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1315 op transport 

 

Gereed maken voor transport 

Nadat er concrete plannen waren 

om de 1315 over te brengen naar 

Horb am Neckar moest er uiteraard 

het nodige aan de locomotief 

gedaan worden. Sinds de proefrit 

op zondag 6 december 2009 vanaf 

de Watergraafsmeer naar het 

museumdepot van de Stoom 

Stichting Nederland te Rotterdam 

Noord heeft de locomotief op laatst 

genoemde locatie buiten gestaan. 

De lange tijd die de 1315 in weer en 

wind heeft doorgebracht, heeft 

voornamelijk het uiterlijk van de locomotief weinig goeds gedaan. Op 2 maart 2013 werd door een 

klein maar daadkrachtig groepje vrijwilligers begonnen met het toonbaar maken van de locomotief. 

Als eerste kreeg de locomotief een grondige wasbeurt met de hogedrukreiniger en veel sop om al het 

vuil en mos ter verwijderen, één zijkant van de locomotief was vrijwel geheel groen!  Het resultaat 

was er dan ook naar; na één zaterdagmiddag met drie man werken was de helft van de locomotief al 

een stuk schoner. De zaterdag erop was de opkomst een stuk hoger waardoor veel werk kon worden 

verzet; reeds om 9 uur werd in de stromende regen het resterende deel van de locomotief met de 

hogedrukreiniger en borstels behandeld. Dankzij hulp van vele, waaronder zelfs Duitse, handen werd 

ook het resterende vuil vakkundig weggepoetst zodat de locomotief in de middag naar binnen kon 

om daar droog verder te kunnen werken. Zo werden de zestien ramen gewassen zodat de 

begeleiders tijdens het transport een goed uitzicht hadden en werd een begin gemaakt met het 

zwart schilderen van de draaistellen en diverse andere delen. Later in de middag werd de locomotief 

door een Nedtrain-inspecteur vakkundig gecontroleerd waarbij de locomotief prima in orde bleek 

hoewel we ons nog steeds verbazen hoe stenen uit het ballastbed op het dak van de locomotief 

terecht komen… 

In de daarop volgende week werd er 

zelfs doordeweeks aan de 

locomotief gewerkt om deze voor 

het transport in optimale conditie te 

krijgen. De zaterdag erop werd het 

grote NS logo en uiteraard ook het 

nummer en stadswapen opgepoetst 

zodat deze weer mooi diep zwart 

waren. Ook de grijze stelbalken en 

onderzijde van de fronten konden 



een schilderbeurtje goed gebruiken, door de jarenlange invloed van het weer waren deze sterk 

verbleekt. Ook werden diverse “slechte” plekken van de bak behandeld om toekomstige 

roestvorming te voorkomen, deze werden vervolgens – net als in het NS-tijdperk –gepostzegeld. Tot 

laat in de avond werd aan de locomotief doorgewerkt om er voor te zorgen dat er de komende week 

zo min mogelijk gedaan moest worden om niet in tijdnood te komen. 

De laatste zaterdag in Nederland 

Zaterdag 23 maart was de laatste 

dag dat er aan de locomotief 

gewerkt kon worden voor deze op 

transport zou gaan, de stickers met 

daarop de logo’s van de 

meewerkende organisaties en een 

afscheidsgroet in zowel het 

Nederlands op de ene kant als het 

Duits aan de andere zijde werden 

op de locomotief aangebracht. 

Omdat EETC last-minute voor het 

transport naar Coevorden bereid werd gevonden stonden zij niet op de sticker vermeld, daarom 

werd er onder de sticker nog een tweede sticker met daarop de naamvermelding AutoSlaapTrein, 

een product van EETC, aangebracht. Aangezien de locomotief op een spoor vlak tegen de muur van 

de loods aan stond moest deze naar buiten worden gesleept om ook de andere kant van de stickers 

te kunnen voorzien, dit gebeurde in de bijzondere combinatie met voorop een voormalige 

Hoogoven-rangeerlocomotief van het type C.4-03 genaamd Wanda eigendom van de SSN, vervolgens 

de DE 6310 van CrossRail die voor de 1315 geparkeerd stond voor werkzaamheden door EMD 

waarvoor een spoor bij de SSN wordt gehuurd en tot slot de 1315. Ook werden op deze zaterdag de 

schilderwerkzaamheden aan de draaistellen afgerond zodat deze goed geconserveerd zijn voor de 

komende jaren en werden de stelbalken voor de tweede keer grijs geschilderd evenals de beide 

seinbalken voorop de locomotief. Tot slot werd het nummertje op één van de fronten weer duidelijk 

leesbaar gemaakt en zo stond tegen het begin van de avond de 1315 helemaal gereed voor het 

transport de volgende dag en het 

verblijf in Duitsland de komende 

jaren. Het plan was om op deze dag 

ook nog de BE01, de voormalige NS 

1835, van de Bentheimer 

Eisenbahn die de 1315 volgens de 

oorspronkelijke plannen naar de 

Kijfhoek en de volgende dag met 

de Coevorden-shuttle zou 

meenemen, eens een sopje te 

geven. Door wat problemen op de 

Kijfhoek kon de BE01 Rotterdam 

Noord echter niet bereiken. 

  



Op pad! 

Om de 1315 op zondag 24 maart 

op te halen vertrok om kwart voor 

twaalf de nog in ACTS-kleuren 

gestoken 1200 van de 

Watergraafsmeer om als losse loc 

naar het SSN Depot in Rotterdam 

Noord te rijden. Daar was de 1315 

door de SSN al bij het grendel 

geplaatst zodat de 1252 direct 

aangekoppeld kon worden. Daarbij 

ontstond een klein probleem wat 

alweer snel verholpen was. Echter stond hierdoor het tweetal locomotieven pas enkele minuten na 

de oorspronkelijke vertrektijd van half twee gereed voor vertrek waardoor er bij ProRail een nieuw 

rijpad moest worden aangevraagd. Uiteindelijk kon pas om 15.45, ruim twee uur later dan voorzien.  

Wegens een wisselstoring eerder die ochtend bij Amersfoort was het pad echter non-stop tot 

Arnhem ingelegd. Omdat de 1315 al enige jaren geen lange afstanden had afgelegd werd er op 

Gouda een snelle stop-en-go gehouden om te controleren of de aspotten niet te warm werden; de 

loc hield zich echter uitstekend. Door een licht opgelopen vertraging werd de stop in Arnhem 

overgeslagen en bereikte het geheel om 18:25 het station van Zwolle waar de trein op spoor 17 op 

het emplacement werd binnen genomen. Nadat de 1252 via het station was omgelopen werd om 

zeven uur vertrokken naar Coevorden wat om iets na achten bereikt werd, de machinist parkeerde 

de trein precies tussen de portalen in zodat de, ondanks de vertraging, massaal toegestroomde 

fotografen nog een plaatje konden schieten in het donker. De D22, een oude MaK locomotief van het 

type G1100BB van de Bentheimer Eisenbahn, stond al gereed om de 1315 over te nemen en naar 

Coevorden Heege te slepen om daar de nacht door te brengen. Na ongeveer een uur keerde de EETC 

1200 weer terug naar de Watergraafsmeer waarmee de rust in Coevorden was teruggekeerd. 

De grens over 

Maandagmorgen rond de klok van elf uur werd de 1315 weer opgehaald uit Coevorden Heege; de 

D20, een voormalige V200 van de Deutsche Bundesbahn, nam de 1315 mee achter een zelflosser en 

een lege containerwagen naar Nordhorn. Achterop liep de D22 mee die de 1315 de vorige avond nog 

had opgehaald op het station van 

Coevorden. Net buiten Coevorden 

werd de grens gepasseerd en was 

de 1315 officieel in Duitsland. 

Nadat de D22 in Emlichheim was 

afgehaakt werd de 1315 door de 

D20 in Nordhorn op één van de 

opstelsporen geplaatst voor de 

werkplaats van de Bentheimer 

Eisenbahn, hier zou de locomotief 

tot woensdagochtend blijven staan. 



De grote reis 

Op woensdag 27 maart 2013 zou 

de grote reis voor de 1315 dan 

toch echt beginnen; nadat een deel 

van het begeleidingsteam van de 

1315 in Bad Bentheim had 

verzameld werd per auto Nordhorn 

bereikt waar het begeleidingsteam 

gecompleteerd werd tot zes 

personen. Twee man zouden de 

trein per auto achtervolgen om 

langs de baan te kunnen 

fotograferen en deden tevens 

dienst als taxi van en naar de hotels voor de ploeg die op de trein mee ging. Wegens werkzaamheden 

op het enkelsporige traject van de Bentheimer Eisenbahn tussen Nordhorn en Bad Bentheim was er 

geen precieze vertrektijd bekend; de stellage op het spoor bij de werkzaamheden moest namelijk 

voor iedere passerende trein worden ontruimd waardoor men zoveel mogelijk treinen tegelijk wilde 

kunnen laten passeren. Tevens hadden we nog een ander probleem, we hadden nog geen machinist 

en geen enkel idee hoe laat de beste man in Nordhorn zou zijn. Nadat het begeleidingsteam samen 

met de aanwezige fotografen de 1315 en de D20, die al wél klaar stond voor het transport, vanuit 

iedere mogelijke hoek had gefotografeerd konden we – inclusief de toegestroomde fotografen – 

dankzij de gastvrijheid van de Bentheimer Eisenbahn gebruik maken van de kantine genietend van 

een bakje koffie of thee en de Köf die buiten druk in de weer was met enkele goederenwagens. De 

enige indicatie die we hadden was dat het vertrek tussen 10:30 en 13:30 zou plaats vinden dus zat er 

niets anders op dan te wachten. Toen er om 13:30 nog geen machinist te bekennen was werd er 



nogmaals geïnformeerd; het 

enige wat men kon melden was 

dat de machinist onderweg was 

waarop besloten werd om de 

1315 weer eens op te zoeken om 

die uitgebreid van de andere kant 

– waarvoor de zon nu goed stond 

– vast te leggen. Tegen drie uur 

kregen we te horen dat de 

machinist in aantocht was en 

uiteindelijk werd om kwart over 

drie de V200 opgestart. Er moest, 

zo bleek, eerst echter nog wat 

rangeerwerk in Nordhorn verricht worden; twee gesloten goederenwagens die voor de loods 

stonden werden gecombineerd met een gesloten wagen en een staalwagen en op het doorgaande 

spoor geplaatst. Vervolgens werd eindelijk de 1315 aangehaakt en met de D20 voorop tegen de 

gereedstaande wagens geplaatst. Om vier uur werd uiteindelijk vertrokken uit Nordhorn; na een 

korte fotostop in Hestrup voor het begeleidingsteam passeerde we het fraaie oude stationsgebouw 

van Quendorf waar zich een grote groep fotografen bevond. Vanuit de trein zagen we een 

ambulance bij de overweg komen aanrijden, aan de andere kant van de overweg was een 

automobiliste namelijk op hoge snelheid tegen haar afremmende voorganger gereden, gelukkig 

brachten de betrokkenen het er goed vanaf op de blikschade na. Om half vijf werd het station van 

Bad Bentheim binnengereden onder grote belangstelling van de aanwezige hobbyisten. Na het 

afkoppelen van de goederenwagens op het emplacement werd de 1315 een stuk buiten het station 

geplaatst waar de V100 2335 van de NeSa (Eisenbahn-Betriebsgesellschaft Neckar-Schwarzwald-Alb 

mbH) zojuist was aangekomen en gereed stond om de 1315 over te nemen. Met een kwartier 

vertraging wegens de vertraagde aankomst van zowel de 1315 als de V100 werd met treinnummer 

91444 met Lokführer Karlheinz op de bok vertrokken uit Bad Bentheim na nog een keer langs het 

perron te zijn geplaatst om de laatste bagage in te laden. Nadat we vanuit Niedersachsen de 

deelstaat Nordrhein-Westfalen binnen reden hielden we net buiten het station van Rheine de eerste 

stop zodat de aspotten nog eens gecontroleerd konden worden. Vervolgens is non-stop doorgereden 

naar Münster Gbf alwaar we keurig op tijd aan kwamen en de V100 moest omlopen om na het 

passeren van een FLIRT-treinstel 

van de EuroBahn en een Regional-

Express van de DB weer te kunnen 

vertrekken. Nadat het hoofdstation 

van Münster voor de tweede keer 

werd gepasseerd reden we in het 

laatste zonlicht van de dag in zo’n 

half uur tijd naar Lengerich waar we 

iets voor zeven uur aankwamen. 

Terwijl de V100 van de Nesa omliep 

kon het begeleidingsteam genieten 

van het uitgestorven station, de 

rokende fabriek naast het spoor en 



de ondergaande zon. Vervolgens trok de V100 ons het laatste stukje naar de plaats waar de twee 

locomotieven zouden overnachten, namelijk het depot van Eisenbahn-Tradition e.V. (ETL) alwaar we 

opgewacht werden door de 78 468 van het museum die al opgestookt werd voor de rit de volgende 

dag. Nadat onze chauffeur eindelijk het depot of beter gezegd de bushalte verderop in de straat 

gevonden had bereikten we na twee gemiste afslagen eindelijk ons hotel in het nabijgelegen 

Tecklenburg om daar te genieten van Schnitzel, patat, bier en Cola en een goede nachtrust om ons 

voor te bereiden op het langste deel van de reis de volgende dag. 

Museumtour 

De volgende dag moest het 

begeleidingsteam alweer vroeg 

opstaan – de wekker ging om 6:45 – 

om na een bliksembezoek aan de 

bakker van de lokale supermarkt 

het museumdepot in Lengerich 

weer te bereiken. Aldaar werd de 

stoomloc 78 468 van Eisenbahn-

Tradition welke vandaag en morgen 

mee rijdt tot Tübingen om aldaar 

deel te nemen aan de festiviteiten 

ter gelegenheid van het veertigjarige bestaan van de Eisenbahnfreunde Zollernbahn en bijbehorende 

Wohn-Schlaf-Werkstattwagen 37 004 van het type “Mst BPw3yg” voor de bemanning aangekoppeld. 

Vervolgens trok de stoomloc ons naar het station van Lengerich alwaar van richting werd gewisseld 

en met de NeSa V100 voorop  met daarachter onze 1315 werd begonnen aan de ruim 600 kilometer 

die deze dag afgelegd moesten worden. In Hamm kwamen we binnen op het voormalige postperron 



waar we na het vastleggen van een 

line-up tussen een Regional-Express 

op spoor 1 met Steuerwagen voorop, 

een toevallig passerende meettrein 

en onze trein stipt volgens 

dienstregeling vertrekken. Langs de 

baan kwamen we redelijk wat 

fotografen tegen. Vanaf de V100 

hadden we een fraai uitzicht over de 

trein waarbij het door de 

achteroplopende 78’er soms leek 

alsof de 1315 rookte, wat uiteraard 

niet het geval was.  

NS ontmoet NS 

Telkens bij het inrijden van een 

nieuw treindienstleidingsgebied 

werd onze Lokführer door de 

dienstdoende Fahrdienstleiter 

opgebeld om vriendelijk te worden 

begroet en vervolgens de vraag met 

welke Sonderzug we reden. Bij het 

passeren van het eerstvolgende 

seinhuis zagen we vervolgens de 

treindienstleider al dan niet met 

camera uit zijn raam hangen om 

het transport te bewonderen. Na het verzoek aan de Lokführer om het hinteren oberen Stirnleuchte 

te ontsteken zodat we ook in de 1315 wat licht hadden in de vele donkere tunnels bereikten we 

Hagen waar het zelfs licht sneeuwde. Onder het viaduct van de E37 moesten we wachten op een 

passerende trein om vervolgens nog geen kilometer verderop bij het voormalige station van Hagen-

Kabel wederom aan de kant te moeten om een trein met eveneens NS-logo’s te laten passeren, 

namelijk een FLIRT-treinstel van NS-dochter Abellio op de lijn Essen – Siegen. Na het passeren van 

vele lange en – in tegenstelling tot Nederland – donkere tunnels moesten we in Kreuztal wederom 

enkele minuten aan de kant die nuttig besteed werden aan een aspotcontrole en inspectie van de 

draaistellen die prima in orde bleken te zijn om vervolgens keurig volgens dienstregeling naar Siegen 

te vertrekken. In Siegen aangekomen werd de trein in drieën gesplitst; de NeSa V100 bracht een 

bezoek aan de tankplaat terwijl de 78 468 water ging nemen bij het Südwestfälisches 

Eisenbahnmuseum gelegen naast het station; de 1315 bleef met het begeleidingsrijtuig achter op 

een spoor naast het station. Uiteraard bracht ook het begeleidingsteam een bezoekje aan het 

museum en kon daar nog “onze” V100 naast een museum-soortgenoot in het ozeanblau vastleggen. 

Zo’n drie kwartier later stond het hele konvooi met dit keer de 1315 achterop weer gereed om de 

andere richting op uit Siegen te vertrekken om even later de deelstaat Hessen in te rijden. Onderweg 

kwamen we drie keer met een Notbremsung tot stilstand; twee keer wegens “problemen” met de 

stoomloc of beter gezegd het personeel daarvan wat dringend behoefte had aan een plaspauze… De 

derde keer kwamen we tot stilstand wegens een melding van de treindienstleider over een hotbox-



detectie van een warmloper op as 5 en 6 van de trein; toevallig de assen onder de cilinders van de 

stoomloc. Uiteraard werden er geen warme assen aangetroffen en had het personeel van de 

stoomloc ondanks de 1,5 pagina met waarschuwingen in de aanschrijving de regelateur niet 

gesloten.  

Bauwagen 

Met een vertraging die opgelopen 

was tot 20 minuten werd 

Darmstadt-Kranichstein bereikt 

alwaar de trein naast een 

opgestelde kettinghor van Wiebe tot 

stilstand kwam; al met al veel geel 

bij elkaar dus. De NeSa V100 vertrok 

samen met de stoomloc naar het 

naast het emplacement  liggende 

Eisenbahnmuseum Darmstadt-

Kranichstein alwaar de stoomloc 

bevoorraad werd met kolen en water. Onze Lokführer Karlheinz die nog een lange thuisreis naar 

Basel voor de boeg had ging ons hier verlaten en kreeg als aandenken nog een leuk presentje van ons 

mee. Na een spraakverwarring met onze Duitse vrienden van Eisenbahn-Tradition of hun 

begeleidingswagen of onze 1315 nou een Bauwagen was bracht het begeleidingsteam van de 1315 

ook een bezoekje aan het museum waar we hoge verwachtingen van hadden. Dat viel helaas erg 

tegen, we troffen heel veel materieel dat nodig eens een opknapbeurt nodig heeft aan, wellicht een 

gebrek aan vrijwilligers? We hopen maar dat het in Nederland met geen enkele museumorganisatie 



ooit zover komt. Na een rondje 

gelopen te zijn over het 

emplacement waar we onder 

andere een Maxima van SGL en 

twee voormalige Oostenrijkse 

locomotieven van het type 1142 

eveneens van SGL aantroffen wilde 

het toeval dat er zojuist een 

Baureihe 211 en 212 van EfW-

Verkehrsgesellschaft mbH binnen 

kwamen waardoor een fraaie line-

up met alle soorten West-V100 kon 

worden gemaakt samen met de Br 

213 van NeSa. Na de komst van onze nieuwe Lokführer Sebastian vertrokken we met een ruime 20 

minuten vertraging en vervolgde onze reis die vanaf Heidelberg al grotendeels parallel langs de rivier 

de Neckar loopt na een korte stop op Darmstadt Hbf. Terwijl het begeleidingsteam zich had verdeeld 

over beide cabines van de 1315 werd het buiten langzaam donker en moesten we ons behelpen met 

het licht van onze telefoons bij gebrek aan cabineverlichting en een zaklamp. Ter hoogte van 

Laudenbach reden we de laatste deelstaat van onze reis in, Baden-Württemberg. Ondanks het 

gebrek aan licht is het een prachtige ervaring om in de schemering door het heuvelachtige landschap 

vlak langs de Neckar te rijden.  

In de Wohn-Schlaf-Werkstattwagen 

 en paar kilometer voor  eidelberg-Pfa engrund  ieblingen  kwamen we stil te staan om enkele S-

Bahn treinstellen te laten passeren om vervolgens tot het station parallel met een treinstel te rijden. 

Op het station kwamen we weer stil te staan om hetzelfde S-Bahn treinstel te laten passeren; we 

werden door de Duitsers van Eisenbahn-Tradition uitgenodigd mee te rijden in hun met een 

houtkachel verwarmde begeleidingsrijtuig, een aanbod wat wij niet afsloegen omdat het steeds 

kouder werd in de 1315. Toen de trein weer begon te rijden sloeg onze verbazing toe; de lamp die 

aan het plafond hing begon heen en weer te slingeren, aan alle kanten begon er van alles te 

rammelen, het glaswerk stond op het punt om de kastjes te verlaten en het rijtuig schommelde 

dermate dat van de waxinelichtjes op de tafel er meer kaarsvet naast lag dan in. Rond 9 uur in de 

avond werd het Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn bereikt waar zowel de trein als het 

begeleidingsteam zou overnachten. Nadat de kamersleutels gevonden waren en de V100 en 

stoomloc middels de draaischijf op de juiste plaats waren gezet zodat het hek achter de 1315 kon 

worden gesloten werd een nabijgelegen Chinees restaurant gevonden waar we tot sluitingstijd 

hebben genoten van het eten, drinken en een flinke dosis humor. Toen we vervolgens moe en 

voldaan weer terugkeerde bij het museum om ons bed op te zoeken waren de Duitsers allesbehalve 

moe en was het “feestje” in het begeleidingsrijtuig nog in volle gang.  

  



Uitslapen maar toch ook weer niet 

De volgende ochtend zou pas rond 

de klok van 10:00 uit Heilbronn 

vertrokken worden dus kon het 

begeleidingsteam eens uitslapen. 

Nadat we tot de conclusie waren 

gekomen dat in Duitsland op Goede 

Vrijdag de meeste winkels gesloten 

zijn werd uiteindelijk toch een 

bakker gevonden die wel open was 

voor het ontbijt. Vervolgens was er 

nog genoegd tijd voor het 

begeleidingsteam om het Süddeutsches Eisenbahnmuseum te verkennen waar onder andere een 

locomotief van de Baureihe 150 te zien was, een groepsfoto te nemen voor de NeSa V100 en onze 

1315 die inmiddels echt tot caravan verbouwd was te fotograferen in de ochtendzon. Tegen een uur 

of 10 kwamen de Duitsers pas tevoorschijn uit hun rijtuig, er bleek dat de voorgaande avond was 

afgesproken om pas om 11 uur te vertrekken; fijn dat wij ook even op de hoogte waren gesteld… 

Tegen half elf verscheen Lokführer Sebastian om zijn V100 de 24-uurscontrole te geven terwijl de 78 

468 langzaamaan gereed gemaakt werd voor vertrek. Toen iedereen dacht dat rond 11 uur 

vertrokken kon worden moest de stoomloc nog water nemen en kon het begeleidingsteam dus 

wederom aan de koffie. Nadat ook dat gebeurd was werd de trein in elkaar gerangeerd en ging het 

om kwart over elf geduwd met onze 1315 voorop naar het Hauptbahnhof van Lengerich. Aldaar 

aangekomen kregen we nog voor we stil stonden alweer een groen sein om met 80 minuten 

vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke dienstregeling de andere kant op te kunnen 



vertrekken. Na een korte 

aspotcontrolestop op station 

Bietigheim-Bissingen reden we in 

anderhalf uur naar Nürtingen waar 

we een stop van 10 minuten hadden. 

Dankzij Goede Vrijdag – in Duitsland 

een officiële feestdag – was het erg 

druk met fotografen langs de baan 

wat vanuit de trein uiteraard erg 

leuk is om te zien. Met nog steeds 80 

minuten vertraging werd om kwart 

over één Tübingen Hbf bereikt waar 

de stoomloc en bijbehorende 

begeleidingswagen ons gingen verlaten. Terwijl de V100 werd getankt reedt de stoomloc zelfstandig 

naar het naast het stations liggende depot van de Eisenbahnfreunde Zollernbahn e.V.. Een kwartier 

later stond de V100 2335 met alleen de 1315 aan de haak weer gereed voor vertrek. Omdat er zich 

nu geen obstakels meer bevonden tussen beide locomotieven werd ook de luchtslang van het 

hoofdreservoir doorgekoppeld zodat we op de 1315 ook beschikking hadden over luchtdruk 

waardoor het laatste deel van de reis zeker niet onopgemerkt zou blijven. Na een schijnvertrek 

kwamen we aan het einde van het station weer voor een rood sein te staan om uiteindelijk om vijf 

over twee met tien minuten Verspätung toch echt vertrekken met ons vieren in de achterste cabine 

van de 1315 om tijdens het laatste deel van de reis te kunnen genieten van het landschap. In 

Kilchberg moesten we aan de kant om een RegioShuttle van de Deutsche Bahn te laten passeren 

waar door het begeleidingsteam uiteraard even van gebruik werd gemaakt om een plaatje te kunnen 

schieten. Onze twee auto-achtervolgers die in Rottenburg stonden kregen een unieke belevenis; in 

het stilte heuvelachtige landschap begonnen de spoorstaven te zingen, even later was het 



motorgeluid van de V100 te horen 

en vervolgens een enorm 

Makrokonzerte van de V100 en 

1315. Vervolgens kwamen we op 

het station van Eyach stil te staan 

omdat Lokführer Sebastian middels 

de telefoon in het stationsgebouw 

contact op moest nemen met de 

Fahrdienstleiter wat het 

begeleidingsteam ook even de 

gelegenheid bood de benen te 

strekken. En daar stonden we dan 

met onze 1315 midden tussen de 

beboste heuvels van het Schwarzwald in een prachtig zonnetje op een station wat zo ergens in de 

jaren 50 had kunnen zijn, dat is dan toch wel even heel erg gaaf! Nadat het station van Horb am 

Neckar was gepasseerd bereikte we om precies drie uur, 40 minuten later dan gepland het Eisenbahn 

Erlebniswelt alwaar het ontvangstcomité gereed stond. Nadat de NeSa V100 onze 1315 op het 

terrein had geplaatst werd deze afgekoppeld en een paar meter naar achteren geplaatst terwijl de 

stickers van de 1315 verwijderd werden voor een uitgebreide fotoshoot waaronder een groepsfoto 

van het begeleidingsteam. Door de medewerkers van het Eisenbahn Erlebniswelt werd de 1315 

opgemeten omdat deze toch iets langer bleek te zijn dan verwacht maar uiteindelijk bleek de loc er – 

gelukkig – toch nog in de loods bij te passen. Om tien voor half vier was het dan toch echt zo ver en 

werd de 1315 door de V100 de loods in geduwd naast de SBB Ae 6/6 11401 en de DB 110 281-3. 

Vervolgens werd de reclame-banner van de Stichting Klassieke Locomotieven naast de locomotief 

opgesteld en een Nederlands en Duitse vlag op de fronten van de loc gehangen voor wederom een 

fotoshoot die zelfs de belangstelling trok van de allerkleinsten. Nadat de 1315 veilig en wel op zijn 

plaats stond kregen we van Herr Meier  die ons uiterst vriendelijk ontvangen had een uitgebreide 

rondleiding door het mooie museum waar onder andere een TEE VT11.5 treinstel en Baureihe 217 

van binnen bewonderd konden worden. Tegen half zes werd dan toch echt (voorlopig) afscheid 

genomen van de 1315. We zijn er zeker van dat de 1315 in het Eisenbahn Erlebniswelt in Horb een 

prima thuis heeft gevonden voor de komende jaren en zorgvuldig zal worden behandeld. 

 

  


