lokaalspoorromantiek is nauwelijks sprake, omdat de lijn is gemoderniseerd (lichtseinen).  

De hoofdlijn (dieselexploitatie) Hagen - Arnsberg - Bestwig - Brilon Wald - Warburg 

(Westf.) - Kassel vormt vooral tussen Bestwig en Scherfede een fraai landschappelijk decor 

voor uiteenlopende typen dieselmaterieel.  

Een andere hoofdlijn is Hagen - Siegen die de rivier de Lenne volgt. Gezien het drukke 

goederenvervoer en de vele schitterende fotopunten zal een 'dagje aan de lijn' hier niet snel 

vervelen. 

 

Hoofdlijnen 
-Hagen - Arnsberg - Bestwig - Brilon Wald - Warburg (Westf.) (Obere Ruhrtalbahn; op 

sommige delen, zoals Hagen - Brilon ook beperkt goederenverkeer; dieseltractie), 

-Hagen - Finnentrop - Altenhundem - Kreuztal - Siegen (elektrisch met veel goederenverkeer, 

mooiste gedeelte rond Altenhundem - Kirchhundem). 

 

Nebenbahnen (met reizigersverkeer) 
-Bestwig - Winterberg, 

-Kreuztal - Erntebrück - Bad Berleburg (niet-frequent goederenvervoer tussen Kreuztal en 

Erntebrück), 

-Brilon Wald - Willingen - Usseln - Korbach grote viaducten bij Willingen en Usseln, 

-Finnentrop - Olpe, 

-Fröndenberg - Menden - Neuenrade (Hönnetalbahn; regelmatig goederenverkeer; link 

Eisenbahnfreunde Hönnetalbahn), 

-Brilon Wald - Brilon Stadt (ook druk goederenvervoer), 

-Erntebrück - Wallau - Marburg. 

-Korbach - Frankenberg (wordt gereactiveerd in september 2015, zie de website), 

Nebenbahnen (met uitsluitend goederenvervoer) 

-Warstein - Belecke - Lippstadt - Neubeckum (geregeld), 

-Belecke - Heidberg (zeer onregelmatig), 

-Frankenberg - Allendorf (zeer onregelmatig). 

 

Spoorzoeken en oude lijntjes 
 

Rond Winterberg/Willingen/Brilon 

http://de.wikipedia.org/wiki/Obere_Ruhrtalbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Ruhr-Sieg-Strecke
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Nuttlar%E2%80%93Frankenberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Erndtebr%C3%BCck%E2%80%93Bad_Berleburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Wabern%E2%80%93Brilon_Wald
http://www.gleis4.de/html/brilon_willingen.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Finnentrop%E2%80%93Freudenberg
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6nnetalbahn
http://www.efhoennetal.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Kreuztal%E2%80%93C%C3%B6lbe
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Warburg%E2%80%93Sarnau
http://korbach-frankenberg.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_M%C3%BCnster%E2%80%93Warstein
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6hnetalbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Bad_Berleburg%E2%80%93Allendorf


-Winterberg - Hallenberg - Frankenberg (opgebroken, grotendeels fietspad)  

-Steinhelle (halte aan de lijn Winterberg - Bestwig) - Wissinghausen - Medebach (vroegere 

smalspoorlijn, opgebroken), 

-Brilon Stadt – Heidberg - Belecke (onregelmatig goederenvervoer, tussen Heidberg en Brilon 

Stadt opgebroken), 

-Brilon Wald - Brilon Stadt - Büren - Paderborn (ten zuiden van Paderborn opgebroken),  

-Belecke - Soest-Süd (tussen Soest en Soest-Süd goederenverkeer). 

Rond Bad Berleburg/Erntebrück 

-http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Bad_Berleburg%E2%80%93Allendorf (tussen 

Battenberg en Bad Berleburg opgebroken), 

-Birkelbach - Kirchhundem. 

 

Ten westen van Arnsberg 

-Wennemen - Wenholtshausen - Eslohe - Finnentrop (opgebroken, gedeeltelijk fietspad), 

-Wennemen - Wenholtshausen - Schmallenberg - Altenhundem (opgebroken), 

 

Rond Korbach 

-Korbach - Waldeck - Bad Wildungen (geen verkeer, grotendeels opgebroken en fietspad).  

Particuliere spoorwegmaatschappijen 

-Westfälische Landes-Eisenbahn: goederenvervoer op de lijnen Warstein - Belecke - 

Lippstadt - Neubeckum en Belecke - Heidberg.  

-Regionalverkehr Ruhr-Lippe: ook uitsluitend goederenverkeer op Neheim-Hüsten - Sundern 

(zeer onregelmatig en ten dele nog geëxploiteerd) en Neheim-Hüsten - Arnsberg-Süd. 

 

Museumlijnen/-exploitatie 

 

De Märkische Museums-Eisenbahn/Sauerländer Kleinbahn rijdt onregelmatig op de een-

meterspoorlijn Hüingshausen - Köbbinghausen-Hammer.  

 

Terug naar het overzicht van vakantiebestemmingen 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Nuttlar%E2%80%93Frankenberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinbahn_Steinhelle%E2%80%93Medebach
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6hnetalbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Almetalbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6hnetalbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Bad_Berleburg%E2%80%93Allendorf
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Altenhundem%E2%80%93Birkelbach
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Finnentrop%E2%80%93Wennemen
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Altenhundem%E2%80%93Wenholthausen
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Wabern%E2%80%93Brilon_Wald
http://www.wle-online.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6hrtalbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/AG_Ruhr-Lippe-Eisenbahnen
http://www.lokomotive.de/mme/
http://www.railromantiek.nl/p-links-vak-overzicht.htm

