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INFO : Ferro Schaerbeek Rail 
Comissie :  
-  Erevoorzitter Guy Bridoux 
-  Voorzitter                     Daniel Leydens 
-  Penningmeester André Hyernaux 
-  Secretaris Eric Poussart 
De Verantwoordelijken :  
-  Public Relations      André Hyernaux - André Mertens 
-  2-rail netwerk Michel Colson 
-  3-rail netwerk Philippe Deuquet 
-  Lokalen en bar André Mertens - Benoit Bettig 
-  Elektriciteit Eric Poussart - Philippe Dutranoit 
-  Netwerkbeheer Fabrice Urbain 
-  Ferro-Flash Redactie Quentin Fabre 
-  Ferro-Flash Vertalling Wynton Bindelle - Brems Paul 
Lidmaatschap :  

Gewoon Lid : 100€- Studenten: 50€ 
Lid dat onder hetzelfde dak woont als een gewoon lid: 50€ 
Weldoener lid: vanaf 120€ jaarlijks of 10 € per maand 
Jaarlijks niet-lidmaatschapsabonnement op Ferro-Flash: 12€ 

Bankrekening :  
 IBAN Code : BE23 0688 9433 6791    BIC : GKCCBEBB 
 FSR VZW  Rogierlaan 185   1030 Brussel 
Hoe contact met ons op te nemen :  

Internet : www.club-fsr.be                     email : clubfsrbe@gmail.com 
Facebook www.facebook.com/pages/Ferro-Schaerbeek-Rail/683201528424857 

FSR VZW Westvaardijk 57 (2de verdieping)-1850 Grimbergen 
Vergadering op woensdag van 19-22u                Gsm Nummer : 0476 342 050 

Het woord van de … 
 

Bravo Brussel ! 

Met meerdere belangrijke evenementen werd onze mooie hoofdstad regelmatig in de bloemetjes gezet, zowel op 
politiek als op cultureel en sportief vlak, met mooie uitdagingen in dit seizoen 2019.  Gezien het aantal festiviteiten 
met internationale weerklank kunnen we fier zijn op ons land ! 

Ook wij in de club F.S.R. kunnen fier zijn op onze leden, gezien de evolutie van onze spoorbanen in het tweede 
trimester.  We vermelden ook diegenen die gewerkt hebben om een BBQ aan te bieden die onze faam ter zake 
waardig was.  Dank dus aan de kok, aan de mensen die voor het vuur hebben gezorgd, aan de barmannen, aan de 
gelegenheidsopdieners, zonder de Mamy’s te vergeten die na elke maaltijd de afwas doen om properder dan proper 
te leveren. 

Dank ook aan alle sympathisanten die ons steunen door hun aanwezigheid. 

Wij wensen een prettige vakantie aan allen en vooral aan diegenen die daar elk jaar ongeduldig op wachten. 

Prettig vakantie ! 

D.L. 
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1. Verkeer op de banen 

 
Bron : B.B. 

HLV 29 van de NMBS in het station van de 2-rails 

Op korte afstand volgt één van de 4 ICE’s van de 
Nederlandse Spoorwegen 

 
Bron : B.B. 

 
Bron : B.B. 

HLD 77 in wacht in het station van de 3-rails 
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HLE 15 met zijn konvooi 

 
Bron : B.B. 

 
Bron : B.B. 

Autorail Iroquois Mistral 

Nachtkonvooi 

 
Bron : B.B. 
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2. Thurn & Taxis 
 

 

 Een grote dank aan onze vriend Paul, die mij een idee voor een artikel heeft gegeven: Thurn & Taxis. 
De Brusselse site is iedereen welbekend, maar een terugblik is nodig. 
Ik ben niet zeker dat veel mensen de oorsprong van de naam van de site kennen: Thurn und Taxis is 

de naam van de eigenaars van dit terrein, een Italiaanse familie die een kasteel bezat in Brussel.  Naar het 
schijnt werd een straat in de wijk “Tour & Taxis” genoemd, voordat heel de wijk zo werd genoemd, tegen 
het midden van de XVIIe eeuw. 

Tegen het einde van de XIXe eeuw, met de opkomst van de handel via het kanaal in de onmiddellijke 
omgeving, besluit men de wijk aan te leggen.  Het “Hôtel des Douanes”, de hangar voor het overladen, en de 
hangar voor de gevaarlijke producten ontstaan tegen 1907, terwijl het immense maritieme station wordt 
afgewerkt in 1910. 

Er werkten tot 3000 bedienden op de site, en er werden dagelijks 1400 wagons behandeld.  De 
ontwikkeling van het wegtransport, en de verdwijning van de douaneverplichtingen binnen Europa hebben 
geleidelijk de verlating van de site veroorzaakt, in 1987. 

De familie Thurn und Taxis dan.  Oorspronkelijk was de naam “Tasso”, deze werd “Tassi” en 
vervolgens “Taxis” toen de familie tot de adelstand werd verheven door keizer Maximiliaan I.  In de XVIIe 
eeuw werd de patroniem “La Tour” toegevoegd. 

Deze familie verzorgde met name de postdiensten vanaf de XIIIe eeuw, en alle nakomelingen 
werden op erfelijke wijze grootmeester van de posterijen benoemd, en behielden zo het monopolie op de 
internationale post tot in 1867, toen die plaats moest worden overgelaten aan de Reichspost. 

De activiteit van de postdienst lag aan de basis van het fortuin van de familie, die haar activiteiten 
diversifieerde, met name door de productie van bier, tot in 1996. 

En daar komen we bij het vertrekpunt, want wie bier zegt, zegt bierwagens ! 
De wagons die Paul bezit zijn van Märklin.  De decoratie toont hetzij de postale geschiedenis van de 

familie, hetzij haar wapenschilden. 
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 Een laatste vraag, zullen jullie me zeggen: hebben die wagons echt bestaan ?  Het is niet dat ik niet 
gezocht heb, maar het is onmogelijk te zeggen.  Maar welk belang heeft het ? 
 

Benoit Bettig 
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De site vandaag 
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Beeld van vroeger: 
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3. Barbecue 2019 

Luisterende sympathisanten  

 
Bron: D.L. 

 
Bron: D.L. 

Ik wil nog wel een beetje… 

Mijn liefste papa 

 
Bron: D.L. 
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Bron: D.L. 

We luisteren en genieten van de zon 

Er wordt veel gediscussieerd 

 
Bron: D.L. 

 
Bron: D.L. 

We zetten ons goed, het is de foto-pose 
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Bron: D.L. 

Een moeilijke keuze: de camera of de Ronde van 
Frankrijk 

Koffie-pauze 

 
Bron: D.L. 

 
Bron: D.L. 

En de flits ! 
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De aflossing is verzekerd 

 
Bron: D.L. 

 
Bron: D.L. 

En nog eentje voor onderweg 

BBQ met als thema de Franse nationale feestdag 

 
Bron: D.L. 

 
Bron: D.L. 

Zijn ze nu voor mij gekomen of voor de Ronde van 
Frankrijk ? 
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4. Autonoom voertuig in Brussel 
 
SAM-e, het autonoom voertuig van de MIVB neemt vrijdag zijn eerste 
passagiers vrijdag mee. 
 

 
SAM-e, het autonome voertuig van de MIVB neemt vrijdag zijn eerste passagiers mee - © NICOLAS 
MAETERLINCK - BELGA 
 

SAM-e, het autonome voertuig van de MIVB neemt morgen zijn eerste passagiers in het park van Woluwe. 
De proefperiode loopt tot september, daarna wordt het voertuig op andere locaties getest. 
Deze autonome pendel of SAM-e (Smart Autonomous Mobility Electric) is sinds 7 juni te zien in het park 
van Woluwe, maar had nog geen passagiers vervoerd. 
Vanaf vrijdag kunnen twaalf reizigers plaats nemen aan boord van deze elektrische bus, uitgerust met zes 
zitplaatsen en evenveel staanplaatsen.  Ze verzorgt de pendel naar het sportcentrum, met haltes aan de 
Tervurenlaan en de boulevard van het Park van Woluwe. 
De pendels zullen beschikbaar zijn voor reizigers op vrijdag, zaterdag en zondag van 13:00 tot 19:00 uur. Ze 
zullen rijden met een snelheid van ± 10 km / u.  Begeleiders van de  MIVB zullen aan boord zijn om 
passagiers te helpen, hun indrukken vast te leggen en de reacties van het voertuig te bestuderen. 
Het nieuwe vervoermiddel werd gebouwd door het Franse bedrijf EasyMile en wordt gehuurd door de 
MIVB. De bus is uitgerust met een locatie- en detectiesysteem of Lidar op de vier hoeken van het voertuig, 
om vaste en bewegende obstakels te kunnen detecteren en dienovereenkomstig te reageren. De route van de 
SAM-e is ook voorzien van bakens zodat het voertuig kan bewegen. 
De MIVB heeft een tweede proefperiode gepland, tussen de herfstvakantie 2019 en de lente van 2020, op de 
Solvay-site in Neder-Over-Heembeek. 

Bron : www.rtbf.be 
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5. De terugkeer van de nachttreinen 
 
De nachttreinen in ere herstellen, voor de kunst van het reizen en een 
werkelijk ecologisch alternatief 
 

 
Herwaardering van de nachttreinen - © Pixabay 
 

Kan de herwaardering van de nachttreinen een werkelijk ecologisch alternatief vormen voor het 
toerisme en voor de verplaatsingen binnen Europa ?  Het idee groeit bij vele gebruikers die zich in een 
collectief verenigen om zich te laten horen. 

In België ijvert het collectief Back on Track Belgium voor eerherstel van de nachttreinen.  De nachttreinen 
met ligplaatsen werden inderdaad een vijftiental jaar geleden afgeschaft, zegt Arnaud Wieclawski, één van 
de oprichters.  Ze boden rijtuigen met goedkope zitplaatsen, rijtuigen met ligplaatsen voor 3, 4 of 6 
personen, en voorbehouden afdelingen voor 1 of 2 personen, comfortabeler maar ook duurder.  Sommige 
nachttreinen boden zelfs autotransport. 
  

Waarom werden ze afgevoerd ? 
 
De voornaamste reden voor de verdwijning van de nachttreinen is zeker hun gebrek aan rendabiliteit, in een 
periode waarin de wagen voorrang krijgt en waarin de low cost luchtvaartmaatschappijen zijn opgedaagd. 
In België zou men veel hebben moeten investeren om het versleten rollend materieel te vernieuwen.  Men 
heeft dus er dus de voorkeur aan gegeven om te investeren in de TGV, om uiteindelijk iets aan te bieden dat 
helemaal niet vergelijkbaar was, betreurt Arnaud Wieclawski.  De TGV is snel maar over een afstand van 
750 km, waar de nachttrein het dubbele bood. 
De zeldzaamheid maakt dat de nachttreinen die nog bestaan relatief duur zijn, en niet kunnen concurreren 
met de low cost vluchten.  Het collectief probeert op deze prijzenproblematiek te werken, en de treinen in 
ere te herstellen die vroeger bestonden. 
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En elders in Europa ? 
 
Frankrijk heeft veel ontmanteld in de jaren 2000-2010en alles op de TGV gezet.  Het Franse collectief Oui 
au train de nuit, dat deel uitmaakt van het Europees collectief Back on Track, heeft gestreden voor het 
behoud van twee lijnen en is daarin geslaagd.  Dat heeft geleid tot een debat in de Assemblée nationale, 
opdat de nachttreinen zouden worden opgenomen in de wet op de globale mobiliteit.  Er bestaat vandaag een 
werkelijke bezinning over dit onderwerp bij de SNCF. 
In Oostenrijk werd de dienst van de internationale nachttreinen twee jaar geleden heropend, om de kort 
daarvoor door de Duitsers verlaten niche-activiteit over te nemen. 
Er is duidelijk vraag, of het nu om economische redenen is of om ecologische redenen.  Zonder het 
nostalgische aspect te vergeten, vanwege diegenen die graag de nachttrein nemen omdat het een kunst van 
het reizen is.  Het moet gezegd worden, het is een heel avontuur en het is bijzonder aangenaam.  De 
slaaptreinen bieden een werkelijke gebruiksvriendelijkheid.  Het is mogelijk om een compartiment te 
reserveren voor de hele familie, de kinderen houden daar meestal van.  De reizen per nachttrein blijven 
trouwens een onvergetelijke herinnering voor velen. 
De nachttrein laat anderzijds ook de mogelijkheid om rond 6 uur ‘s avonds uit Brussel te vertrekken en, fris 
en uitgerust, om 7u ’s morgens aan te komen in Milaan, om werkelijk te genieten van een heel weekend ter 
plaatse. 
 
Back on Track Belgium 
 
Het Europees collectief Back on Track heeft de Belgen geïnspireerd die Back on Track hebben opgericht.  
Zij brengen burgers samen om actie te ondernemen en de politieke wereld te interpelleren.  Voor binnenkort 
worden een petitie en acties in de stations voorzien. 
Hun vragen zijn redelijk.  Het gaat om het herinvesteren in gepast materiaal, maar met de interessante idee 
dat het geheel van de partners en operatoren een Europees netwerk vormt, om samen te werken, met 
Europese investeringen.  Het feit van samen aan te kopen zou toelaten om groothandelsprijzen te bekomen 
bij de treinbouwers.  De Engelsen zijn zeer geïnteresseerd in dit project, terwijl de Oostenrijkers niet hebben 
gewacht om vooruitgang te maken. 
Het Belgisch collectief heeft contact opgenomen met de partijen om hen dit alternatief voor te stellen.  Nu 
blijft nog te hopen dat de marktstudies positief zullen zijn, en dat de regering druk zal uitoefenen op de 
NMBS, die tot nu toe weinig reactief was om dit te overwegen. 
De brandstofprijs telt niet mee in de prijs van een treinticket.  Indien een belasting op de kerosine van de 
vliegtuigen wordt ingevoerd, dan zal de nachttrein des te meer een geloofwaardig alternatief worden.  Dat is 
een interessante marketing-uitdaging ! 
 

Bron : www.rtbf.be 
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6. Clubagenda 
A partir du 

Mercredi 3 Juillet 
15h00 : - On travaille 
19h00 : - On roule (commande analogique sur le 3 rails) 
 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Mercredi 10 Juillet 
15h00 : - On travaille 
19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 
 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Samedi 13 Juillet 
 - Barbecue 

Mercredi 17 Juillet 
15h00 : - On travaille 
19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 
 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Vendredi 19 Juillet 
19h00 : - On travaille ou On roule (à confirmer) - jusque 22H00 

Dimanche 21 Juillet 
7h30 - Bourse des collectionneurs de Woluwe 

Mercredi 24 Juillet 
15h00 : - On travaille 
19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 
 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Samedi 27 Juillet 
14h00 : - On travaille ou On roule (à la demande) - jusque 17h00 

Mercredi 31 Juillet 
15h00 : - On travaille 
19h00 : - On roule (commande digitale PLUS sur le 3 rails) 
 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Mercredi 7 Août 
15h00 : - On travaille 
19h00 : - On roule (commande analogique sur le 3 rails) 
 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Mercredi 14 Août 
15h00 : - On travaille 
19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 
 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Vendredi 16 Août 
19h00 : - On travaille ou On roule (à confirmer) - jusque 22H00 

Dimanche 18 Août 
7h30 - Bourse des collectionneurs de Woluwe 
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Mercredi 21 Août 
15h00 : - On travaille 
19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 
 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Samedi 24 Août 
14h00 : - On travaille ou On roule (à la demande) - jusque 17h00 

Mercredi 28 Août 
15h00 : - On travaille 
19h00 : - On roule (commande digitale PLUS sur le 3 rails) 
 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Mercredi 4 Septembre 
15h00 : - On travaille 
19h00 : - On roule (commande analogique sur le 3 rails) 
 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Mercredi 11 Septembre 
15h00 : - On travaille 
19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 
 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Samedi 14 Septembre 
9h00 - Présence du club à la bourse de Saint-Ghislain 

Dimanche 15 Septembre 
7h30 - Bourse des collectionneurs de Woluwe 

Mercredi 18 Septembre 
15h00 : - On travaille 
19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 
 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Vendredi 20 Septembre 
19h00 : - On travaille ou On joue (à confirmer) - jusque 22H00 

Mercredi 25 Septembre 
15h00 : - On travaille 
19h00 : - On roule (commande digitale PLUS sur le 3 rails) 
 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Samedi 28 Septembre 
14h00 : On travaille ou On joue (à la demande) - jusque 17h00 
 Visite du CFC de Haine-Saint-Pierre => A TOUS présence souhaitée ! 
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Programme à titre indicatif 
Mercredi 2 Octobre 

15h00 : - On travaille 
19h00 : - On roule (commande analogique sur le 3 rails) 
 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Samedi et Dimanche 5 - 6 Octobre 
10h00 - Grande fête de la vapeur pour la clôture de la saison au PTVF 

Présence des membres souhaités 
Mercredi 9 Octobre 

15h00 : - On travaille 
19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 
 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Dimanche 13 Octobre 
7h30 - Bourse des collectionneurs de Woluwe 

Mercredi 16 Octobre 
15h00 : - On travaille 
19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 
 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Vendredi 18 Octobre 
19h00 : - On travaille ou On roule (à confirmer) - jusque 22H00 

Mercredi 23 Octobre 
15h00 : - On travaille 
19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 
 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Samedi 26 Octobre 
14h00 : - On travaille ou On roule (à la demande) - jusque 17h00 

Mercredi 30 Octobre 
15h00 : - On travaille 
19h00 : - On roule (commande digitale PLUS sur le 3 rails) 
 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Dimanche 8 Décembre 
7h30 - Bourse des collectionneurs de Woluwe 

 
Pour d’autres dates ferrovipathiques : http://users.skynet.be/sky34004/bourse.html 
 
Afin d’éviter de vous déplacer inutilement et de trouver porte close, il est demandé aux membres désireux de se rendre à la 
réunion de prendre le temps de vérifier le courrier (e-mail) ou de contacter un responsable avant le départ, ceci afin d’avoir 
confirmation du maintien ou de la suppression de la réunion. 
 
 

 
  

Ce Ferro Flash est le vôtre et il ne tient qu'à vous qu'il soit intéressant, envoyez-nous 
vos articles, idées et remarques 
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