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Krachtig en gracieus puft het zwarte ijzeren ros door een landschap, dat
een prentenboek niet zou misstaan: links de fijne huisjes met hun rode
daken, rechts het dichte naaldbos. Dan nadert de stoomtrein met zijn
passagiersrijtuigen een viaduct over het dal. Met een lange fluittoon,
begeleid door een sissende stoomwolk, begroet hij de wandelaars
beneden in het dal - net zoals hij dat ook al meer dan 150 jaar geleden
deed. Een deur naar deze reeds lang vervlogen tijd opent zich voor wie
in het Erzgebirge onderweg is met één van de historische smalsporen of
wie er eentje tegenkomt. Het is de goede oude tijd waarin de klok
langzamer tikte en de charme van de rustig puffende locomotieven elke
dag opnieuw op de mensen indruk maakte.
Vooral de aanleg van de route door het Erzgebirge gaf de ontwerpers
toen de nodige hoofdbrekens: ze moesten rivieren oversteken, dalen
met viaducten overbruggen en tunnels door de rotsen graven. Juist dat
maakt een reis met het spoor door de regio ook vandaag nog zo
gevarieerd. Met een lengte van in totaal 56 kilometer leiden de vier
trajecten van de Fichtelberg-, Presnitztal-, Weißeritztalbahn en
Museumsbahn Schönheide u door sprookjesachtige dorpjes en
idyllische landschappen. De stoomtreinen zijn regelmatig in gebruikt.
Opvallend: het is voornamelijk op vrijwilligerswerk gebaseerd. De
meeste stokers, machinisten, mecaniciens en conducteurs zijn
bewoners van het Erzgebirge, die hun werk uit liefde voor de oude
stalen kolossen doen. Interessant zijn ook het Smalspoormuseum in
Rittersgrün en het Spoorwegmuseum in Schwarzenberg. Daar kunnen
bezoekers de grote locomotieven in hun remise van dichtbij bekijken.
Iets kleiner, maar even indrukwekkend, zijn de vijf modelspoorlijnen in
het Erzgebirge. Tot in het kleinste detail tonen ze de grote wereld,
bijvoorbeeld het Modelbahnland Erzgebirge in Thermalbad Wiesenbad.
Dit is de grootste baan in Europa met een spoorbreedte van 45
millimeter. Op 770 vierkante meter en 660 meter spoor rijden 30 treinen
rond ongeveer 450 gebouwen. Wie hier nog niet genoeg aan heeft, kan
een uitstapje maken met de kabelbaan Augustusburg of de
Erzgebirgischen Aussichtsbahn met als hoogtepunt de oversteek van
het Markersbacher viaduct is.

Het dichte spoorwegnetwerk van het Erzgebirge getuigt van een
industriële cultuur, die de bewoners van het Erzgebirge indertijd vol
enthousiasme hebben ontwikkeld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
de vader van de autmobielindustrie in Saksen, August Horch, meer dan
100 jaar geleden in Zwickau zijn eerste auto's ontwierp en bouwde.
Sindsdien is de Duitse auto- en motorfietsindustrie onlosmakelijk
verbonden met namen als Audi, DKW, Wanderer, Auto Union, Barkas,
Trabant en de huidige fabrieken van BMW, Porsche en Volkswagen in
Leipzig, Dresden en Zwickau-Mosel.
Talrijke musea houden de herinneringen aan de begintijd in leven. In het
August-Horch-Museum, één van de modernste technologiemusea van
Duitsland, kunt u op een oppervlakte van 3000 vierkante meter rijklare
olditmers aanraken, zeldzame historische affiches zien en uitgebreide
onbekende documentaires uit die tijd en video-animaties bekijken. Ook
de ontwikkeling van de tweewielertechnologie is uitstekend
gedocumenteerd, bijvoorbeeld in de tentoonstellingen over motorfietsen
op Schloss Augustusburg en Schloss Wildeck.
En zo staat in het Erzgebirge de deur naar een reeds lang vervlogen
periode altijd op een kier en komt iedereen die geïnteresseerd is in
geschiedenis, technologie en machines aan zijn trekken.
Excursietips en data
Echte Erzgebirgische Aussichtsbahn
In 2013 rijden tijdens 6 weekenden historische railbussen (ook
"Ferkeltaxi's" genaamd) door het prachtige landschap tussen
Schwarzenberg en Annaberg-Buchholz. De rit over het unieke
Markersbacher viaduct is het absolute hoogtepunt.
Rittenschema 2013 (wijzigingen voorbehouden):
- 27 en 28 april,
- 25 en 26 mei,
- 22 en 23 juni,
- 27 en 28 juli,
- 17 en 18 augustus,
- 5 en 6 oktober
Meer informatie vindt u op http://www.vse-eisenbahnmuseumschwarzenberg.de/Aussichtsbahn.htm
Link naar routes voor motorrijders:
http://www.erzgebirge-tourismus.de/cgibin/click.system?navid=1357&sid=c

