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Toeristen/Museumlijn

Onderweg tussen
traditie en toekomst;
van Rijn naar

Westerwald

www.diebrex.de
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In de sporen van Romeinen, IJzergieters en Pottenbakkers
Slot Neuwied

Slot Engers

Kasteelpark Sayn

Burcht Sayn

Abdij Sayn

Toeristenlijn
“De Brex“
Wanneer men tegenwoordig het Westerwald bezoekt
kan men bijna niet geloven
dat zich hier vroeger mijnen,
ijzergieterijen en fabrieken
voor de verwerking van klei
bevonden, met werk voor
vele duizenden mensen. Als
levend monument van de
industriegeschiedenis is, behalve een aantal gebouwen
alleen de Brexbachtalbahn
compleet behouden gebleven. Hiermee werd, gedurende meer dan 100 jaar de
Westerwaldproducten naar
de bestemmingen in binnen- en buitenland getransporteerd. Uiteindelijk werd
de lijn in 1994 buiten bedrijf
gesteld.

www.kallweit-design.de

Opening Siershahn-Grenzau;
Pinksteren 2009

De, in 2007 opgerichte vereniging Brexbachtalbahn e.V. heeft
niet alleen voor het behoud van
de infrastructuur gezorgd, maar
ook zal er in de toekomst op
deze prachtig gelegen spoorlijn
samen met een vervoers-partner
een dienstregeling uitgevoerd
gaan worden. Het grote feest
tijdens Pinksteren 2009, de opening van het eerste traject Siershahn-Grenzau met meer dan
25.000 bezoekers, heeft duidelijk
gemaakt wat de mogelijkheden
met een gereactiveerde Brexbachtalbahn voor het toerisme
zijn.
De veelvoud aan bezienswaardigheden, de levende geschiedenis, wandelwegen en uitstekende gastronomie en hotellerie

Sayner giethal

Burcht Grenzau

langs de spoorlijn, in het hart van
twee natuurparken bieden diverse doelgroepen een gevarieerd programma voor activiteiten
en ontspanning. Een gereactiveerde Brexbachtalbahn maakt
dit alles toegankelijk en zal voor
een duidelijke en blijvende opwaardering van het toerisme in
de regio zorgdragen.

Westerwalder keramiek

Erlenhofsee

kleigroeve-museum

Ritten op de Brexbachtalbahn
Na aansluiting op de rechtsrheinische spoorlijn KoblenzBonn is het mogelijk in de
weekenden een dienstregeling
uit te voeren. Tot dat moment
zal de vereniging ritten organiseren bij speciale gelegenheden en gebeurtenissen. Ook
kan de Brexbachtalbahn voor
familie- en bedrijfsfeesten ge-

huurd worden. Raadpleeg daarvoor regelmatig onze website:
www.diebrex.de

In Bendorf als Gast willkommen „Sayn“

Ob Abteikirche, Schloss Sayn mit Kapelle, Museen, Burg, Garten der Schmetterlinge,
Industriedenkmal Sayner Hütte oder Hein´s Mühle. Ob Welterbe Limes mit
Römerturm, Deutsche Limesstraße oder Premiumwanderwege wie Rheinsteig oder
Saynsteig entlang der alten Brexbachtalbahn: Freuen Sie sich auf eine einzigARTige Kultur- und Naturlandschaft, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Tourist-Information der Stadt Bendorf:
Schloss Sayn, Abteistr. 1 . 56170 Bendorf-Sayn
Tel. 0 26 22 - 90 29 13 . Fax 0 26 22 - 90 29 17
E-Mail: touristinfo.sayn@bendorf.de
www.bendorf.de
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De geschiedenis

1880

1984

Ontwerp van de spoorlijn en
begin van de bouw van tunnels
en bruggen

100-jarig jubileum met duizenden bezoekers. De eerste driesteden-wandeling op Hemelsvaartdag, van Neuwied via Bendorf naar Hohr-Grenzhausen.

30.05.1884
Opening van de spoorlijn tussen
Engers en Siershahn

tot 1915
Het goederen- en personenverkeer ontwikkelt zich beter dan
men had verwacht

1923
De regio wordt door de Fransen
bezet, die ook het spoorwegnet
overnemen

1989
De laatste personentrein rijdt op
de Brexbachtalbahn

1996
Laatste drie-steden-wandeling
met 30.000 bezoekers

tot 2001
Langzamerhand komt er een
einde aan het goederenverkeer

1924

2007

De Brexbachtalbahn komt weer
in handen van het Duitse Rijk

Oprichting van de vereniging tot
behoud van de Brexbachtalbahn

tot 1960

2009

De capaciteit neemt enorm toe,
zowel in het goederen- als in het
personenvervoer

125-jarig spoorlijnjubileum en
het feestelijk opnieuw in
gebruiknemen van het gedeelte SiershahnGrenzau. 25.000
bezoekers

1972
Einde van het stoomtijdperk. Het
personenvervoer op de zijlijn
Grenzau-Hohr-Hilscheid wordt
stilgelegd

1979/1980
De Bundesbahn moderniseerd
met hoge kosten het traject
Engers-Siershahn

2010
Reactivering
van het traject
Grenzau-Bendorf
en regelmatig
speciale ritten
tussen Grenzau
en Siershahn
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Met volle teugen van natuur en cultuur genieten !
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De Vereniging

„De Brex“ hebbedingetjes

BREXCLUSIV

Het Project
“BREX IN MOTION”

in Motion

Stoomlocomotief BR 44
op „De Brex ” DVD-kleur-geluid,
ca. 30 minuten

Aantrekkelijk en informatief, om
weg te geven of om zelf te houden, maar altijd ten gunste van
“de Brex”

2. Mai 2010

7,50 €

Mit der 44er auf „Der Brex“

Brexbachtalbahn e.V.

Samen gezellig

Wij brengen de geschiedenis
aan het rollen !
Met de reactivering van de
spoorlijn heeft de “Brexbachtalbahn e.V.“, een officieel geregistreerde vereniging, zich ten doel
gesteld de belangen van de cultuur in onze regio te behartigen. De vereniging wil interesse
en begrip opwekken voor de
geschiedenis welke onafscheidelijk verbonden is met het soReactivering door
de vereniging

ciale en economische verleden
van het Westerwald. Het wil
spoorwegrijtuigen in stand
houden en regelmatig toeristenverkeer realiseren. Met de
mogelijkheden die daardoor
ontstaan zal het een bijdrage leveren aan de stijgende waarde
van de regio.
Omdat de vereniging zelf voor
het toeristenverkeer geen licenties heeft, is een spoorweginfrastructuur – en vervoersbedrijf als partner aangetrokken
om de organisatie en uitvoering
van de dienstregeling te verzorgen. De reguliere ritten worden uitgevoerd met historische
railbussen, terwijl er op bijzondere dagen en bij speciale evenementen ook stoomlocomotieven ingezet worden. Verder
hebben wij plannen om een
collectie van historische documenten te verzamelen, thematische en extra ritten te organiseren, voordrachten te houden
en een klein spoorwegmuseum
op te bouwen op het terrein van
het huidige locdepot in Siershahn.

POSTER

125 Jahre

Brexbachtalbahn

1884 - 2009
www.diebrex.de

KRONIEK

Railbus VT 798, rit gefilmd
vanuit de cabine, van Grenzau
naar Engers, 1994, DVD-kleurgeluid, ca. 22 minuten

Führerstandsmitfahrt auf
der Brexbachtalbahn von
Grenzau nach Engers
am 24.09.1994
Gabriel Habermann

7,50 €
BREXPOSÉ

2. Jahrgang Ausgabe
Nr. 2
Juni 2008 3,50 EUR

1884 - 2009

125 Jahre Brexbachtalbahn Engers - Siershahn

De geschiedenis van
de Brexbachtalbahn
van 1884-2009,
A4-formaat,
52 bladzijden

Nr. 4
2. Jahrgang Ausgabe
August 2009 3,50 EUR

BREXPOSÉ
www.diebrex.de

www.diebrex.de

BREXPOSÉ

125 Jahre Brexbachtalbahn

Große Wiedereröffnung
an Pfingsten mit
Tausenden von Gästen
Tourismus

Die Römer, der Limes
und „Die Brex“
Bahnhöfe

Schicksals- und
Sehnsuchtsorte

Das Magazin für BahnKultur

9,95 €

“BREX IN MOTION”

www.diebrex.de

Uitgebracht t.g.v.
van het jubileum,
A1-formaat,
gelimiteerde
Oplage
5,00 €

DB-Neubaudampflok BR 82 mit morgendlichem Tonleerzug nach Siershahn auf dem großen Viadukt in Sayn kurz vor Einfahrt in den Burgtunnel - Mai 1971. Aufnahme von Anton Jüppner / Sammlung Gerd Tierbach. Design: Gernot Kallweit für Brexbachtalbahn e.V. Limitierte Sonderauflage zur Wiedereröffnung: 1.000 Stück

Restauratie manschappenwagen

Das Vereinsmagazin e. V.
des Brexbachtalbahn
des Vereins Brexbachtalbahn
e. V.

Gut Holz

Strecke von Siershahn
bis Bendorf komplett
frei
Gut gebaut

Nie stillgelegt - „Die
Brex“
als Modelbahn in Holland
Gut gesichert

Neue Attraktion in
Sayn:
der Kletterwald

Hét magazin voor treincultuuralles rondom de Brex, de spoorlijn, de cultuur en de geschiedenis van de regio. Verschijnt
2x per jaar

3,50 €

Ulrich Neumann
Gernot Kallweit

POLOSHIRT
Met kraag, 100 % katoen met exclusief
Brexdesign rood-zwart met 9-kleurig
geborduurd logo op de borstzijde;
tekst 1- kleurig op rugzijde.
Maten M - XXL

19,95 €

STICKER
Gummi, driedemensionaal,
kleeft goed en overal, en is
weer verwijderbaar.
Ca. 100 mm

3,00 €

De Brexbachtalbahn – levende
industriegeschiedenis
midden in de natuur
Historische gebouwen en oude
verhalen geven iedere regio een
eigen en onmiskenbaar gezicht.
Het bouwkundig erfgoed is een
aanknopingspunt over de leefwijze van de bewoners en geeft
de dorpen ieder
een eigen karakter.
“ je moet de toekomst niet
De wisselwerking
voorspellen, maar hem
tussen mens, namogelijk maken “
tuur en kultuur,
verleden en toekomst is de wezenlijke voorwaarde om het bestaande te bewaren en verder te
ontwikkelen.
Het project:
“Toeristen/museumlijn De Brex“

gaat verder dan
alleen het opwaarderen van de
toeristische attracties; het gaat
ook om onderzoek en overdracht
van de geschiedenis en het
bevorderen van het publieke
bewustzijn. En, niet in de laatste
plaats om de klassieke oudheid,
de middeleeuwen en de industriële ontwikkeling in het Westerwald te begrijpen, te voelen en
te ervaren.
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Ja, ik wil ook mee met deze trein
Brexbachtalbahn e.V.
Olaf Hof
Im Schulwäldchen 16
57572 Niederfischbach
Fax: +49 (27 34 )57 12 03
E-Mail: info@diebrex.de

Aanmelding lidmaatschap
Hierbij meld ik mij als lid van de vereniging Brexbachtalbahn e.V. aan.
Ondergetekende aanvaardt de statuten van de vereniging met alle
rechten en plichten.
Jaarlijkse bijdrage: één persoon:
48.– €
gezin:
72.– €
vijfenzestigplussers, studenten: 36.– €
jeugd:
24.– €
rechtspersonen:
150.– €
Indien Uw lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar ingaat, wordt Uw bijdrage
aangepast.

Naam, voornam
Geboortedatum

Beroep

Straat
Postcode, plaats
Telefoon

E-Mail

Plaats, datum, handtekening
Gerechtigde(n) (bij leden onder 18 jaar)

Bij de bevestiging van Uw aanmelding als lid ontvangt U van onze penningmeester een formulier waarmee U Uw bank opdracht kunt geven
tot automatische incasso.
Het bedrag kunt U overmaken naar:
Brexbachtalbahn, Sparkasse Koblenz
IBAN: DE52 5705 0120 0000 1359 21, BIC: MALADE51KOB
BREXBACHTALBAHN Promotie Team
David en Nel Davids
Roland Halekor
E-Mail: davidennel@casema.nl
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