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door Leo van der Werf 
 
 

Zaterdag 5 Juni, een rondje 
over het eiland van 
IJsselmonde om Carel op te 
halen voor de Voerman 
Railhobbyreis naar de 
Rhätische Alpen in 
Zwitserland. Alle schema’s 
waren klaar en er kon in 
onze ogen niets meer fout 
gaan. We kwamen op tijd 
aan in Alphen aan den Rijn 
en verschillende gasten 
waren daar ook al 
gearriveerd. We konden 
mooi op tijd vertrekken en 
na een drietal tussenstops in 
Bodegraven, Driebergen en 
Velp was het reisgezelschap 
compleet. Nu eerst koffie op 

de bekende plek in Zevenaar alvorens Duitsland in te duiken. Vandaag moeten we Heilbronn bereiken 
voor ons overnachtingshotel. We arriveren op tijd en sommigen zien zelfs gelegenheid om voor het 

avondeten nog naar het station te wandelen. Andere doen 
dit erna en nemen de gelegenheid om op een terrasje nog 
een slaapmutsje te nemen. 
 

Zondag eerst nog een stukje autobaan, tot in de buurt van 
Ulm om vervolgens via een mooie landelijke route naar 
Ochsenhausen te rijden. Hier staat de Öchsle gereed voor 
ons om een rit te maken naar Warthausen. Met een gezapig 
gangetje wordt er door het fraaie landshap van dorp naar 
dorp gereden en ruim een uur later zijn we op de plaats van 
bestemming. Aangetrokken door het mooie landschap 
wordt besloten met de bus de autobaan te vermijden om 
naar Vaduz te rijden. Hierdoor, en door de 
belastingformaliteiten aan de Zwitsers/Oostenrijkse grens, 
arriveren we een uur te laat in Vaduz. Het weer was 

prachtig, alleen waren de meeste (belastingvrije) winkels dicht zodat het bleef bij een versnapering op 
een terras, een wandeling door de stad of het bekijken van de wedstrijd 2-spanrijden.Vervolgens naar 
Chur voor ons hotel. Een mooi hotel op de oever van de Plessur en recht tegenover de Obertor. Dichtbij 
het historische centrum, de Arosa-bahn en nog geen tien minuten lopen van het station, wat we dan ook 
een aantal malen zullen doen in de komende week. 
 

Vandaag, maandag 7 juni, staat de eerste rit met de RhB op het programma. Via Filisur zullen we naar 
Davos rijden. Een mooie rit van ruim anderhalf uur door prachtige dalen met mooie vergezichten en de 
eerste passage van het Landwasserviaduct. In Davos zwermde de groep uit over het plaatsje, dat 
jammer genoeg in een slaap-periode was, het winterseizoen was afgesloten en het zomerseizoen moest 
nog starten. Er werd gewandeld naar Davos Dorf en terug, met de finiculaire werd één van de 
omliggende bergen bedwongen en in een fraai restaurant de lunch genuttigd.  In de loop van de middag 
kwam Ben ons weer ophalen voor de terugrit met de bus 
over Klosters en Landquart. 
 

Dinsdag stond de rit door de Rheinschlucht en de oversteek 
over de Oberalppas op het programma naar Andermatt waar 
we ook gebruik zouden maken van de treinen van de 
Matterhorn Gotthard Bahn (MGB). Na de lunch werden we 
door Ben getrakteerd op een mooie rit per bus over de 
Oberalppas. Hij bewees hier zijn stuurmanskunsten in de 
verschillende haarspeldbochten die meer dan eens te scherp 
bleken voor onze 13-meter bus. Na een vergeefse poging in 
Sedrun om het bezoekerscentrum van de Gotthard 
Basistunnel te bezoeken, het bleek op dinsdag gesloten te 
zijn, wordt een stop ingelegd in Disentis. Het rangeren op 
het station, de scheiding tussen de RhB en MGB levert mooie 
plaatjes op vanaf het terras van de stationsrestauratie. Het beroemde klooster wordt door een klein 
groepje reizigers ook nog bezocht alvorens door te rijden naar Chur. Vandaag hadden we onfortuinlijk 
wat regen in Andernatt. 



 

Na twee dagen georganiseerde ritten stond woensdag in het teken van de vrije dag. Enkelen trokken 
naar Zürich, voor boodschappen, of een laatste rit met een Mirage in de gewone dienst, een rit met de 
Forchbahn, de Uetlibergbahn of de Sihltalbahn, anderen hielden het dicht bij huis en reden naar Arosa 
met de trein. De waaghalsen vertrokken bij tijds naar het station om proberen Tirano te bereiken via de 
100-jarige Bernina bahn. De folders en de informatie op het station gaven weinig hoop, geen regionale 
treinen op dit traject, de Express treinen waren allemaal volgeboekt. Maar met een aantal malen 
overstappen was het toch te doen en kon een volledige retourrit gemaakt worden. 
 

Na (voor sommigen) de rust van de woensdag staat voor de 
donderdag de rit naar Sankt Moritz, via de Vereinatunnel, 
op het programma. Een rit van twee en een half uur met 
tweemaal overstappen. We zien vandaag de Inn voor het 
eerst, een van de andere grote waterstromen die in 
Graubunden ontspringt. Na een uitgebreide wandeling en 
lunchpauze in dit mondaine oord vertrekken we met de bus 
voor een adembenemende rit over de Julierpas en over 
Lenzerheide terug naar het hotel.  
Bijna twee uur lang genieten van de bergwereld boven de 
boomgrens (2200 meter) en van groene dalen met de 
fraaiste dorpjes en vergezichten. Sommige dorpspassages 
waren maar net ruim genoeg om de bus door te laten. 
 

Na de inspannende rit voor Ben op donderdag wordt de 
vrijdag ingevuld met een rondrit met de trein. Na een herhaalde kennismaking met de Vereinatunnel 
(ruim een kwartier extra nachtrust voor sommige onder ons) komen we aan in Scuol een prachtig dorpje 
aan het einde van het Engadinerdal, het ligt echter bijna een kilometer lopen van het station (bergaf) aan 
de oever van de Inn. Daar de locale bussen rond het middaguur pauze houden was het niet voor iedereen 
mogelijk het dorp te bezoeken. Na de lunch steken we door naar Samedan, voor een korte thee- en 
ijspauze. De ijscoupes moesten toch een keer op tafel komen. En ter afsluiting van het rondje aan boord 
gestapt van de trein naar Chur door het Albulladal, via Fillisur, het Landwasserviadukt, Tiefencastel en 
Rheichenau. Vanavond pakken en afscheid nemen van Chur.  
 

Zaterdag vroeg op, de trein vertrekt om 8.22 uur naar Rorschach waar we de boot naar Lindau moeten 
halen. Alles verloopt volgens plan, met uitzondering van de boot die ruim 25 minuten eerder afvaart dan 
verwacht. De koffie op de kade moeten we dan ook laten lopen, gezien het feit dat het ook regent wordt 
dit door iedereen geaccepteerd. Na een boottocht van bijna een uur komen we aan op het eiland van 
Lindau voor de lunchpauze. Een wandeling over het natte 
eiland, het regende nog steeds, en een bezoek aan het 
station rondde de pauze af. Éénmaal in de bus op weg naar 
Heilbronn kwam het zonnetje door en arriveerde we onder 
een stralende hemel wederom in ons overnachtingshotel. Na 
het diner verraste Ben van der Veer het gezelschap op een 
kleine excursie naar de restanten van een Romeins 
Castellum, waar de straat en het hotel hun naam aan 
hebben ontleend. 
 

Nog een dag te gaan over de autowegen in Duitsland, geen 
excursies meer, enkele stops onderweg voor de koffie, lunch 
en hightea kwamen we voldaan aan op de afgesproken 
uitstapplaatsen en konden we terugkijken op een mooie 
vakantie waar wederom bewezen werd dat Zwitserland het 
land bij uitstek is voor een geslaagde treinvakantie. Onze aanname dat er niets fout kon gaan is op een 
paar puntjes na gelukkig uitgekomen. De reis stond o.l.v. Carel Neijenhuizen en Leo vander Werf; 
chauffeur: Ben Hoogstraten. 
 
 


