
Nahmertaler Industriebahn (Lucien Eijdems) 
Zoals jullie wel weten ben ik naast h0e ook in 0e aan het bouwen. Tijdens de eerste bouwfase kwam 

daar al een bevlieging tussendoor die leidde tot de bouw van Zweifelsfall, momenteel spookt daar een 

nieuw plan in h0e tussendoor dat zou moeten leiden tot de bouw van een klein baantje met een 

industriespoor. Hier worden dan normaalsporige wagens met rolwagens vervoerd tot in de fabrieken. 

De inspiratie kwam enerzijds door nieuwe boeken over de Hohenlimburger en Plettenberger 

Kleinhbahn die een soortgelijk bedrijf in de smalle dalen van het Sauerland bedreven, anderzijds kon 

ik de verleiding van de nieuw aangekondigde Roco rolwagens niet weerstaan en heb hiervan 2 paar 

besteld die inmiddels ook afgeleverd zijn. 

Plannen zijn nog vaag, maar zouden met bestaand materieel (Roco HF-jes en de Liliput diesels) 

moeten kunnen worden gevuld. Van Daan heb ik nog bergen gerecyclede wissels en flexrails, dus 

daar moet wel iets mee te doen zijn. Als onderbouw wil ik dan de door wijlen Michael staats gebouwde 

bakken gebruiken die ik vorig jaar heb overgenomen. Dit zijn er in totaal een stuk of 4, variërend in 

breedte van 35-50 cm en in lengte tussen 90 en 120 cm als ik het goed heb.Tot nu toe nog geen vaste 

plannen, maar ik voel de kriebel wel om hier snel mee aan de slag te gaan en 0e weer even opzij te 

zetten. 

In de afgelopen periode zijn enkele zaken dan toch in een stroomversnelling gekomen, en heb ook ik 

binnen enkele weken tijd de hand weten te leggen op een drietal SWEG 24 lokjes, waarvan 1 reeds 

gebouwd en 2 nog in kitvorm. Dick Schuurman zag na aanvankelijk optimisme toch erg op tegen de 

bouw van het drijfwerk voor de lok van Marco, dus na een leuk dagje met zijn drietjes liggen nu alle 3 

de kitjes bij mij om afgebouwd te worden. En passant kwam daar ook nog een metersporige rolwagen 

van de DEV bij van Marco, dus ik kom de winter wel door met bouwprojecten 😉 

 



 

 

Een artikel over mijn Coferna diesellok in 0e verscheen in het clubblad van de 7mm Narrow Gauge 

Association, Narrow Lines. 


