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Siemens Prüfcenter en de Selfkantbahn 
reisverslag van Gerrit van Straaten, deel 1 

 
Net over de grens in Duitsland zijn op het gebied van railvervoer diverse interessante reisdoelen die helaas niet 
altijd goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer. Zo is er het grote testterrein (Prüfcenter) van Siemens bij 
Wegberg-Wildenrath waar elektrische treinen en trams beproefd worden. Ruim 10 kilometer ten Oosten van Sittard 
rijdt al zo'n 30 jaar de Selfkantbahn met stoom op meterspoor. Beide maakten deel uit van een tweedaagse reis van 
Jan Voerman Railhobbyreizen, de organisatie waarmee ik twee jaar terug naar Frankrijk ben geweest (zie Groot-
Spoor, № 60, blz.10). In deel 1 het bezoek aan het Siemens Prüfcenter. 
 
De reis begon op zaterdag 18 augustus met een bezoek 
aan de voormalige Engelse luchtmachtbasis Laarbruch 
die 10 jaar terug als zodanig gesloten is. Daar is sinds-
dien echter de burgerluchthaven Weeze Airport (tot 
voor kort Flughafen Niederrhein geheten) gevestigd 
waar op dit moment vooral zogenoemde low-cost-
carriers zoals Ryanair op vliegen. Vanuit Amsterdam of 
Utrecht is er een buslijn van BBA-Tours naar dit vlieg-
veld, vanuit Arnhem/Nijmegen/Venray rijden taxi-
busjes. We hebben daar een uitgebreide lezing met 
rondrit gekregen, inclusief bezoek aan een nog aan-
wezige bomvrije hangar waar nu een ex-Poolse MIG 
van een partybureau staat. Dat vliegtuig maakt net als 
een gereconstrueerde stormbaan deel uit van dagje 
“soldaatje spelen”. Het hele terrein is nog vrijwel 
geheel in de staat waarin het tijdens de militaire periode 
was voor wat betreft gebouwen, kazernes, hangars, enz. 

De reis ging verder naar Krefeld waar desgewenst een 
tramrit naar Düsseldorf gemaakt kon worden. In deze 
laatstgenoemde stad werd in het InterCity Hotel over-
nacht; de kamerkaart was geldig als netkaart op het 
gehele openbaar vervoer in de regio, het Verkehrs-
verbund Rhein-Ruhr. 
Het programma van zondag 19 augustus was voor mij 
de belangrijkste reden om mee te gaan. Eerst werd een 

bezoek gebracht aan het Siemens Prüfcenter dat op die 
datum een Open Dag had ter gelegenheid van het 10-
jarig bestaan. Het gaat ook hier om een voormalige 
Engelse luchtmachtbasis, waar in dit geval echter 
nauwelijks iets meer van over is. Op het terrein liggen 
twee ringspoorlijnen: een normaalspoorcircuit van circa 
6 kilometer en een gemengd normaal-/meterspoor-
circuit van ongeveer 2,5 kilometer. Daarnaast zijn er 
diverse andere testsporen, waaronder een met afgrijse-
lijk krappe bogen en een steile heuvel; net een model-
spoorbaantje. Vrijwel alle sporen zijn geëlektrificeerd 
met bovenleiding, sommige ook met een derde rail. De 
spanning en stroomsoort kan gevarieerd worden zodat 
de meest uiteenlopende treinen, trams en metro’s er 
kunnen rijden. 
Pendelbussen reden in hoge frequentie af en aan tussen 
grote parkeerterreinen op het omliggende industrie-
terrein en van/naar het station Dalheim, aan de Duitse 
rest van onze “IJzeren Rijn”.  
Op de grote testring reed een ICE; op de kleine een 
stoomtrein van de Selfkantbahn. Met beide treinen kon 
je mee tegen betaling van € 1 ten gunste van een niet 
nader aangegeven “goed doel”. De ritten bestonden 
steeds uit twee rondjes. De stoomtrein werd met loc 5 
gereden, een moderne 1C1 tenderloc die sterke ver-
wantschap toont met de bekende ELNA-locs. Op foto 1 
nadert de trein het perron; let op het gemengde normaal 
en meterspoor en rechts de derde (stroom)rail voor 
metro’s. In de trein reed ook een bejaard Zwitsers rij-
tuig mee afkomstig van de Appenzeller Bahn; bouwjaar 
1886 maar in de loop der jaren natuurlijk af en toe aan-
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gepast aan de moderne tijd van dat moment. Foto 2 is 
van het interieur ervan. Voor rangeerdoeleinden heeft 
Siemens een eigen diesellocje op meterspoor, afkom-
stig uit de voormalige DDR (foto 3).  
In de vele hallen op het terrein stond allerlei materieel 
zoals een tweetal Combino-trams: links een voor 
Potsdam, rechts de Amsterdamse 2063 (foto 4). 

Op foto 5 is links een treinstel voor Bangkok te zien 
bestemd voor het voorstadsverkeer; voor de lijn naar de 
luchthaven waren er soortgelijke rood-witte stellen te 
zien. Rechts staat dieselloc V151 van de Duitse 
Rurtalbahn. Van historisch materieel was niet veel 
aanwezig: enkele dienstvoertuigen van Siemens en een 
E03 (foto 6). Modern materieel was er uiteraard in 
grote hoeveelheden: foto 7 laat een Spaans hoge-
snelheidstreinstel type AVE (= de Duitse ICE) zien met 
rechts daarvan een treinstel type Desiro voor 
Bulgarije(?). Het hele terrein was bezaaid met 
consumptie-inrichtingen, veelal bier en/of braadworst, 
kinderamusement (schminken, springkastelen, enz.). 

Bij de ingang van het Prüf-
center staat een kantoor-
gebouw annex hotel voor 
bezoekende technici, enz. Op 
de bovenste verdieping is een 
grote modelbaan van het hele 
testterrein (foto 8). 
 
In het volgend deel lezen we 
het bezoek aan de Selfkant-
bahn, een museumlijntje op 
het restant van de vroegere 
Geilenkircher Kreisbahn. 
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