
ZO BELEEFT 
U DE HARZ

Het spoorwegennet van de
Harzer Schmalspurbahnen

Regulier treinverkeer
het hele jaar door

Wij, de Harzer Schmalspurbahnen, zijn met 25 
stoomlocomotieven één van de laatste grote 
stoomervaringen in de wereld. Beleef op het 140,4 

kilometer lange spoorwegennet met een spoorbreedte van 

1.000 mm onze stoomlocomotieven tijdens hun dagelijks 

gebruik. Ervaar dit spoorwegennet, bestaande uit de Harzquer-, 

Selketalen Brockenbahn smalspoorwegen, dat u in het hartje 

van Duitsland talrijke superlatieven biedt. Verken natuur en 

cultuur met onze stoomtreinen, één van de grootste attracties 

in het meest noordelijke middelgebergte van Duitsland, de Harz!

Harzer Schmalspurbahnen GmbH
Friedrichstraße 151 | D-38855 Wernigerode

Tel. +49 3943 / 558-0 | Fax +49 3943 / 558-148

info@hsb-wr.de | www.hsb-wr.de
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Meer beleven:
Harzplezier & Eventgenot

Meer verkennen:
Stoomlegendes &  
Technische wonderen

Meer ervaren:
Reistijd & Smalspoortreinen

Zo ervaart u de Harz:
De smalspoortreinen van de Harz

STAP IN EN ERVAAR...
Het meest geliefde middelgebergte van Duitsland in een 

historische stoomtrein! In de zomervakantie of in de winter, 

op zondag of in het midden van de week – verlos u van de 

alledaagse drukte en files en beleef tijdens uw individuele reis 
naar het verleden de Harz met zijn ontelbare schoonheden 

en adembenemende landschappen: uw HSB-belevenisspoor 

begint aan een van de meer dan 40 haltes van dit uniek 

smalspoorwegennet.

BELEEF MEER DAN 
ENKEL “MET DE TREIN 
RIJDEN”!
Of u nu voor de eerste keer in de Harz bent of u het steeds 

opnieuw wilt beleven, wij bieden u onvergetelijke all-in 

aanbiedingen en exclusieve programma’s. Stap in in onze 

nostalgische, traditionele trein, gedreven door historische 

mallet-locomotieven uit het jaar 1897 of in een van onze 

thematische, speciale treinen. Of boek uw individuele 

chartertrein. Wij stellen graag speciaal voor u een aanbieding 

op maat op.

VERKEN ONZE 
TECHNISCHE 
VEELZIJDIGHEID!
25 stoomlocomotieven op één plek, waarvan er tot 

10 tegelijk als reizigerstrein dienst doen, zijn intussen 

nergens meer te vinden – behalve in de Harz! Onze 

stoomlocomotieven zijn te beleven als historische techniek 

van de meest uiteenlopende soort, van de Mallet-Gelenklok 

uit 1897 tot de sterkste smalspoor-stoomlocomotieven 

van Europa uit de jaren 1955 en 1956. Techniekliefhebbers 

kunnen de historische werkplaats van 1926 bezoeken 

of tijdens de rit meekijken over de schouder van het 

locomotiefpersoneel.

MEER DAN 1 MILJOEN 
REIZIGERS ... 

... ervaren elk jaar onze dagelijks rijdende 
treinen tussen de werelderfgoedstad 
Quedlinburg, het Thuringse Nordhausen, 
de bonte stad Wernigerode en het 
op 1125 meter hoogte gelegen 
Brockenbahnhof.

Daar stijgt stoom, daar klimmen 
dampen te hemel, Hier schittert gloed 
uit fleur en nevel Dan sluipt ze als een 
zachte draad Dan braakt ze weer als 
een bron in overdaad.

BELEEF OOK ... 

... onze thematische, speciale treinen. Ofwel 
met Pasen of Sinterklaas – vooral onze 
kleine reizigers beleven volop plezier.

ONS HISTORISCH 
BESTAND WORDT ... 

... o.a. door twee motorwagens uit de 
jaren ’30 en een luxueuze salonwagen 
aangevuld. Moderne motorwagens 
en diverse diesellocomotieven maken 
ook deel uit van het gevarieerde en 
interessante wagenpark.

(Goethe, Faust II)

DE HARZQUERBAHN 

Ervaar langs de noord-

zuidas van de Harz tussen de 

bonte stad Wernigerode en 

het Thuringse Nordhausen 

een vrolijk wisselspel van 

alle schoonheden van dit 

middelgebergte.

DE SELKETALBAHN 

Beleef het romantische 

Selketal met zijn authentiek 

landschap, dat door steile 

rotsen, bloeiende weiden, 

schilderachtige vijvers 

en uitgestrekte beuken- 

en eikenwouden wordt 

gekenmerkt.

DE BROCKENBAHN 

Verken de met sagen 

omgeven Brocken, de 

1142m hoge bergtop, en 

geniet tijdens uw rit van het 

indrukwekkende panorama 

van het nationaalpark Harz 

alsook van het fantastisch 

vergezicht op het voorland.


