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Algemene gegevens 

1. Verkortingen 
T4 = de treindienstleider in post T te Zwolle van Dedemsvaart, Meppel, 

Koekange, Hoogeveen, V.A.M. aansluiting, Beilen, Assen, 
Onnen Zuid, Steenwijk, Wolvega, Heerenveen, Akkrum en Grouw; Irnsum. 

Dl = de treindienstleider in post T te Dalfsen. 
On = de treindienstleider in post T te Groningen van Onnen Noord 
Opz GE On = de opzichter te Onnen GE 

2. Algemene bepaling 
Op de door T4 bediende gebieden zijn de voorschriften voor de bediening van 
het Integra-toestel van toepassing, zoals omschreven in C 5502/Zwolle Aanhang
sel. 

3. Blokstelsels 
a. Op de baanvakgedeelten Herfte aansluiting-Dedemsvaart. Dedemsvaart-Meppel 

en Onnen Noord-Onnen Zuid (betreft spoor A en B) is automatisch blokstelsel 
in dienst, ingericht voor dubbel/enkelspoorrijden. 

b. Op de baanvakgedeelten Meppel-Steenwijk, Meppel-Koekange, Koekange-Hooge
veen, Hoogeveen-V.A.M. aansluiting, V.A.M. aansluiting-Beilen, Beilen-As
sen, Assen-Onnen Zuid, Steenwijk-Wolvega, Wolvega-Heerenveen, Heeren
veen-Akkrum, Akkrum-Grouw=Irnsum en Grouw=Irnsum-Leeuwarden is automatisch 
blokstelsel in dienst, ingericht voor dubbelspoorrijden met de mogelijkheid 
beveiligd linkerspoor te rijden. 

4. Stations 
Door de wissel- en sporensituatie zijn Dedemsvaart, Meppel, Koekange, Hooge
veen, V.A.M. aansluiting, Beilen, Assen, Onnen Zuid, Steenwijk, Wolvega, 
Heerenveen, Akkrum en Grouw=Irnsum stations in de zin van het TRR. 

5. Bedienings- en signaleringstableau 
a. Voor het bedienings- en signaleringstableau "Meppel-Onnen Zuid/Grouw=Irn

sum" is van een Integra Domino toestel gebruik gemaakt met een gescheiden 
bedienings- en signaleringstableau. 
Bediening en signalering geschiedt op basis van het V-NX principe en is be
schreven in C 5502/Zwolle Aanhangsel. 

b. In aanvulling op C 5502/Zwolle Aanhangsel zijn op het bedieningstableau 
"Meppel-Onnen Zuid/Grouw=Irnsum" tevens lampjes "VEILIGH. KLEP WL VERWAR
MING" aangebracht. 
Deze lampjes kunnen met wit licht branden. 

c. In afwijking van het vermelde in C 5502/Zwolle Aanhangsel geldt voor het 
herroepen van de seinen op de stations Steenwijk, Wolvega, Heerenveen, Ak
krum en Grouw=Irnsum dat het gele (knipper-)licht in de seinknop en het 
seinsymbool pas dooft wanneer het desbetreffende sein werkelijk in de stand 
"stop" is gekomen. 

d. In afwijking van het vermelde in C 5502/Zwolle Aanhangsel geldt dat de sei
nen te Koekange en Dedemsvaart niet kunnen worden gedimd. 
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Algemene gegevens (vervolg) 

6. Storingsmelder (zie blad 9C t/m blad 9E) 
Op het signaleringstableau "Zwolle-Meppel" is een storingsmelder voor over
weg-/overpad-installaties aangebracht welke bestaat uit: 
-9 reeksen van 14 witte lampjes; 
-9 rode lampjes; 
-9 drukknoppen waarin groen licht kan branden. 
De werking van deze storingsmelder is beschreven in de B-Voorschriften Deel I, 
Aanhangsel A (V-ati). 
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Gegevens betreffende Dedem5YQart 

1. Seinknog;>en 
a. Alle seinknoppen kunnen zowel na het drukken van de keuzeknop "NORM'' als na 

het drukken van de keuzeknop "B.S" worden bediend. 
b. De seinknoppen 232 en 236 kunnen ook na het drukken van de keuzeknop "AU!'" 

'ttJOrden bediend. 

2. Herrogpen 
Bij het herroepen van een ingestelde rijweg, door het drukken van de keuzeknop 
''HERR" en de betrokken seinknop, komen de vastgelegde inrichtingen na 120 
seconden vrij. 

3. Doorrijsporen 
Beide sporen ioogen op de sporenstaat worden aangewezen voor doorrijden in 
beide richtingen. 

4. overwegen 
Zolang vanaf één van de seinen 230, 232, 234 of 236 geen rijweg is ingesteld 
of vastgelegd via aki 87.7 en aki 88.9, is de aankondigingsweg van deze in
stallaties geheel of gedeeltelijk uitgeschakeld. 

5. Vertraagd uit de stand "stqp" komende seinen 
De in onderstaande tabel genoenrle seinen komen na bediening vertraagd uit de 
stand "stop" i.v.m. de aankondigingsti jd van de achter het sein genoenlle over
weginstallatie. 
De vertraging vindt niet of slechts ten dele plaats als de aki reeds de ver
eiste tijd rood knipperlicht toont resp. deze tijd re005 gaieeltelijk verstre
ken is. · 
De vertraging vindt niet plaats als de aankondigingsweg voor betrokken sein 
onbezet is. 

Sein Vertraging Installatie 

230,232 6 seconden*) aki 87.7 

234,236 10 seconden aki 88.9 

*> Deze vertraging vindt niet plaats als vanaf sein 230 een rijweg wordt inge
steld of vastgelegd met de wissels 233A/B in de RL stand resp. indien vanaf 
sein 232 een rijweg "WOrdt ingesteld of vastgelegd met wissel 231A/B in de 
IL stand. 

6. Wissel verwarming 
De wisselverwanning te Dedemsvaart geschiedt electrisch. 
Het inschakelen van de centrale ruisverwanning geschiedt automatisch. 
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Gegevens betreffende MeJ2Pel 

1. Seinknowen 
a. Alle seinknoppen klmnen zowel na het drukken van de keuzeknop "NCR-1'' als na 

het drukken van de keuzeknop "BS" 'iNOrden bediend. 
b. De seinknoppen 242, 246 en 264 kl.mnen ook na het drukken van de keuzeknop 

"AUI1" worden bediend. 

2. Her.t'O§Pel'l 
a. Bij het herroepen van een ingestelde rijweg, door drukken van de keuzeknop 

"HERR" en de betrokken seinknop, komen de vastgelegde inrichtingen na 120 
seconden vrij. 

b. Bij het herroepen van de rijweginstelling vanaf de seinen 242, 246, 264, 
286 en 292 geldt echter, dat de vastgelegde inrichtingen omniddellijk vrij
komen als aan de hieronder achter het sein vennelde voorwaarden wordt vol-
daan: 
1. bij het herroepen van sein 242, indien het spoor onbezet is vanaf 

km 97.055 tot sein 242; 
2. bij het herroepen van sein 246, indien het spoor onbezet is vanaf: 

- km 100.611 tot sein 246 indien de wissels 263A/B in de LL stand 
liggen of 

- km 100.670 tot sein 246 indien de wissels 263A/B in de RL stand 
liggen en geen rijweg is irgesteld of vastgelegd vanaf sein 264 naar 
sein 246 of 

- km 100.932 tot sein 246 indien wissel 269 in de RL stand ligt en een 
rijweg is irgesteld of vastgelegd vanaf sein 264 naar sein 246 of 

- km 101.102 tot sein 246 indien de wissels 269 en 271A/B in de 
LL stand liggen en een rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf sein 
264 naar sein 246 of 

- km 104.607 tot sein 246 indien een rijweg is ingesteld of vastgelegd 
vanaf sein 286 via sein 264 naar sein 246 (wissels 271A/B in de 
LL stand) of 

- km 3.640 tot sein 246 indien een rijweg is ingesteld of vastgelegd 
vanaf sein 292 via sein 264 naar sein 246 (wissels 271A/B in de 
LL stand); 

3. bij het herroepen van sein 264, indien het spoor onbezet is vanaf: 
- km 100.932 tot sein 264 indien wissel 269 in de RL stand ligt of 
- km 101.102 tot sein 264 indien de wissels 269 en 271A/B in de 

LL stand liggen en geen rijweg is irgesteld of vastgelegd vanaf sein 
~ 286 of sein 292 of 

- km 104.607 tot sein 264 indien wel een rijweg is irgesteld of vastge
legd vanaf sein 286 naar sein 264 (wissels .271A/B in de LL stand) of 

- km 3.640 tot sein 264 indien wel een rijweg is ingesteld of vastge
legd vanaf sein 292 naar sein 264 (wissels 271A/B in de LL stand); 

4. bij het herroepen van sein 286, indien het spoor onbezet is vanaf 
km 104.607 tot sein 286; 

5. bij het herroepen van sein 292, indien het spoor onbezet is vanaf 
km 3.640 tot sein 292. 

3. Treinaankondiging 
a. Beginp.mt NX-aankondiging: 

- van Dedemsvaart IS (sein 240) km 97.055; 
- van Dedemsvaart RS (sein 242) km 97.055; 
- van steenwijk r.s (sein 284) km 104.534; 
- van steenwijk RS (sein 286) km 104.607; 
- van Hoogeveen r.s (sein 290) km 3.650; 
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- van Hoogeveen RS (sein 292) km 3. 640. 
De NX-aankon:liging vanaf Dedemsvaart RS werkt niet, irrlien sein 242 is 
bedierxi na drukken van de keuzeknop "AUr''. 

b. In verl>arxl met ahob 101.1 en ahob 101.2 is op het bedieningstableau voor 
bediening van sein 276 een geel stationnementslanpje boven spoor 3 aange
bracht. 
Dit lanpje gaat bramen, zodra een op spoor 3 stoppenie trein vanuit de 
richting Dedemsvaart met de eerste as de isolere.rrle las berijdt bij km 
100.373 (nabij sein 244). Tevens klinkt op dat nanent een gonJSlag. 
Het lampje dooft, zodra sein 276 uit de stam "stop" kant. 
Inllen sein 276 reeds uit de stam "stop" staat, gaat het gele stationne
nentslampje niet branien en klinkt geen gorç;lag. 

4. Ik>orrij sooren 
De sporen 1ajb, 2a/b, 3, 4, 5b en 6 n-ogen op de sporenstaat worden aaDJewezen 
voor doorrijden in beide richtingen. 

5. sturing van buiten de rijweg gelegen wissels 

Bij instellen in de wordt inde is voor ook bij sturing 
van een rij- stam gestuurd stam de rijweg d.m.v. wissel-
weg over wissel wissel vereist sleutel 

241.A/B RL 243A/B RL ja neen 

243A/B LL 241.A/B LL ja neen 

277 LL 271.A/B LL neen ja 

281A/B RL 279 RL ja ja 

283 RL 285A/B RL neen ja 

6. overwegen 
Zolarg "vanaf één van de in orrlerstaarrle tabel genoenrle seinen geen rijweg is 
ingesteld of vastgelegd via de achter het sein genoenne overweginstallatie is 
de aankon:ligingsweg van deze installatie geheel of gedeeltelijk uitgeschakeld. 

Sein 

246, 264 

268,270,272, 
274,276,278 

284,286,290, 
292 

Installatie 

aki 99.9 

ahob 101.1, ahob 101.2, 
aki 101. 7/1.0 

ahob 101.1, 
ahob 101.2 

Bijzomemeid 

Rijweg via wissel 243A/B RL 
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7. Vertraagd uit de stan:i "stop" kate'rle seinen 
De seinen 268, 270, 272, 274, 276 en 278 kanen na bediening met een vertraging 
van 17 secomen uit de stan:i "step" i.v.m. de aankorrligingstijd van ahob 101.1 
en ahd:> 101.2. 
De vertraging virdt niet of .slechts ten dele plaats als de overwegbanen reeds 
gesloten resp. sluiterrle zijn. 
Als de aankonilginJsweg voor het betrokken sein niet bezet is, virrlt de ver
melde vertraging niet plaats. 

8. Knoppen "SIPP'' en "IXX>R" 
Bij rijweginstelling vanaf sein 276 iooet na het bedienen van seinknop 276 
eerst één van de kncg>en "SIPP'' of "IXX>R" 'WO:rà.en gednlkt al vorens de betrokken 
eirdmop wordt bedierrl. 
Heeft rijweginstelling plaats gevorden door het drukken van de knop "SIPP'' dan 
kant sein 276 uit de stan:i "step" 47 secorrlen nadat de trein met de eerste as 
de isolererx:le las bij km 100.513 is gepasseerd. 
B.g. stationerrentstijd kan echter max. 17 secorxlen korter zijn als de overweg
bc:Jroon van ahob 101.1 en ahd:> 101.2 reeds gesloten resp.sluiterxie zijn. 

9. Beperking rijweginstelling 
Rijwegen vanaf sein 256 en sein 258 naar spoor 5a en vanaf sein 272 en sein 
274 naar spoor 5c, kunnen alleen wo:rà.en ingesteld na het drukken van de keu
zeknop "BS" • 

10. Grerrlelbediening 
a. Het rode licht in het grerrlellanpje van wissel 249 en stop-ontspoorblok st 

249 branit zolarq een rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf sein 240, 
242 of 266 naar spoor la. 
Het rode licht in dit grerdellanpje dooft: 
- 40 secorxlen nadat de trein of het rangeerdeel vanaf sein 240 of 242 met 

de laatste as de isolerenie las passeert bij km 100.303 (nabij sein 248) 
tijdens een beweging naar spoor la of 

- 40 secomen nadat de trein of het rangeerdeel vanaf sein 266 met de 
eerste as de isolerenie las passeert bij km 100.625 (nabij sein 260) 
tijdens een beweging naar spoor la of 

- 160 secx>men nadat de rijweg vanaf sein 240, 242 of 266 naar spoor la 
lrJ9rdt herroepen. 

b. Het rode licht in het grerdellanpje van wissel 257A/B branit zolang een 
rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf sein 240, 242, 254, 280, 284, 286, 
290 of 292 naar spoor 6. 
Het rode licht in dit grerdellanpje dooft: 
- 80 secx>men nadat de trein of het rargeerdeel met de eerste as de tweede 

isolererrle las passeert achter sein 240, 242, 254, 280, 284, 286, 290 of 
292 tijdens een beweging naar spoor 6 of 

- 200 secx>men nadat de rijweg vanaf sein 240, 242, 254, 280, 284, 286, 
290 of 292 naar spoor 6 wordt herroepen. 

11. Vertrekseinlichten 
a. De seinen 244, 246, 268, 270 en 276 hebben een vertrekseinlicht dat alleen 

branit als het desbetref f errle sein een an:ier beeld toont dan "step" of 
"rijden op zicht". 

b. Sein 264 heeft een vertrekseinlicht, dat alleen brarrlt als zowel sein 246 
als sein 264 een arrler beeld toont dan "step" of "rijden op zicht". 
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c. Sein 266 heeft een vertrekseinlicht dat alleen brandt: 
- voor een beweging naar spoor la, indien sein 266 een arrler beeld toont 

dan "stop" of "rijden op zicht" of 
- voor een beweging naar spoor 2a, indien zowel sein 246 als sein 266 een 

ander beeld toont dan "stop" of "rijden op zicht". 
N.,Jh Het vertrekseinlicht van sein 246 is duliJelzijdig uitgevoerd. 

Sein 276 heeft twee vertrekseinlichten. 

12. Plaatselijke berliening seinen 
a. Alvorens tot plaatselijke bediening over te gaan: 

- :roet de brug over de Hoogeveensche Vaart gesloten en vergrendeld zijn; 

- :roeten alle ingestel rijwegen te Meppel YJOrden herroepen. 
- mag 'geen toestemming~[[" openen van deze brug gegeven zijn; 

b. Door de schakelaar "Pl, tselijke bediening" op het tableau naar de stand 
"IN'' om te leggen en de bijbehorende startknop te drukken, of te Meppel de 
sleutelschakelaar "Sein 24211 , "Sein 264", "Sein 276 INI'', "Sein 276 Gn", 
"Sein 286" of "Sein 292" te draaien, worden: 
- de wissels 241A/B, 245, 269 en 271A/B naar de LL stand gestuurd en 

vastgelegd; 
- de wissels 243A/B, 247, 263A/B, 277 en 285A/B naar de RL stand gestuurd 

en vastgelegd; 
- sein 242 geautanatiseerd voor bewegingen van Herfte aansluiting RS naar 

spoor 3; 
- de seinen 246 en 264 geautanatiseerd voor bewegingen van spoor 2b naar 

Herfte aansluiting RS; 
- de seinen 276, 286 en 292 plaatselijk bedienbaar. 

Tevens heeft het draaien van de schakelaar "Sein 276 Gn", 
"Sein 276 INI'', "Sein 286" of "Sein 292" bij het betrokken sein nog tot 
gevolg dat: 
- bij het draaien van de schakelaar "Sein 276 Gn" wissel 279 naar de 

Rl stand wordt gesbrurd en sein 276 uit de stand "stop" komt voor een 
beweging van spoor 3 naar Hoogeveen RS; 

- bij het draaien van de sd:lakelaar "Sein 276 INI'' de wissels 279, 281A/B 
en 283 naar de IL stand worden gestuurd en sein 276 uit de stand "stop" 
komt voor een beweging van spoor 3 naar steenwi jk RS; 

- bij het draaien van de schakel.aar "Sein 28611 de wissels 281A/B naar de 
Li!i stand worden gesbrurd en sein 286 uit de stand "stop" komt voor een 
beweging van steenwi jk RS op spoor 2b; 

- bij het draaien van de schakelaar "Sein 29211 de wissels 279, 281A/B en 
283 naar de RL stand worden gestuurd en sein 292 uit de stand "stop" 
komt voor een beweging van Hoogeveen RS op spoor 2b. 

Na bediening te Meppel van één der bovengenoenrle schakelaars komen, 
wanneer één of meer van de orrler pmt b. genoenrle wissels in een arrlere dan 
de vereiste stand wasjwaren vastgelegd, de betrokken rijwegen eerst 120 
seconden na het bedienen van de schakelaar tot stand. 
wanneer de toestemming voor de bediening van de brug over de Hoogeveensche 
Vaart gegeven en genonv:m is, komen de betrokken rijwegen pas tot stand 
nadat de brug gesloten en vergrendeld is. 

N.B. Het seinbeeld ''Rijden op zicht" wordt niet getoond. 
Vanaf het tableau mgen nu geen rijwegen worden ingesteld of bedienings
handelingen worden verricht, daar deze bij het herroepen van de plaat
selijke bediening storing kunnen veroorzaken. 
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c. Alleen T4 kan de plaatselijke bediening uitschakelen door de schakelaar 
"Plaatselijke bediening" naar de stand "UIT" om te leggen en de bijbehoren
de startknop te drukken. De schakelaar rcoet in de stand ''UIT" blijven staan 
en de startknop iooet gedrukt blijven totdat de zoemer gaat werken. 
120 seconden na het uitschakelen van de plaatselijke bediening ktmnen er 
weer rijwegen vanaf het bedieningstableau worden ingesteld.Enkele rijwegen 
kunnen echter direct na uitschakelen van de plaatselijke bediening worden 
ingesteld n1. : 
- niet strijdige rijwegen waarvoor de wissels in de juiste stand liggen; 
- rijwegen waarin wissels liggen die niet onder pmt b. genoenrl zijn; 
- rijwegen waarbij \\Urdt voldaan aan de voorwaarden zoals venneld op blad 

13A punt 2b. 

d. Aangezien bij het omschakelen van nonnale op plaatselijke bediening of 
ongekeerd alle ingestelde rijwegen worden herroepen, mag dit omschakelen 
behoudens noodgevallen slechts te geschieden indien er geen rijwegen zijn 
ingesteld c.q. geen bewegingen te Meppel in uitvoering zijn. 
Het bedienen van de onder pmt b. genoenrle schakelaars te Meppel mag 
slechts plaatsvinden na toestemming van T4. 

13. Brugbediening 
Toestenuning voor het openen van de brug over de Hoogeveensche Vaart kan alleen 
VJOrden gegeven als in het bruglampje geen rood licht brandt. 
Het rode licht in het bruglampje is gedoofd als: 
- de seinen 268, 270, 272, 274, 276, 278, 284, 286, 290 of 292 niet uit de 

stand "stop" zijn gebracht voor een beweging over de brug en 
- het spoorgedeelte tussen de seinen 268, 270, 272, 274, 276, 278, 284, 286, 

290 of 292 en de eerste isolerende las voorbij de brug niet bezet is als 
gevolg van b.g. beweging en 

- de seinen 240 of 242 niet uit de stand "stop" zijn gebracht voor een bewe-
ging naar spoor 3 of 4. 

Is sein 240 of 242 echter wel uit de stand "stop" gebracht voor een beweging 
naar spoor 3 of 4, dan dooft het rode licht in het bruglampje: 
- voor een beweging naar spoor 3, 60 seconden nadat de trein of het rangeer

deel met de laatste as over de isolerende las bij km 100.373 (nabij sein 
244)"is gereden; 

- voor een beweging naar spoor 4, 60 seconden nadat de trein of het rangeer
deel met de laatste as over de isolerende las bij km 100.425 (nabij sein 
250) is gereden. 

()_penen van de brug 
1. T4 drukt de toestenuningsknp met de groene ring, waardoor: 

- in het bruglampje wit knipperlicht gaat brarrlen; 
- de seinen 268, 270, 272, 274, 276, 278, 284, 286, 290 en 292 niet meer 

uit de stand "stop" kunnen \\Urden gebracht voor een beweging over de 
brug. 

2. Brwt draait de grendelstelknop van de sleutelvergrendelkast 25° om, waar
door: 
- het groene lampje op de sleutelvergrendelkast gaat branden; 
- bij T4 het witte knipperlicht in het bruglampje verandert in wit oort-

stant licht; 
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- rijwegen vanaf de seinen 240 en 242 naar spoor 3 resp. spoor 4 alleen 
kunnen alleen worden ingesteld met het seinbeeld "rijden op zicht". 

3. Brwt draait de grendelstelknop geheel om, waardoor: 
- het groene lampje op de sleutelvergrendelkast dooft; 
- de sleutel "B.Br" uit het slot van de sleutelvergrendelkast kan worden 

genomen. 
4. Brwt brengt de daaraan bevestigde sleutel "BVL" in het bovenste slot aan de 

l:x>venleidingsschakelaar. 
5. Brwt legt de bovenleidingsschakelaar om. 
6. Brwt neemt sleutel "Br/BVL" uit het onderste slot aan de bovenleidingsscha

kelaar. 
7. Voor het openen van de brug handelt brwt zoals omschreven in het desbetref

fende BBB. 

Sluiten van de brug 
1. Voor het sluiten van de brug handelt brwt zoals omschreven in het desbe

treffende BBB. 
2. Brwt brengt sleutel "Br/BVL" in het ornerste slot aan de bovenleidingsscha

kelaar. 
3. Brwt legt de bovenleidingsscllakelaar nonnaal. 
4. Brwt neemt sleutel "BVL" uit het bovenste slot aan de bovenleid:ingsschake

laar. 
5. Brwt brengt de daaraan bevestigde sleutel "B.Br" in het slot van de sleu

telvergrendelkast. 
6. Brwt legt de grendelstelknop in de nonnale stand, waardoor: 

- bij T4 het witte licht in het bruglampje verandert in wit knipperlicht; 
- vanaf sein 240 en 242 naar spoor 3 resp. 4 weer rijwegen met de keuze-

knop "NORM'' of "AU!'" kmmen worden ingesteld. 
7. T4 drukt de toestemmingsknop met de rode ring, waardoor: 

- het witte knipperlicht in het bruglampje dooft; 
- vanaf de seinen 268, 270, 272, 274, 276, 278, 284, 286, 290 en 292 weer 

rijwegen kunnen worden ingesteld over de brug. 

14. Wisselverwanning 
a. Op het emplacement Meppel kamen twee soorten wissel verwarming voor n.l. : 

- wissel verwarming op aardgas met centrale ruis. 
Deze is aangebracht op de wissels 279, 281A/B, 283 en 285AjB. 
De ontsteking van de centrale b.lisverwarming geschiedt autanatisch. 

- wissel verwarming op aardgas met branderpi jpen. 
Deze is aangebracht op de wissels 241A/B, 243A/B, 245, 247, 251A/B, 253, 
263A/B, 269, 271A/B, 273, 275A/B en 277. 
De ontsteking hiervan geschiedt centraal door personeel van wegonder
houd. 

b. Indien als gevolg van calamiteiten de veiligheidsklep in de toevoerleiding 
van de wisselverwarming te Meppel sluit, gaat op het bedieningstableau het 
betreffende lampje ''VEILIGH. KLEP WL ~"met wit licht branden. 
In dit geval dient het personeel van wegonderhoud te worden gewaarschuwd. 

15. Sleutel 
Sleutel van het Z-slot op stop-ontspoorblak in spoor 8b is onder berusting van 
sle Meppel. 
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Gegevens betreffende Koekange 

1. Seinknoppen 
a. Alle seinknoppen kunnen zowel na het drukken van de Iteuzeknop "NORM" als na 

het druk.ken van de keuzeknop "BS" worden bediend. 
b. De seinknoppen 302 en 306 kunnen ook na het drukken van de keuzeknop "AUT" 

worden bediend. 

2. Herroepen 
Bij het herroepen van een ingestelde rtJWeg, door het drukken van de lteuzeknop 
"HERR" en de betrokken seinknop, komen de vastgelegde inrichtingen na 120 se
conden vrij. 

3. Doorrijden 
Beide sporen mogen op de sporenstaat worden aangewezen voor doorrijden in bei
de richtingen. 

4. Overwegen 
Zolang vanaf één van de in onderstaande tabel genoemde seinen geen rijweg is 
ingesteld of vastgelegd via de achter het sein genoemde overweginstallaties, 
is de aankondigingsweg van deze installatie geheel of gedeeltelijk uitgescha
keld. 

Sein Installatie 
300 en 302 ahob 8.6 
304 en 306 ahob 8.6, aki 7.8, aki 7.0 

S. Vertraagd uit de stand "stop" komende seinen 
De seinen 304 en 306 komen na bediening met een vertraging van 17 seconden uit 
de stand "stop" i.v.m. de aankondigingstijd van ahob 8.6. 
De vertraging vindt niet of slechts ten dele plaats als de overwegbomen reeds 
gesloten resp. sluitende zijn. 
Als de aankondigingsweg voor het betrokken sein niet bezet is, vindt de ver
melde vertraging niet plaats. 

6. Wisselverwarming 
De wisselverwarming te Koekange geschiedt elektrisch. 
Het inschakelen van de centrale buisverwarming geschiedt automatisch. 
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Gegevens betreffende Hoogeveen 

1. Seintnoppen 
a. Alle seintnoppen kunnen zowel na het druk.ten van de lteuzeltnop 11 NORM 11 als na 

het druk.ten van de k.euzetnop "BS" worden bediend. 
b. De seintnoppen 310, 316, 324 en 328 kunnen ook. na het druk.ten van de k.euze

k.nop "AUT" worden bediend. 

2. Herroepen 
Bij het herroepen van een ingestelde riJweg, door druk.ten van de k.euzek.nop 
11 HERR 11 en de betrok.ten seink.nop, tomen de vastgelegde inrichtingen na 120 se
conden vrij. 

3. Doorrijsporen 
De sporen 1, 2 en 3 mogen op de sporenstaat worden aangewezen voor doorrijden 
in beide richtingen. 

4. Overwegen 
Zolang vanaf één van de seinen 320, 322, 324, ·326 of 328 geen riJweg is inge
steld of vastgelegd via ahob 20.1 is de aanltondigingsweg van deze installatie 
geheel of gedeeltelijk. uitgeschakeld. 

5. Vertraagd uit de stand "stop" komende seinen 
De seinen 320, 322, 324~), 326 en 328 tomen na bediening met een vertraging 
van 17 seconden uit de stand "stop" i.v.m. de aank.ondigingstijd van ahob 20.1. 
De vertraging vindt niet of slechts ten dele plaats, als de overwegbomen reeds 
gesloten resp. sluitende zijn. 
Als de aank.ondigingsweg voor het betrokken sein niet bezet is, vindt de ver
melde vertraging niet plaats. 
*) Deze vertraging vindt alleen plaats indien het sein is bediend met de knop 

"DOOR". 

6. Knoppen "STOP" en "DOOR" 
Bij rijweginstelling vanaf sein 324 moet na het bedienen van seink.nop 324 
eerst één van de knoppen "STOP" of "DOOR" worden gedrukt alvorens de eindk.nop 
te drukten. 
Heeft rijweginstelling plaats gevonden door het druk.ten van de knop "STOP", 
dan komt sein 324 uit de stand "stop" 47 seconden nadat de trein met de laat
ste as de isolerende las passeert bij km 19.645. 
Zijn de overwegbomen van ahob 20.1 gesloten resp. sluitende, dan kan b.g. 
tijdsduur max. 17 seconden korter zijn. 

7. Beperking rijweginstelling 
a. Rijwegen vanaf de seinen 314, 316 en 318 naar spoor 8 kunnen alleen worden 

ingesteld na het druk.ten van de lteuzek.nop "BS". 
b. Sein 324 k.an pas uit de stand "stop" worden gebracht als naast de normale 

voorwaarden voor het uit de stand "stop" tomen van dit sein tevens wissel 
321 en stop-ontspoorblok. St 321 in de normale stand gegrendeld zijn. 
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8. Vertrekseinlichten 
De seinen 314, 316, 318, 320, 322 en 324 hebben een vertrekseinlicht dat al
leen brandt, als het desbetreffende sein een ander beeld dan "stop" of "rijden 
op zicht" toont. 
Het vertrekseinlicht van sein 324 is dubbelzijdig uitgevoerd. 

9. Grendelbediening 
Het rode licht in het grendellampje van wissel 321 en stop-ontspoorblok St 321 
brandt zolang een rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf sein 310, 312 of 326 
naar spoor 1 en zolang een rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf sein 324. 
Het rode licht in dit grendellampje dooft: 

90 seconden nadat de trein of het rangeerdeel met de eerste as de tweede 
isolerende las passeert achter sein 310, 312 of 326 tijdens een beweging 
naar spoor 1 of 
direct nadat de trein of het rangeerdeel vanaf sein 324 met de laatste as 
de isolerende las passeert bij km 20.133 of 
210 seconden nadat de rijweg vanaf sein 310, 312 of 326 naar spoor 1 wordt 
herroepen of 
120 seconden nadat de rijweg vanaf sein 324 wordt herroepen. 

10. Stop-ontspoorblok St 311 
Stop-ontspoorblok St 311 moet na elke beweging in de normale stand worden te
ruggebracht. 

11. Wisselverwarming 
De wisselverwarming te Hoogeveen geschiedt op aardgas. 
Het inschakelen van de centrale buisverwarming geschiedt automatisch. 
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Gegevens betreffende V.A.K. aansluiting 

1. Seink.noppen 
a. Alle seink.noppen kunnen zowel na het druk.ken van de k.euzek.nop "NORM" als na 

het druk.ken van de k.euzek.nop "BS" worden bediend. 
b. De seink.noppen 342 en 346 kunnen ooit na het druk.ken van de k.euzek.nop 11 AUI 11 

worden bediend. 

2. Herroepen 
Bij het herroepen van een ingestelde riJweg, door druk.ken van de k.euzeknop 
"HERR" en de betrokken seink.nop, komen de vastgelegde inrichtingen na 120 se
conden vrij. 

3. Doorrijsporen 

4. 

5. 

De hoofdsporen Hoogeveen-Beilen mogen op de sporenstaat worden aangewezen voor 
doorrijden in beide richtingen. 

Overwegen 
a. Zolang vanaf één van de seinen 340, 342, 344 of 346 geen rijweg is inge

steld of vastgelegd via alti 24.l is de aank.ondigingsweg van deze installa
tie geheel of gedeeltelijk. uitgeschakeld. 

b. Zolang vanaf sein 348 een rijweg is ingesteld of vastgelegd via aki 24.l 
zal de alti de trein of het rangeerdeel aankondigen totdat deze de overweg 
is gepasseerd resp. tot 120 seconden nadat sein 348 is herroepen . 

Vertraagd uit de stand "stop" komende seinen 
De seinen 340, 342, 344, 346 en 348 komen na bediening met een vertraging van 
20 seconden uit de stand "stop" i.v.m. de aankondigingstijd van alti 24.l. 
De vertraging vindt niet of slechts ten dele plaats, als de aki reeds de ver
eiste tijd rood knipperlicht toont resp. deze tijd reeds gedeeltelijk is ver
strek.en. 
M.u.v. sein 348 vindt de vertraging niet plaats als de aank.ondigingsweg voor 
het betrokken sein onbezet is. 

6. Beperking rijweginstelling 
a. Rijwegen vanaf de seinen 340 en 342 naar de spooraansluiting kunnen alleen 

worden ingesteld na het drukken van de keuzeknop "BS". 
b. Rijweginstelling vanaf sein 348 met wissel 343B in de link.sleidende stand 

is niet mogelijk. (de eindk.nop ontbreekt). 

7. Wisselverwarming 
De wisselverwarming te V.A.K. aansluiting geschiedt op aardgas. 
Het inschakelen van de centrale buisverwarming geschiedt automatisch. 
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Gegevens betref ferrle Beilen 

1. Seinkngppen 
a. Alle sei.nkncg>en kunnen zowel na het drukken van de keuzeknop "NORM'' als na 

het drukken van de keuzeknop "BS" wonien bedierrl. 
b. De sei.nkncg>en 362, 368, 372 en 378 kunnen ook na drukken van de keuzeknop 

"AU!'" worden bedierrl. ·· 

2. Herroepen 
Bij het herroepen van een in:jestel.de rijweg, door drukken van de keuzeknop 
''HERR" en de betrokken seinknop, kanen de vastgelegde inrichtingen na 120 
secorrlen vrij • 

3. D:x:>rrij sporen 
De sporen 1, 2 en 3 ioogen q> de sporenstaat worden aargewezen voor doorrijden. 

4. overwegen 
Zolarq vanaf één van de in orxlerstaame tabel genoem:ie seinen geen rijweg is 
in:jestel.d of vastgelegd via de aàlter het sein genoem:ie overweg-/overpadin
stallatie is de aankomigin3sweg van deze installatie geheel of gedeeltelijk 
uitgeschakeld. 

Sein Installatie Bijzorrlemeid 

360 aki 33.1, aob 33.7 

362 aki 33.1 

362 ahà:> 33.9 rijweg via wissel 363 IL 

364,366,368 aki 33.1 

370,372 ahob 33.9 

372 aki 34.8 rijweg via wissel 375A/B RL 

374,376 ahob 33.9 

378 ~ aob 33.7, ahob 33.9 

378 aki 33.1 rijweg via wissel 375A/B RL 
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Gegevens betreffende Beilen (vervolg) 

5. Vertraagd uit de stam "stop" kanerrle seinen 
De in orrlerstaarrle tabel genoende seinen kernen na bediening vertraagd uit de 
stam "stop" i.v. m. de aankorx:liginJstijd van de achter het sein genoem:ie over
weginstallatie. 
De vertrag~ virrlt niet of slechts ten dele plaats als de overwegbanen reeds 
gesloten resp. sluiterrle zijn of de aki reeds de vereiste tijd rocxi kniR?er
licht toont resp. deze tijd reeds gedeeltelijk is verstreken. 
Als de aankorx:ligirçsweq voor het betrokken sein niet bezet is, vimt de ver
nelde vertrag~ niet plaats. 

~in Vertrag~ Installatie 

360, 362, 364, 366, 368 25 secorrlen aki 33.1 

370, 372*), 374, 376, 378 17 secornen ahob 33.9 

*> Deze vertrag~ vimt alleen plaats intien het sein is bediern met de knop 
"IXX>R". 

6. Vertrekseinlichten 
De seinen 366, 368, 370 en 372 h.eli:>en een vertrekseinlicht, dat alleen bran:it 
als het desbetrefferne sein een an:ier beeld dan "stop" of "rijden op zicht" 
toont. 

7. Knoppen "SIOP'' en "IX>OR" 
a. Bij rijweginstelling vanaf sein 368 iooet na het bedienen van de seinknop 

368 eerst één van de knog>en "SIOP'' of "IX>OR" worden gedrukt al vorens de 
betrokken eirdknop wordt bediern. 
Heeft rijweginstell~ plaats gevorrlen na het drukken van de knop "SIOP'', 
dan kamt sein 368 uit de stan:i "stop", nadat de trein geduren:3e 30 secon:ien 
het geïsoleeJ:de spoorgedeelte bezet tussen km 33. 730 en km 33.620. 
Irrlien echter de trein met de eerste as de isoleren::le las bij km 33. 620 
passe.ert voomat de statiormementstijd is verstreken, wordt deze tijd ver
meerderd met de vertragirgstijd zoals in p.mt 5 voor sein 368 is venneld. 

b. Bij rijweginstelling vanaf sein 372 naar Assen iooet na drukken van de sein
knop~ de knop "SIOP'' of "IX>OR" word.en gedrukt al vorens de betrokken ei.rdmop 
te bedienen. 
Heeft rijweginstell~ plaats gevcn:len na het drukken van de knop "SIOP'', 
dan kamt sein 372 uit de stan:i "stop" 47 secornen nadat de trein met de 
eerste as de isoleren::le las passeert bij km 33.580. 
Zijn echter de ovei:wegbanen van ahOO 33.9 sluiterrle resp. gesloten dan kan 
b.g. tijdsduur max. 17 secorxien korter zijn. 

8. Wissel ver.wanning 
De wisselverwanni.rg te Beilen vimt plaats d.m.v. aardgas. 
De ontstekirg van de centrale buisverwanni.rg geschiedt autanatisch. 
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r~evens betreffen:le Assen 

1. seinknoppen 
a. Alle seinkncg>en kunnen zowel na het drukken van de keuzeknop "NORM'' als na 

het drukken van de keuzeknop "BS" worden bedien:i. 
b. De seinkncg>en 392, 398, 402, 412, 414 en 422 kunnen ook na het drukken van 

de knop "AU!'" worden bedien:i • . , 
In afwijki.rg van het vennelde in c 5502/Zwolle AarlhaDJsel kan het instellen 
van een rijweg met autanati.sche seinbedienirg van sein 398 zowel geschieden 
met het drukken van de knop "IXX>R" als met het drukken van de knop "S'IDP''. 
Het witte licht in de knop "S'IDP'' dooft in dit geval op dezelfde wijze als 
in de knop "IXX>R". 

2. Herroepen 
Bij het herroepen van een in3'estelde rijweg, door drukken van de keuzeknop 
''HERR" en de betrokken seinknop, kcm:m de vastgelegde inrichtingen na 120 
secon:ien vrij • 

3. [k)orrij sporen 
De sporen 1, 2, 3 en 4a ioogen op de sporenstaat worden aangewezen voor doorij
den in beide richtingen. 

4. sturing van buiten de rijweg gelegen wissels 

Bij rijweginstelling inde wordt in de is voor ook bij sturirg 
over wissel starxi gestuurd starxi de rijweg d.m.v. de 

wissel vereist wisselsleutel 

391.A/B RL 393A/B RL ja neen 

393A/B li.J 391A/B li.J ja neen 

s. overwegen 
ZOlarq vanaf één van de in omerstaame tabel gemem:le seinen geen rijweg is 
irgesteld of vastgelegd via de achter het sein genoemie overweginstallatie, is 
de aankorrligingsweq van deze installatie geheel of gedeeltelijk uitgeschakeld. 

Sein Installatie Bijzornerlleid 

390,392 ahob 48.6, ahob 48.9 

aob 49.4 rijweg via wissel 397 LL 

394,396,398,400 ahob 48.6 ahob 48.9 

408 aob 49.4 

414 ahob 48.9 rijweg via de wissels 405A/B RL 

aob 49.4 

416 aab 49.4 rijweg via de wissels 409A/B RL 
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Gegevens betrefferrle Assen (vervolg) 

6. Vertraagd uit de starrl "stop" kanerrle seinen 
a. De in orrlerstaame tabel genoenrle seinen katel na bedienirg vertraagd uit 

de starrl "stop" i.v.m. de aankorrligllgstijd van de achter het sein genoeirde 
overweginstallatie. 
De vertraginJ virrlt niet of slechts ten dele plaats als de overwegbanen 
reeds gesloten resp. sluite.rrle zijn. 
Als de aankorrligingsweq voor het betrokken sein niet bezet is, virrlt de 
vennelde vertraginJ niet plaats. 
De vennelde vertraginJ kan groter zijn als de haki bij km 48.986 is bediei'rl 
(zie punt 6b.). 

Sein VertraginJ Installatie 

390 17 secorrlen ahob 48.6 

392 17 secorrlen ahob 48.6, ahob 48.9 

394,396,398*),400 17 seoorrlen ahob 48.9 

408 17 seoorrlen aob 49.4 

*> Deze vertraginJ virrlt alleen plaats in:lien het sein is bediezn met 
de knop "IXX>R". 

b. 1) De haki bij km 48.986 kan niet in werking gesteld worden als de ovei:weg
l:xxten van de overweg bij km 48. 986 sluiterrle resp. gesloten zijn en 
evenmin als: 
- een rijweg is inJesteld of vastgelegd vanaf sein 390, 392, 396, 398 

en/of 400 en de nader~starrl tot aan het betrokken sein bezet is; 
- een rijweg is inJesteld of vastgelegd vanaf sein 394 en de betreffen

de nader~stan:i tot aan sein 394 bezet is resp. een rijweg is 
inJesteld of vastgelegd vanaf sein 410 naar sein 394. 

Deze nader~starrl begint voor treinen van: 
- Beilen L.S. bij km 46.348; 
- Beilen R.S. bij km 46.375; 
-~ Onnen Zuid L.S. bij km 50.233; 
- Onnen Zuid R.S. bij km 50.262. 

2) Wordt vanaf sein 390, 392, 394, 396, 398 (met de knop "IXX>R") of sein 
400 een rijweg inJesteld of vastgelegd binnen 31 seoorrlen nadat de haki 
is bedien, dan kant het betrokken sein uit de starrl "stop" na een ver
traginJ welke gelijk is aan het nog niet verstreken gedeelte van de b.g. 
31 seoorrlen (deze vertraginJ kan echter nog max. 17 seoorrlen groter zijn 
als wordt voldaan aan het gestelde in punt 6a. 

3) Wordt vanaf sein 394 en aansluite.rrl vanaf sein 410 een rijweg inJesteld 
of vastgelegd binnen 31 seoorrlen nadat de haki is bedien:i, dan kant sein 
410 uit de starrl "stop" na een vertragirg die gelijk is aan het nog niet 
verstreken gedeelte van b.g. 31 seoorrlen venneenierd met 17 seoorrlen. 

4) Wordt vanaf sein 398 een rijweg irgesteld of vastgelegd na drukken van 
de knop "SIOP'' binnen 31 seoorrlen nadat de haki is bedien, zie punt 7. 

Is 1383 



C 5502/Zwolle Deel II 11984 121e wbl 1 
1 

25C 

Gegevens betreffende Assen (vervolg) 

7. KnoQPEID "SIDP" en "IXX>R" 
Bij rijweginstelling vanaf sein 398 naar Beilen noet na het bedienen van sein
knop 398 eerst één van de knoi;pm "SIDP" of "IXX>R" worden gedrukt alvorens de 
betrokken eindknop wordt bediend. 
Heeft de rijweginstelling plaats gevonden door het drukken van de knop "SIDP", 
dan komt sein 398 uit de stand "stop", 57 seconden nadat de trein met de 
eerste as over de isolerende las bij km 49.308 is gereden. 
B.g. stationementstijd kan echter: 
- max. 17 seconden korter zijn als de overwegOOmen van de ahob bij km 48. 986 

reeds gesloten resp. sluitende zijn; 
- langer zijn indien de stationementstijd is verstreken binnen 31 seconden 

nadat de haki in werking is gesteld. 
sein 398 komt dan uit de stand "stop" na een vertraging gelijk aan de nog 
niet verstreken tijdsduur van b.g. 31 seconden + 40 seconden + de in 
pmt 6a genoenrle vertragingstijd voor sein 398. 

8. Beperking rijweginstelling 
Rijwegen vanaf sein 404 naar spoor 4b en vanaf sèin 418 naar spoor 20 klllmen 
alleen worden ingesteld na het drukken van de keuzeknop "BS". 

9. Vertrekseinlichten 
a. De seinen 396, 398, 400, 402, 406 en 408 heli.Jen een vertrekseinlicht dat 

alleen brandt als het desbetreffende sein een ander beeld toont dan "stop" 
of "rijden op zicht". 

b. sein 402 heeft een vertrekseinlicht dat alleen brandt als: 
1) - de wissels 405A/B in de LL stand liggen en 

- sein 402 een ander seinbeeld toont dan "stop" of "rijden op zicht" of 
2) - de wissels 405A/B in de RL stand liggen en 

- zowel sein 402 als sein 412 een ander beeld tonen dan "stop" of "rij
den op zicht". 

~ Het vertrekseinlicht van sein 406 is dul:Delzijdig uitgevoerd. 
De seinen 396, 398, 402 en 408 heJ:t>en twee vertrekseinlichten. 

10. Grendelbediening 
Het rode licht in het grendellanpje van wissel 399 en stop-ontspoorblok st 399 
brandt als: 
- een Pijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf sein 390, 392, 414 of 416 naar 

spoor 1. 
Het rode licht in dit grendellanpje dooft: 
- 105 seconden nadat de trein of het rangeerdeel met de eerste as de tweede 

isolerende las passeert achter sein 390, 392, 414 of 416 tijdens een bewe
ging naar spoor 1 of 

- 225 seconden nadat de betrokken rijweginstelling wordt herroepen. 
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Gegevens betreffende Assen (vervolg) 

ll. Plaatselijke bedieninq aob 49.4 
Nadat, bij een ingestelde rijweg over het overpad, de barnen van aob 49. 4 als 
gevolg van het naderen van de trein zijn gaan sluiten, zullen deze barnen, zoal~> 
gebruikelijk, eerst weer gaan openen als de betrokken trein met de laatste as 
de isolerende las bij km 49.438 (t.h.v. het overpad) is gepasseerd. 
Voor bewegingen over spoor 1 zijn er echter een aantal aanvullende 
mogelijkheden. 
- Trein van Beilen, resp. Onnen, op spoor 1 blijft staan voor het ovei:pad. 

Ce barnen van aab 49. 4 kunnen worden geopend 55 seCG>nden nadat deze trein me1 
de laatste as de isolerende las bij km 49.061 resp. km 49.635 is gepasseerd, 
door het draaien van de schakelaar "OPENEN" op het bedieningskastje bij het 
overpad. 
Het draaien van de schakelaar "OPENEN" heeft alleen gevolg als op het 
bedieningskastje het witte lampje "OPENEN" brandt. 
Moet na het bedienen van schakelaar "OPENEN" een treinbeweging plaats vinden 
over het ovei:pad, dan moet de knop "SIIJITEN" gednlkt worden. 

12. Wissel verwanning 
a. Ce wisselverwanning te Assen vindt plaats d.m.v.aardgas met branderpijpen. 

De ontsteking hiexvan geschiedt centraal door personeel van wegonderhoud. 
b. Indien als gevolg van calamiteiten de veiligheidsklep in de toevoerleiding 

van de wisselverwanning te Assen sluit, gaq.t op het bedieningstableau het 
betreffende lampje "VEILIGII. KIEP WL ~G" met wit licht bran::len. 
In dit geval dient het personeel van wegonderhoud te worden gewaarschuwd. 
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Gegevens betreffende Onnen Zuid 

1. Seinkno:gpen 
a. Alle seinknoppen kunnen zowel na het drukken van de keuzeknop "NORM'' als na 

het drukken van de keuzeknop "BS" TNOrden bediend. 
b. De seinknoppen 440 en 448 Jo.mnen ook na het drukken van keuzeknop "AU!'" 

TNOrden bediend. 

2. Her.r:mpen 
a. Bij het herroepen van een ingestelde rijweg, door drukken van de keuzeknop 

"HERR" en de betrokken seinknop, komen de vastgelegde inrichtingen na 
120 seconden vrij. 

b. Bij het herroepen van de rijweginstelling vanaf de seinen 440 en 448 geldt 
echter dat de vastgelegde inrichtingen omniddellijk vrijkomen als aan de 
hieronder achter het sein vennelde vooJ:Waarden wordt voldaan: 
1. Bij het herroepen van sein 440: 

- als het spoorgedeelte vanaf km 64.097 tot sein 440 onbezet is. 
2. Bij het herroepen van sein 448: 

- als het spoorgedeelte vanaf km 69.910 (t.h.v. sein 300 te armen 
Noord) tot sein 448 onbezet is mits geen rijweg is ingesteld of vast
gelegd vanaf onnen Noord naar Onnen Zuid RS of; 

- als het spoorgedeelte vanaf km 70.010 tot sein 448 onbezet is, de 
wissels 299A/B te Onnen Noord*) in de RL stand liggen en tevens een 
rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf Onnen Noord naar Onnen Zuid 
RS of; 

- als het spoorgedeelte vanaf km 70.370 tot sein 448 onbezet is, wis
sels 299A/B te onnen Noord*) in de IL stand liggen en tevens een 
rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf Onnen Noord naar Onnen Zuid 
RS. 

*> Zie voor situatietekening c 5502/Groningen Deel I Bijlage V A. 

3. Treiraankondiging 
a. Beginpmt NX-aankondiging: 

- van Assen RS (sein 440) : km 64. 097; 
- van Onnen Noord RS (sein 448) : 

z.odra de trein met de eerste as de isolerende las passeert bij km 70.370 
(indien de wissels 299A/B te Onnen Noord in de IL stand li~en) of 
km 70.010 (indien de wissels 299A/B te onnen Noord in de RL stand 
liggen) en tevens een rijweg is ingesteld of vastgelegd naar onnen RS; 

- van Onnen Noord IS (sein 446): 
z.odra de trein ret de eerste as de isolerende las passeert bij 
km 69.880. 

De NX-aankondiging voor treinen van Assen RS of van Onnen Noord RS werkt 
niet als sein 440 resp. sein 448 is bedierrl na drukken van de keuzeknop 
"AUI'". 

4. Ikx>rrijsmren 
De sporen a en b llDJen op de sporenstaat TNOrden aangewezen voor doorrijden in 
beide richtingen. 
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Gegevens betreffende Onnen Zuid (vervolg) 

5. Overwegen 
a. Zolang vanaf één van de in onderstaande tabel genoemde seinen geen rijweg 

is ingesteld of vastgelegd via de achter het sein genoemde overweginstalla
tie, is de aank.ondigingsweg van deze installatie geheel of gedeeltelijk. 
uitgeschakeld. 

Sein Installatie 
438.440 ahob 67.3 
442,444,446,448 ahob 67.3, ahob 66.1, aki 66.4 

b. Zolang vanaf sein 442 een rijweg is ingesteld of vastgelegd via ahob 67.3 
zal de desbetreffende installatie de trein of het rangeerdeel aankondigen 
totdat deze de overweg is gepasseerd resp. tot 120 seconden nadat sein 442 
is herroepen. 

6. Vertraagd uit de stand 11 stop 11 komende seinen 
J a. De seinen 438 en 440 komen na bediening met een vertraging van 27 seconden 

uit de stand 11 stop 11 in verband met de aank.ondigingstijd van ahob 67.3. 
b. De seinen 442, 444, 446 en 448 komen na bediening met een vertraging van 

45 seconden uit de stand "stop" in verband met de aank.ondigingstijd van 
ahob 67.3. 

De vertraging vindt niet of slechts ten dele plaats als de overwegbomen reeds 
gesloten resp. sluitende zijn. 
De vertraging vindt niet plaats, als de aank.ondigingsweg voor het betrok.ken 
sein onbezet is. 

7. Wisselverwarming 
De wisselverwarming te Onnen Zuid geschiedt op aardgas. 
Het inschakelen van de centrale buisverwarming geschiedt automatisch. 
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7. Beperking rijweginstelling 

a. Rijwegen vanaf sein 438 of 440 naar spoor c kunnen alleen worden ingesteld na 
het drukken van de keuzeknop "BS". 

b. Naast de normale voorwaarden voor seinbediening kan sein 442 niet uit de 
stand "stop" gebracht worden als: ~~ 

de hahob bij km 67.364 niet in werking gesteld kan worden (zie punt 6c 
lid 1) en 
het spoorgedeelte vanaf km 67.441 tot sein 442 onbezet is. 

8. Wisselverwarming 

De wisselverwarming te Onnen Zuid geschiedt op aardgas. 
Het inschakelen van de centrale buisverwarming geschiedt automatisch. 
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Gegevens betreffende brug over de Smildevaart 

Bediening van de brug is alleen mogelijk als: 
1. de rijrichting voor beide sporen over de brug is ingesteld voor rechter

spoorrijden en 
2. het spoorgedeelte tussen km 101.775 en de isolerende las voorbij de brug 

onbezet is vanaf de richting Keppel en 
3. het spoorgedeelte tussen km 106.881 en de isolerende las voorbij de brug 

onbezet is vanaf de richting Steenwijk. 

Openen van de brug. 
1. Brwt draait de grendelstelknop 25° om, waardoor: 

het groene lampje op de sleutelvergrendelkast gaat branden; 
de seinen 575 en 576 in de stand "stop" komen; 
de aankondigingsweg van de aki 104.2, ahob 104.3 en aki 104.4 wordt uit
geschakeld. 

2. Brwt draait de grendelstelknop geheel om, waardoor: 
het groene lampje op de sleutelvergrendelkast dooft; 
de sleutel "B.Br" uit het slot van de sleutelvergrendelkast kan worden 
genomen. 

3. Voor het openen van de brug handelt brwt verder zoals in het desbetreffende 
BBB is voorgeschreven. 

Sluiten van de brug. 
1. Voor het sluiten van de brug handelt brwt zoals in het desbetreffende BBB 

is voorgeschreven. 
2. Brwt brengt de sleutel "B.Br" in het slot van de sleutelvergrendelkast. 
3. Brwt legt de grendelstelknop in de normale stand, waardoor: 

de seinen 575 en 576 weer uit de stand "stop" komen, mits ook aan de 
overige voorwaarden voor het uit de stand "stop" komen van deze seinen 
is voldaan. 
Is echter de aankondigingsweg van aki 104.2, ahob 104.3 en aki 104.4 
bezet, dan komen de seinen 575 en 576 met een vertraging van 20 seconden 
uit de stand "stop". 

Noodt.noppen. 
In dQ brugpost en in het wachtersverblijf bevindt zich een noodknop waarmee in 
geval van nood de seinen 575 en 576 in de stand "stop" kunnen worden gebracht. 
Tevens wordt bij bediening van deze noodknop een uit de stand "stop" staand 
sein te Keppel naar Steenwijk LS of een uit de stand "stop" staand sein te 
Steenwijk naar Keppel LS in de stand "stop" teruggebracht. 
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Gegevens betreffende Steenwijk. 

1. Seink.noppen 
a. Alle seink.noppen kunnen na het druk.ken van de k.euzek.noppen "NORM" of "BS" 

worden bediend. 
b. De seink.noppen 4, 16, 22, 28 en 38 kunnen ook na het druk.ken van de k.euze

k.nop "AUT" worden bediend. 
In afwijking van het vermelde in C 5502/Zwolle Aanhangsel kan het instellen 
van een rijweg met automatische seinbediening van sein 16 zowel geschieden 
met het druk.ken van de knop "DOOR" als met het druk.ken van de knop "STOP". 
Het witte licht in de knop "STOP" dooft in dit geval op dezelfde wijze als 
in de knop "DOOR". 

2. Herroepen 
Bij het herroepen van een ingestelde r1Jweg, door druk.ken van de k.euzek.nop 
"HERR" en de betrok.ken seint.nop, komen de vastgelegde inrichtingen na 120 se
conden vrij. 

3. Doorrijsporen 
De sporen 1, 2, 3 en 5 mogen op de sporenstaat worden aangewezen voor doorrij
den in beide richtingen. 

4. Overwegen 
Zolang vanaf één van de in onderstaande tabel genoemde seinen geen r1Jweg is 
ingesteld of vastgelegd via de achter het sein genoemde overweg/overpadinstal
latie, is de aankondigingsweg van deze installatie geheel of gedeeltelijk. uit
geschakeld. 

Sein Installatie 
2,4 ahob 114.2, aob 114.5 
10,12 ahob 113.4, ahob 114.2 
16 ahob 113.4, ahob 114.2, aob 114.5 
18,28 ahob 114.2, aob 114.5 
22,24,30,32 aki 116.4 

S. Vertraagd uit de stand 11 stop 11 komende seinen 
De in onderstaande tabel genoemde seinen komen bij bediening vertraagd uit de 
stand "stop" in verband met de aank.ondigingstijd van de achter het sein ge
noemde overweg/overpadinstallatie. 
De vertraging vindt niet of slechts ten dele plaats als de overweg/overpadbo
men gesloten resp. sluitende zijn. 
Als de aank.ondigingsweg voor het betreffende sein niet bezet is vindt de ge
noemde vertraging niet plaats. 
Een gedeelte van de aank.ondigingsweg dat ligt voor een sein voorafgaand aan 
het betrokken sein, dient voor dit geval als onbezet te worden beschouwd als 
vanaf dit voorgaande sein geen rijweg is ingesteld of vastgelegd naar het te 
bedienen sein. 

Sein Vertraging Installatie 
10. 12 17 seconden ahob 114.2 
16*) 17 seconden ahob 114.2, aob 114.5 
18 17 seconden aob 114.5 

*) Deze vertraging vindt alleen plaats indien het sein is bediend met de knop 
"DOOR". 
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Gegevens betreffende Steenwijk (vervolg) 

6. Knoppen "STOP" en "DOOR" 
Bij rijweginstelling vanaf sein 16 moet na het bedienen van seinknop 16 eerst 
één van de knoppen "STOP" of "DOOR" worden gedrukt alvorens de betrokken eind
knop wordt bediend. 
Heeft rijweginstelling plaatsgevonden na het drukken van de knop "STOP" dan 
komt sein 16 uit de stand "stop", 77 seconden nadat de trein met de eerste as 
de isolerende las bij km 114.968 is gepasseerd. 
Zijn de overweg/overpadbomen van ahob 114.2 en aob 114.5 gesloten, dan is b.g. 
tijdsduur max. 17 seconden korter. 

7. Vertrekseinlichten 
De seinen 12, 16, 22 en 32 hebben een vertrekseinlicht dat alleen brandt, als 
bet desbetreffende sein een ander beeld dan "stop" of "rijden op zicht" toont. 
De seinen 22 en 32 hebben twee vertrekseinlichten. 

8. Grendelbediening 
a. Het rode licht in het grendellampje van wissel 21A/B brandt zolang een rij

weg is ingesteld of vastgelegd vanaf sein 2, 4 of 36 naar spoor 3. 
Het rode licht in dit grend~llampje dooft: 

80 seconden nadat de trein of het rangeerdeel met de eerste as de tweede 
isolerende las passeert achter sein 2, 4 of 36 tijdens een beweging naar 
spoor 3 of 
200 seconden nadat de rijweginstelling vanaf sein 2, 4 of 36 naar 
spoor 3 wordt herroepen. 

b. Het rode licht in bet grendellampje van wissel 23 en stop-ontspoorblok 
St 23 brandt zolang een rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf sein 2, 4, 
36 of 38 naar spoor 5. 
Het rode licht in dit grendellampje dooft: 

90 seconden nadat de trein of het rangeerdeel met de eerste as de tweede 
isolerende las passeert achter sein 2, 4, 36 of 38 tijdens een beweging 
naar spoor 5 of 
210 seconden nadat de rijweginstelling vanaf sein 2, 4, 36 of 38 naar 
spoor 5 wordt herroepen. 

9. Wisselverwarming 
De wisselverwarming te Steenwijk geschiedt op aardgas. 
Het inschakelen van de centrale buisverwarming geschiedt automatisch. 
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Gegevens betreffende Wolvega 

1. Seint.noppen 
a. Alle seint.noppen kunnen na het drukken van de keuzek.noppen 11 NORM" of "BS 11 

worden bediend. 
b. De seint.noppen 44, 54, 64 en 72 kunnen oot na het druk.ten van de keuzeknop 

11 AUT" worden bediend. 

2. Herroepen 
Bij het herroepen van een ingestelde riJweg, door drukken van de keuzeknop 
11 HERR 11 en de betrokken seinknop, komen de vastgelegde inrichtingen na 120 se
conden vrij. 

3. Doorrijsporen 
De sporen 1, 2 en 3 mogen op de sporenstaat worden aangewezen voor doorrijden 
in beide richtingen. 

4. Overwegen 
Zolang vanaf één van de in onderstaande tabel genoemde seinen geen rlJWeg is 
ingesteld of vastgelegd via de achter het sein genoemde overweg/overpadinstal
latie, is de aankondigingsweg van deze installatie geheel of gedeeltelijk uit
geschakeld. 

Sein Installatie 
42 ahob 126.8, aob 127.1, ahob 127.6 
44 ahob 126.8, aob 127.1, ahob 127.6 
48 ahob 126.8 
54, 56 ahob 126.8. aob 127.1 
60.62.64 ahob 127.6 
70, 72 ahob 126.8, aob 127.1, ahob 127.6 

5. Vertraagd uit de stand 11 stop 11 komende seinen 
a. Wordt binnen 15 seconden na het openen van de overwegbomen van ahob 127.6 

een rijweg ingesteld vanaf één van de seinen 44 *), 60, 62, 64 **), 70 en 
72 en is de aankondigingsweg van ahob 127.6 voor dit sein bezet, dan wordt 
deze rijweg vastgelegd na een vertraging van het nog niet verstreken ge
deelte van b.g. 15 seconden. In dit geval komt het sein uit de stand "stop 11 

na de in de tabel van punt b. genoemde tijd, vermeerderd met 15 seconden, 
resp. gedeelte hiervan. 

*) Geldt alleen als ook vanaf sein 64 een rijweg is ingesteld met de knop 
11 DOOR 11

• 

**) Geldt bij rijweginstelling met de knop "DOOR". Is tevens een rijweg 
ingesteld of vastgelegd vanaf sein 44, dan wordt genoemde 
aankondigingsweg tot sein P715 verlengd. Zie voor rijweginstelling met 
de knop "STOP", het punt "Knoppen STOP/DOOR". 
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Gegevens betreffende Wolvega (vervolg) 

b. De in onderstaande tabel genoemde seinen komen bij bediening vertraagd uit 
de stand "stop" in verband met de aankondigingstijd van de achter het sein 
genoemde overweg/overpadinstallatie. 
De vertraging vindt niet of slechts ten dele plaats als de overweg/overpad
bomen gesloten resp. sluitende zijn. 
Als de aankondigingsweg voor het betreffende sein niet bezet is, vindt de 
hieronder genoemde vertraging niet plaats. 
Een gedeelte van de aankondigingsweg dat ligt voor een sein voorafgaand aan 
het betrokken sein, dient voor dit geval als onbezet te worden beschouwd 
als vanaf dit voorgaande sein geen rijweg is ingesteld of vastgelegd naar 
het te bedienen sein. 
Eventueel kan de vermelde vertraging van de seinen 44, 60, 62, 64, 70 en 72 
maximaal 15 seconden langer zijn (zie punt Sa). 

Sein Vertraging Installatie 
44 7 seconden ahob 126.8 
48 24 seconden ahob 126.8 
54*),56 17 seconden ahob 126.8. aob 127.1 
60,62,64*) 38 seconden ahob 127.6 
70, 72 21 seconden ahob 127.6 

*) Deze vertraging vindt alleen plaats indien het sein is bediend met de knop 
11 DOOR 11

• 

6. Knoppen "STOP" en "DOOR" 
a. Bij rijweginstelling vanaf sein 54 moet na het bedienen van seinknop 54 

eerst één van de knoppen 11 STOP 11 of "DOOR" worden gedrukt alvorens de be
trokken eindt.nop wordt bediend. 
Heeft rijweginstelling plaatsgevonden na het drukten van de knop 11 STOP 11 dan 
k.omt sein 54 uit de stand 11 stop 11

, 47 seconden nadat de trein met de eerste 
as de isolerende las bij k.m 127.360 is gepasseerd. 
Zijn de overweg/overpadbomen van ahob 126.8 en aob 127.1 gesloten resp. 
sluitende, dan kan b.g. tijdsduur max. 17 seconden korter zijn. 

b. Bij rijweginstelling vanaf sein 64 moet na het bedienen van seint.nop 64 
eerst één van de knoppen 11 STOP 11 of 11 DOOR 11 worden gedrukt alvorens de be
trok.ken eindt.nop wordt bediend. 
Heeft rijweginstelling plaatsgevonden na het drukken van de knop "STOP" dan 
komt sein 64 uit de stand 11 stop11

, 58 seconden nadat de trein met de laatste 
as de isolerende las bij k.m 126.971 is gepasseerd. 
Openen de overwegbomen van ahob 127.6 of zijn de overwegbomen van 
ahob 127.6 nog geen 15 seconden geopend op het moment dat deze trein 20 se
conden de isolerende las bij km 126.971 is gepasseerd, dan wordt genoemde 
tijd met 
15 seconden resp. het nog niet verstrek.en gedeelte hiervan, verlengd. 
Zijn de overwegbomen van ahob 127.6 gesloten resp. sluitende, dan kan de 
tijd van 58 seconden ten hoogste 38 seconden korter zijn. 

7. • Vertrek.seinlichten 
De seinen 48, 54, 62 en 64 hebben een vertrek.seinlicht dat alleen brandt, als 
het desbetreffende sein een ander beeld dan 11 stop 11 of "rijden op zicht 11 toont. 
De seinen 62 en 64 hebben twee vertrek.seinlichten. 
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r Gegevens betreffe.rrle Wolvega (vervolg) 

8. Wisselverwarmim 
De wisselvei:wanni.J'g te Wolvega vimt plaats d.m.v. aardgas. 
De ontsteJd.rç van de centrale buisvei:wanni.J'g geschiedt autana:tisch. 
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Gegevens betreffende Heerenveen 

1. Seint.noppen 
a. Alle seint.noppen kunnen na het drukken van de k.euzek.noppen 11 NORM 11 of "BS" 

worden bediend. 
b. De seint.noppen 82, 86, 96 en 108 kunnen ook. na het druk.ten van de k.euzek.nop 

"AUT 11 worden bediend. 
In afwijking van het vermelde in C 5502/Zwolle Aanhangsel kan het instellen 
van een rijweg met automatische seinbediening van sein 96 zowel geschieden 
met het druk.ken van de knop "DOOR" als met het drukt.en van de knop "STOP". 
Het witte licht in de knop "STOP" dooft in dit geval op dezelfde wijze als 
in de knop "DOOR". 

2. Herroepen 
Bij het herroepen van een ingestelde r1Jweg, door drukt.en van de keuzeknop 
"HERR" en de betrokken seint.nop, komen de vastgelegde inrichtingen na 120 se
conden vrij. 

3. Doorrijsporen 
De sporen 1, 2 en 3 mogen op de sporenstaat worden aangewezen voor doorrijden 
in beide richtingen. 

4. Overwegen 
Zolang vanaf één van de in onderstaande tabel genoemde seinen geen riJweg is 
ingesteld of vastgelegd via de achter het sein genoemde overweg/overpadinstal
latie, is de aank.ondigingsweg van deze installatie geheel of gedeeltelijk. uit
geschakeld. 

Sein Installatie 
80,82,88,90 aob 137.9 
94,96,98,106,108 ahob 138.6 

5. Vertraagd uit de stand "stop" komende seinen 
De in onderstaande tabel genoemde seinen komen bij bediening vertraagd uit de 
stand "stop" in verband met de aank.ondigingstijd van de achter het sein ge
noemde overweg/overpadinstallatie. 
De vertraging vindt niet of slechts ten dele plaats als de overweg/overpadbo
men gesloten resp. sluitende zijn. 
Als de aankondigingsweg voor het betreffende sein niet bezet is, vindt de 
hieronder genoemde vertraging niet plaats. 

Sein Vertraging Installatie 
88, 90 17 seconden aob 137.9 
96*) S seconden ahob 138.6 

*) Deze vertraging vindt alleen plaats indien het sein is bediend met de knop 
"DOOR". 
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Gegevens betreffende Heerenveen (vervolg) 

6. Knoppen "STOP" en "DOOR" 
Bij rijweginstelling vanaf sein 96 moet na het bedienen van seinknop 96 eerst 
één van de knoppen "STOP" of "DOOR" worden gedrukt alvorens de betrokken eind
knop wordt bediend. 
Heeft rijweginstelling plaatsgevonden na het drukken van de knop "STOP" dan 
komt sein 96 uit de stand "stop 11

, 65 seconden nadat de trein met de eerste as 
de isolerende las bij km 137.920 is gepasseerd. 
Zijn de overweg/overpadbomen van ahob 138.6 gesloten resp. sluitende, dan kan 
b.g. tijdsduur max. 5 seconden korter zijn. 

7. Vertrekseinlichten 
De seinen 86, 90, 94 en 96 hebben een vertrekseinlicht dat alleen brandt, als 
het desbetreffende sein een ander beeld dan "stop" of "rijden op zicht" toont. 
Sein 86 heeft een dubbelzijdig vertrekseinlicht. 
De seinen 94 en 96 hebben twee vertrekseinlichten. 

8. Grendelbediening 
Het rode licht in het grendellampje van wissel 93 en stop-ontspoorblok St 93 
brandt zolang een rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf sein 80, 82, 106 of 
108 naar spoor 3. 
Het rode licht in dit grendellampje dooft: 

70 seconden nadat de trein of het rangeerdeel met de eerste as de tweede 
isolerende las passeert achter sein 80, 82, 106 of 108 tijdens een beweging 
naar spoor 3 of 
190 seconden nadat de rijweginstelling vanaf sein 80, 82, 106 of 108 naar 
spoor 3 wordt herroepen. 

9. Wisselverwarming 
De wisselverwarming te Heerenveen geschiedt op aardgas. 
Het inschakelen van de centrale buisverwarming geschiedt automatisch. 
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Gegevens betreffende de spooraansluiting onderstation Stobbega 

De spooraansluiting onderstation Stobbega (wissel 42 en stop-ontspoorblok 
St 42) wordt bediend zoals is omschreven in de B-Voorschriften Deel IX, hoofd
stuk VIII. 
Ontgrendelen van wissel 42 en stop-ontspoorblok St 42 is alleen mogelijk als: 
- de rijrichting op het rechterspoor Akkrum-Heerenveen is ingesteld voor rech-

terspoor rijden; 
- geen rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf sein 120 of sein 122 te Akkrum 

naar Heerenveen RS of geen zodanige beweging gaande is waarbij de trein nog 
niet met de laatste as de isolerende las bij km 143.400 is gepasseerd; 

- het spoorgedeelte tussen km 147.485 en km 143.400 niet bezet is. 
M.u.v. het eerste aandachtsstreepje kan ten allen tijde worden ontgrendeld zo
lang het spoorgedeelte voor de punt van wissel 42 bezet is. 

N.B.: bij bediening van de brug over Het Deel verandert de naderingsafstand 
niet. 

Is 1383 



C 5502/Zwolle Deel II 1 1984 ] 1se wbl J 
1 

41 

Gegevens betreffende de brug over Het Deel 

Bediening van de brug is alleen mogelijk als: 
1. de rijrichting voor beide sporen over de brug is ingesteld voor rechter

spoorrijden en 
2. het spoorgedeelte tussen sein 112 te Akkrum en de isolerende las voorbij de 

brug onbezet is en 
3. het spoorgedeelte tussen km 142.590 ( rechterspoor Heerenveen-Akkrum) en de 

isolerende las voorbij de brug onbezet is. 

Openen van de brug. 
1. Brwt draait de grendelstelknop 25° om, waardoor: 

het groene lampje op de sleutelvergrendelkast gaat branden; 
de seinen 743 en 744 in de stand "stop" komen; 
het lampje "Brug controle" in de brugpost dooft. 

2. Brwt draait de grendelstelknop geheel om, waardoor: 
het groene lampje op de sleutelvergrendelkast dooft; 
de sleutel "B.Br" uit het slot van de sleutelvergrendelkast kan worden 
genomen. 

3. Voor het openen van de brug handelt brwt verder zoals in het desbetreffende 
BBB is voorgeschreven. 

Sluiten van de brug. 
1. Voor het sluiten van de brug handelt brwt zoals in het desbetreffende BBB 

is voorgeschreven. 
2. Brwt brengt de sleutel "B.Br" in het slot van de sleutelvergrendelkast. 
3. Brwt legt de grendelstelknop in de normale stand, waardoor: 

het lampje "Brug controle" in de brugpost gaat branden; 
de seinen 743 en 744 weer uit de stand "stop" komen, mits ook. aan de 
overige voorwaarden voor het uit de stand "stop" komen van deze seinen 
is voldaan. 

Noodknop. 
Op de brugpost is een noodknop aangebracht waarmee in geval van nood de sei
nen 743 en 744 in de stand "stop" kunnen worden gebracht en waardoor tevens 
het lampje 11 Brug controle" dooft. 
Tevens wordt bij bediening van deze noodknop een uit de stand "stop" staand 
sein te Akkrum naar Heerenveen LS of een uit de stand "stop" staand sein te 
Heerenveen naar Akkrum LS in de stand "stop" teruggebracht. 
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Gegevens betreffende Altltrum 

1. Seinltnoppen 
a. Alle seinltnoppen kunnen na het drultlten van de t.euzet.noppen "NORM" of 11 BS 11 

worden bediend. 
b. De seinltnoppen 114, 120, 128 en 134 kunnen ooit na het drukt.en van de lteuze

ltnop 11 AUT" worden bediend. 

2. Herroepen 
Bij het herroepen van een ingestelde r1Jweg, door drultlten van de lteuzek.nop 
"HERR" en de betrok.ken seinknop, komen de vastgelegde inrichtingen na 120 se
conden vrij. 

3. Doorrijsporen 
De sporen 1, 2 en 3 mogen op de sporenstaat worden aangewezen voor doorrijden 
in beide richtingen. 

4. Overwegen 
a. Zolang vanaf één van de in onderstaande tabel genoemde seinen geen r1Jweg 

is ingesteld of vastgelegd via de achter het sein genoemde overweg/overpad
installatie, is de aant.ondigingsweg van deze installatie geheel of gedeel
telijk. uitgeschakeld. 

Sein Installatie 
112 ahob 147. 4 
114 ahob 147.4, ahob 149.1 
118,120,122 ahob 147. 4 
124,126 aob 148.8, ahob 149.1 
128 ahob 149.1 
132,134 aob 148.8, ahob 149.1 

b. Bij de seinen 124/126, 128, 132 en 134 is een drukk.nopltastje geplaatst. 
Kan één van de genoemde seinen door storing niet uit de stand "stop" worden 
gebracht, dan moet I4 alvorens toestemming tot rijden voorbij SIS te geven, 
de machinist opdragen de knop "SLUITEN" in het desbetreffende drukknopkast
je te bedienen voor het in werking stellen van de overweginstallatie ahob 
149 .1. 
Door het drukken van de knop "SLUITEN": 

worden de wissels van de te berijden r1Jweg vastgelgd; 
kondigt ahob 149.1 de nadering van de trein of rangeerdeel aan; 
gaat in het desbetreffende drukknopkastje een wit lampje branden. 

Indien het in de rijweg gelegen geïsoleerde spoor niet is gestoord, komt de 
vastgelegde rijweg op de gebruikelijke manier achter de trein vrij. 
De overwegbomen van ahob 149.1 openen: 

automatisch nadat de trein de overweg is gepasseerd; 
120 seconden na het drukken van de knop "OPENEN" in het bij het sein be
horende ltastje als de aankondigingsweg bezet is en de trein of rangeer
deel het sein nog niet is gepasseerd. 

Na het drukt.en van de knop "OPENEN" geldt met betrekking tot de vastgelegde 
rijweg hetgeen is vermeld bij punt 2. 
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Gegevens betreffende Akkrum {vervolg) 

5. Vertraagd uit de stand "stop" komende seinen 
De in onderstaande tabel genoemde seinen komen bij bediening vertraagd uit de 
stand "stop" in verband met de aank.ondigingstijd van de achter het sein ge
noemde overweg/overpadinstallatie. 
De vertraging vindt niet of slechts ten dele plaats als de overweg/overpadbo
men gesloten resp. sluitende zijn. 
Als de aank.ondigingsweg voor het betreffende sein niet bezet is, vindt de ge
noemde vertraging niet plaats. 

Sein Vertraging Installatie 
112' 114 17 seconden ahob 147.4 
124, 126 17 seconden aob 148.8 

6. Knoppen "STOP" en "DOOR" 
Bij rijweginstelling vanaf sein 128 moet na het bedienen van seink.nop 128 
eerst één van de knoppen "STOP" of "DOOR" worden gedrukt alvorens de betrok.ken 
eindk.nop wordt bediend. 
Heeft rijweginstelling plaatsgevonden na het drukken van de knop "STOP" dan 
tornt sein 128 uit de stand "stop", 30 seconden nadat de trein met de eerste as 
de isolerende las bij km 148.570 is gepasseerd. 

7. Vertrek.seinlichten 
De seinen 118, 120, 126 en 128 hebben een vertrek.seinlicht dat alleen brandt, 
als het desbetreffende sein een ander beeld dan "stop" of "rijden op zicht" 
toont. 
De seinen 118 en 120 hebben twee vertrek.seinlichten. 

8. Brugbediening 
Toestemming voor het openen van de brug over de Boorn kan alleen worden ge
geven als in het bruglampje geen rood licht brandt. 
Het rode licht in het lampje brandt als: 

een rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf de seinen 124, 126, 128, 132 en/ 
of 134 over de brug. 

Het rode licht in het bruglampje dooft: 
a. bij een beweging naar Grouw=Irnsum RS: 

zodra de trein met de laatste as de isolerende las bij km 149.305 is ge
passeerd of 

b. bij een beweging naar Grouw=lrnsum LS: 
zodra de trein met de laatste as de isolerende las bij km 149.280 is ge
passeerd of 

c. bij een beweging vanaf sein 132 of 134: 
zodra de trein met de laatste as de isolerende las tussen de brug en 
ahob 149.1 is gepasseerd of 

d. bij het herroepen van één van de hiervoor genoemde rijweginstellingen: 
120 seconden na het druk.ken van de teuzek.nop "HERR" en de betrok.ken 
seint.nop. 
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Gegevens betreffende Akkrum (vervolg) 

Openen van de brug. 
1. T4 drukt de toestemmingsknop met de groene ring, waardoor: 

in het bruglampje wit knipperlicht gaat branden; 

1 
43C 

de seinen 124, 126, 128, 132 en 134 niet meer uit de stand "stop" kunnen 
worden gebracht. 

2. Brwt draait de grendelstelknop van de sleutelvergrendelkast 25° om, waar-
door: 

het groene lampje op de sleutelvergrendelkast gaat branden; 
bij T4 het witte knipperlicht in het bruglampje verandert in wit con
stant licht. 

3. Brwt draait de grendelstelknop geheel om, waardoor: 
bet groene lampje op de sleutelvergrendelkast dooft; 
de sleutel 11 8.Br" uit het slot van de sleutelvergrendelkast kan worden 
genomen. 

4. Voor het openen van de brug handelt brwt zoals in bet desbetreffende BBB is 
voorgeschreven. 

Sluiten van de brug. 
1. Voor het sluiten van de brug handelt brwt zoals in het desbetreffende BBB 

is voorgeschreven. 
2. Brwt brengt de sleutel 11 8.Br 11 in het slot van de sleutelvergrendelkast. 
3. Brwt legt de grendelstelknop in de normale stand, waardoor: 

bij T4 het witte licht in het bruglampje verandert in wit knipperlicht. 
4. T4 drukt de toestemmingsknop met de rode ring, waardoor: 

het witte knipperlicht in het bruglampje dooft; 
vanaf de seinen 124, 126, 128, 132 en 134 weer rijwegen kunnen worden 
ingesteld. 

9. Wisselverwarming 
De wisselverwarming te Akkrum geschiedt op aardgas. 
Het inschakelen van de centrale buisverwarming geschiedt automatisch. 
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Gegevens betreffende de bruggen over het Prinses Kargrietkanaal 

Bediening van de brug in spoor a is alleen mogelijk als: 
1. de rijrichting voor dit spoor is ingesteld voor rechterspoorrijden en 
2. geen rijweg is ingesteld of vastgelegd te Grouw=Irnsum vanaf sein 146 naar 

Akkrum RS en 
3. het spoorgedeelte onbezet is tussen: 

- km 153.735 (t.b.v. sein 140) en de isolerende las over de brug, indien te 
Grouw=Irnsum geen rijweg is ingesteld of vastgelegd naar Akkrum RS of 

- km 154.802 (rechterspoor Leeuwarden-Grouw=Irnsum) en de isolerende las 
over de brug, indien te Grouw=Irnsum wel een rijweg is ingesteld of vast
gelegd vanaf sein 148 naar Akkrum RS. 

Bediening van de brug in spoor b is alleen mogelijk als: 
1. de rijrichting voor dit spoor is ingesteld voor rechterspoorrijden; 
2. het spoorgedeelte tussen km 149.665 (t.b.v. sein 132) te Akkrum en de iso

lerende las voorbij de brug onbezet is. 

Openen van de bruggen. 
1. Brwt draait de grendelstelknop van de sleutelvergrendelkast van de brug in 

spoor a (brug a), resp. spoor b (brug b) 25° om, waardoor: 
het groene lampje op de betreffende sleutelvergrendelkast gaat branden; 
sein 760 resp. 755 in de stand "stop" komt; 
het lampje "Brug controle spoor a" resp. "Brug controle spoor b11 dooft. 

2. Brwt draait de grendelstelt.nop geheel om, waardoor: 
het groene lampje op sleutelvergrendelkast dooft; 
de sleutel "B.Br a" resp. "B.Br b" uit het slot van de desbetreffende 
sleutelvergrendelkast kan worden genomen. 

3. Voor het openen van de bruggen handelt brwt verder zoals in het desbetref
fende BBB is voorgeschreven. 

Sluiten van de bruggen. 
1. Voor het sluiten van de bruggen handelt brwt zoals in het desbetreffende 

BBB is voorgeschreven. . 
2. Brwt brengt de sleutel "B.Br a" resp. "B.Br 

vergrendelt.ast van de brug in spoor a resp. 
b" in het slot van de sleutel-

3. Brwt legt desbetreffende grendelstelt.nop in 
het lampje 11 Brug controle spoor a" resp. 
branden; 

spoor b. 
de normale stand, waardoor: 
"Brug controle spoor b" gaat 

sein 760 resp. 755 uit de stand "stop" komt, mits oot. aan de overige 
voorwaarden voor het uit de stand "stop" komen van deze seinen wordt 
voldaan. 

Noodt.nop. 
Op de brugpost is een noodknop aangebracht waarmee in geval van nood de seinen 
755 en 760 in de stand "stop" kunnen worden gebracht en waardoor tevens de 
lampjes "Brug controle spoor a" en "Brug controle spoor b" doven. 
Tevens wordt bij bediening van deze noodknop een uit de stand "stop" staand 
sein te Grouw=Irnsum naar Akkrum LS of een uit de stand "stop" staand sein te 
Akkrum naar Grouw=Irnsum LS in de stand "stop" teruggebracht. 
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Gegevens betreffende Grouw=Irnsum 

1. Seinknoppen 
a. Alle seinknoppen kunnen na het drukken van de keuzeknoppen "NORM" of "BS" 

worden bediend. 
b. De seinknoppen 142 en 148 kunnen ook na het drukken van de keuzeknoppen 

"AUI" worden bediend. 

2. Herroepen 
Bij het herroepen van een ingestelde rijweg, door drukken van de keuzeknop 
11 HERR 11 en de betrokken seinknop, komen de vastgelegde inrichtingen na 120 se
conden vrij. 

3. Treinaankondiging 
a. Vooraankondiging. 

Zodra een trein van Leeuwarden RS of LS met de eerste as de isolerende las 
bij km 165.650 passeert, vindt het volgende plaats: 
1. op het bedieningstableau gaat het overeenkomstig bezetspoorlampje met 

bruin/geel licht branden en 
2. op het signaleringstableau gaan twee overeenkomstige bezetspoorlampjes 

met geel licht branden en 
3. klinkt een gongslag. 
Het bruin/gele licht in het bezetspoorlampje op het bedieningstableau en 
het gele licht in de twee bezetspoorlampjes op het signaleringstableau 
dooft wanneer de trein met de laatste as de isolerende las bij km 165.400 
passeert. 

b. Beginpunt NX-aankondiging: 
- van Leeuwarden LS (sein 146) bij km 157.504; 
- van Leeuwarden RS (sein 148) bij km 157.545. 

N.B. Indien sein 148 met keuzeknop 11 AUT 11 is bediend, werkt de zoemer niet. 

4. · Doorrijsporen 
De sporen 1 en 2 mogen op de sporenstaat worden aangewezen voor doorrijden in 
beide richtingen. 

5. Overwegen 
Zolang vanaf de seinen 140, 142, 146 en 148 geen riJweg is ingesteld of vast
gelegd via aob 153.7 en ahob 153.8, is de aankondigingsweg van deze instal
laties geheel of gedeeltelijk uitgeschakeld. 

6. Vertraagd uit de stand "stop" komende seinen 
De in onderstaande tabel genoemde seinen komen na bediening vertraagd uit de 
stand "stop" i.v.m. de aankondigingstijd van de achter het sein genoemde over
weg-/overpadinstallatie. 
De vertraging vindt niet of slechts ten dele plaats als de overweg/overpadbo
men gesloten resp. sluitende zijn of de verkeerslichteninstallatie van 
ahob 153.8 reeds is geactiveerd. 
Als de aankondigingsweg voor het betreffende sein niet bezet is, vindt de 
hierboven genoemde vertraging niet plaats. 

Sein Vertraging Installatie 
140, 142 37 seconden aob 153.7, ahob 153.8 
}46' 148 13 seconden ahob 153.8 
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Gegevens betreffende Grouw=Irnsum (vervolg) 

7. Knoppen "STOP" en "DOOR" 
Bij rijweginstelling vanaf sein 142 moet na het bedienen van seinknop 142 
eerst één van de knoppen "STOP" of "DOOR" worden gedrukt alvorens de betrokken 
eindknop wordt bediend. 
Heeft rijweginstelling plaatsgevonden na het drukken van de knop "STOP" dan 
komt sein 142 uit de stand "stop", 87 seconden Qadat de trein met de eerste as 
de isolerende las bij km 152.740 is gepasseerd. 
Zijn de overweg/overpadbomen van aob 153.7 en ahob 153.8 reeds gesloten resp. 
sluitende of is de verkeerslichteninstallatie van ahob 153.8 reeds geacti
veerd dan kan b.g. tijdsduur max. 37 seconden korter zijn. 

8. Wisselverwarming 
De wisselverwarming te Grouw=Irnsum geschiedt op aardgas. 
Het inschakelen van de centrale buisverwarming geschiedt automatisch. 

Is 1383 
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C5502/Zwol1e aanh an gsel j __ ~-8 _ _L~w_~ ____ _._l __ A 1 _ __. 
1---------------------------------------

In dit aanhangsel zijn de algemene voorschriften opgènomen voor de bediening van 
de wissel- en sein1nrichtingen met het Integra toestel 11 Zwolle-Grouw=Irnsum/Onnen 
Zuid". 

Voor de plaatselijke gegevens wordt verwezen naar BVS/Zwolle Deel II 

Inhoudsopgave: 

Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AJ 
Hoofdstuk I Beschrijving van het Integra bedieningstableau ... AS/Al3 
Hoofdstuk II Beschrijving van het Integra signaleringstableau. Bl/BS 
Hoofdstuk !II Bediening van het Integra tableau ................ Cl/C29 
Hoofdstuk IV Storingsbepaling voor het Integra toestel ........ Dl/013 
Hoofdstuk V Wisselrevisie .................................... El/E13 

- ---·---------------------·------------------------' 
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C~SO?/Zw0Jl0 aanhanEsel 

Algemc:?en 

l. De centrale bediening van wissels en seinen van één of meer emplacementen ge 
schiedt elektrisch van één post uit en het verband tussen seinen en wissels is 
uitsluitend elektrisch. 

2. Behoudens de uitzonderingen hierna in hoofdstuk JIJ onder 21 vermeld, behoeven 
wissels voor een trein - of rangeerbeweging niet afzonderlijk te worden bediend 

3. Door middel van geïsoleerd spoor wordt: 
a. het vrij en onbelemmerd *} zijn van een r1Jweg gecontroleerd en 
b. het omleggen van centraal bediende wissels en 

spoorafsluitingen onder een voertuig belet. 
Op de werking van het geïsoleerde spoor mag worden vertrouwd. 
Dit geldt echter niet voor voertuigen, waarvan door de begeleider is medege 
deeld, dat deze niet met zekerheid de vereiste werking op geïsoleerd spoor tot 
stand brengen. 

4. Is een rijweg ingesteld of een wisselsleutel bediend, dan is het wel mogelijk 
bedieningshandelingen uit te voeren, die met genoemde rijweginstelling of wis 
selsleutelbediening in strijd zijn, doch deze handelingen hebben geen gevolgen 
ten aanzien van de veiligheid. 

5. Wordt het toestel door meer dan een functionaris bediend, dan moet iedere 
functionaris ervoor zorgen geen handelingen te verrichten, die het instellen 
van een rijweg door de andere functionaris kunnen beïnvloeden. 

6. Centraal bediende wissels of spoorafsluitingen behoeven achter een beweging 
niet in een bepaalde stand te worden teruggebracht met uitzondering van die, 
in dit BVS vermeld. 

7. Waar nodig is in het navolgende onderscheid gemaakt tussen een ter plaatse be 
diend en een op afstand bediend emplacement. 
Waar dit onderscheid niet wordt gemaakt, zijn bediening en signalering dezelf 
de. 

*} Sommige vormen van belemmerd zijn van het spoor worden niet door de beveili 
ging geconstateerd, b.v. een op het spoor achtergebleven remschoen of een 
scheef gezakte lading op het nevenspoor. 
Het betrokken personeel (rangeerder, opzichter) is ervoor verantwoordelijk dat 
de treindienstleider wordt ingelicht c.q. dat de remschoen tijdig van de spo 
ren zijn verwijderd. 

h 1 :lH.l 



C5502/Zwolle aanhangsel 4e wbl AS 

r---------------· ----·---------------

Bedieningstableau 

Hoofdstuk I 
Beschri j ving van het I ntegra bedieningstableau 

a - Geïsoleerd spoor. 
b - Niet geïsoleerd spoor. 

Wanneer hierin echter een geel lampje is aangebracht is een gedeelte van het 
spoor wel geïsoleerd doch uitsluitend voor meldingsdoeleinden. 
Brandt dit gele lampje dan is het spoor bezet. 

c - Symbool voor een centraal bediend wissel. 
d - Symbool voor een centraal bediend engels wissel. 
e - Isolerende las. 
f - Isolerende las welke binnen de vrije ruimte van een wissel ligt. 

a ~ ·~ b6 OMGELEGD 

NORMAAL 
281 283 28!> 

--- -

a - Wiss elsleutel. 
Deze kan naar boven en naar beneden worden omgelegd. 
OMGE LEGD: stand van het wissel afwijkend van BVS-tekening (~stand). 
NORMAAL: stand van het wissel overeenkomstig de BVS - tekening (+stand). 
De "L" of 11 R11 boven een wisselsleutel geeft aan of de stand van het wissel bij 
naar boven omgelegde wisselsleutel linksleidend dan wel rechtsleidend is. 

b - Grendelsleutel. 
Deze kan naar boven worden omgelegd. 
De "L" of 11 R11 boven de grendelsleutel geeft aan of de stand van het handwissel 
linksleidend dan wel rechtsleidend is , wannQer het in de van de BVS-tekening 
afwijkende stand wordt gelegd. 

--------------------~------------' 
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a - Seinknop. 
Deze knop kan worden gedrukt en in deze knop kan rood licht, geel licht, rood 
knipperlicht of geel knipperlicht branden. 

b - Eindknop. 
Deze knop kan worden gedrukt. 
Een blauwe eindknop heeft betrekking op een rijweg van een spoor met bovenlei
ding naar een spoor zonder bovenleiding. 
De overige eindknoppen zijn zwart. 

De seinknoppen of eindknoppen welke voorzien zijn van een zwarte ring gelden voor 
rijwegen van links naar rechts, die welke voorzien zijn van een witte ring gelden 
voor rijwegen van rechts naar links. 
c - Aankondigingslampje. 

Dit lampje kan met geel knipperlicht branden. 
d - Zwarte stip, aangevende dat de seinknop betrekking heeft op een sein dat op 

"automatisch" kan worden gesteld. 
e - Rijrichtingslampje. 

Dit lampje kan met rood licht branden. 
f - Bezetspoorlampje. 

Dit lampje kan met geel licht branden. 
g - Wissellampje. 

Dit lampje kan met rood licht of rood knipperlicht branden. 

'-----------------------------------
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Bedieningstableau (vervolg) 

cÇ) IN 

UIT 

Dl """~r1 1 wr 

D b D D BEDIENING 

G 0 0 0 

(Q)a ea ea (Q)a d©· 
NORM BS AUT HERR 

r-

a - Keuzeknoppen. 
Deze knoppen kunnen worden gedrukt. 

b - Lampjes behorende bij de keuzeknoppen. 
Deze lampjes kunnen met wit licht branden. 

c - Schakelaar "PLAATSELIJKE BEDIENING". 
Deze schakelaar kan omhoog en omlaag gedrukt worden. 

d - Startknop behorende bij c (rood). 
Deze knop kan gedrukt worden. 

e 

u 

a - Knoppen voor de brug. 
De linkerknop is voorzien van een groene ring en de rechterknop is voorzien 
van een rode ring. Deze knoppen kunnen gedrukt worden. 

b - Bruglampje. 
Dit lampje kan met wit licht, wit knipperlicht of met rood licht branden. 

c - Grendellampje tevens vergrendelingslampje. 
Dit lampje kan met wit licht, wit knipperlicht of rood licht branden . 

~---------------- --
. ___ _J 
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Bedieningstableau (vervolg) 

a - Knoppen "STOP" en "DOOR", betrekking hebbend op een aki of ahob gelegen achter 
een op het tableau bediend sein. 
Deze knoppen kunnen worden gedrukt. 
In deze knoppen kan wit licht branden. 

b - Stationnementslampje. 
Dit lampje kan met geel licht branden. 

a a 
0 <::J c::::>. 

c c 

a - Rijrichtingslampjes. *) 

YlllGUIS 
S,.l.4nS 

oe 

@d@ 

Deze lampjes kunnen met rood licht, wit licht of met wit knipperlicht branden. 
b - Rijrichtingslampjes. *) 

Deze lampjes kunnen met wit licht branden. 
c - Rijrichtingsknoppen. *) 

Deze knoppen kunnen worden gedrukt. 
De rijrichtingsknop welke is voorzien van een zwarte ring geldt voor het in 
stellen van de rijrichting van links naar rechts, die welke is voorzien van 
een witte ring geldt voor het instellen van de rijrichting van rechts naar 
links. 

d - Knoppen "VRIJGAVE RANGEREN" (rood en groen). 
Deze knoppen kunnen worden gedrukt. 

e - Lampje "VRIJGAVE RANGEREN". 
Dit lampje kan met rood licht, wit licht of wit knipperlicht branden. 

f - Grendelindicatielampje. 
Dit lampje kan met wit licht of met wit knipperl icht branden. 

* ) Hebben betrekking op een baanvak inge richt voor dubbelspoorrijden met de moge 
lijkheid beveiligd linkerspoor te rijd en. 

-------------------- - -- ----
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Bedieningstableau (vervolg) 

STROOM 

AARDE llOORZIENING CODE GEVER ONTVANGEN 

0 0 0 0 
a b c d 

SEIN WISS ELS CONT ROLE 

VERLICHTING VlllJM AKEN SIGNAL ERING 

LAAG HOOG 0 . e 
®e f 9 

a - Lampje "AARDE". 
Dit lampje kan met wit licht branden. 

b - Lampje "STROOMVOORZIENING". 

1978 

Dit lampje kan met rood knipperlicht branden. 
c - Lampje "CODEGEVER". 

Dit lampje kan met rood licht branden. 
d - Lampje "ONTVANGEN" onderpost. 

Dit lampje kan met wit licht branden. 
e - Schakelaar "SEINVERLICHTING". 

Al3 

Deze schakelaar kan 2 standen innemen en dient voor het regelen van de licht
sterkte van de seinen. 

f - .Knop "WISSELS VRIJMAKEN". 
Deze knop kan worden gedrukt en in deze knop kan groen licht branden. 

g - .Knop "CONTROLE SIGNALERING". 
Deze knop kan worden gedrukt. 

STROOM 

YOORZIENING ZEN OEN ONTVANGEN 

0 0 0 
a b c 

C.VL" ~OST 

OMSCHAK ELEN TABLEAU 
OffAA GGOLF' VERLICHTING 

d'@ 
2 

e'@1 

HEAST EL HERSTEL 
HERROEPEN COMMAN DO SIGNALERING 

e e • f g h 

a - Lampje "STROOMVOORZIENING CVL POST"; 
Dit lampje kan met rood knipperlicht branden. 

b - Lampje "ZENDEN" . 
Dit lampje kan met wit l icht branden . 

c - Lampje "ONTVANGEN" hoofdpost. 
Dit lampje kan met wi t l i cht branden . 

d - Schakelaar "OMSCHAKELEN DRAAGGOLF". 
Deze schakelaar kan worden omgelegd. 

e - Schakelaar 11 TABLEAUVERLICHTING 11
• 

Deze schakelaar kan 3 standen innemen en dient voor het regelen van de licht 
sterkte van d~ signaleringen op het tableau. 

f - Knop "HERROEPEN". 
Deze knop kan worden gedrukt. 

g - Knop 11 Hf.<:RSTEL COMMAND0 11
• 

Deze knop kan worden gedrukt. 
h - Knop 11 HERSTEL SIGNAL~:RJNG 11 • 

Deze knop kan worden gedrukt. 
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Hoofdstuk II 

Beschri j ving van het Integra si gnaleringstableau 

Ie 328 

-. 

a - Geïsoleerd spoor. 
b - Niet geïsoleerd spoor. 
c - Symbool voor een centraal bediend wissel. 
d - Symbool voor een centraal bediend engels wissel. 
e - Route-indicatie/bezetspoorlampjes. 

Deze lampjes kunnen met groen licht of geel licht branden. 
f - Seinsymbool voor een laaggeplaatst lichtsein. 

n1 

In dit symbool kan rood licht, geel licht, rood knipperlicht of geel knipper 
licht branden. 

g - Seinsymbool voor een hooggeplaatst lichtsein. 
In dit symbool kan rood licht, geel licht, rood knipperlicht of geel knipper 
licht branden. 

h - Symbool voor een gegrendeld handwissel. 

1 
- _j 
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Signaleringstableau (vervolg) 

.. " ..... . ~ 
~ 
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' e 

e 
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·c 
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a - Rijrichtingslampjes. *) 
Deze lampjes kunnen met wit licht branden. 

b - Rijrichtingslampjes. *) 

-

I 

' 
. 

t~e wbl R1 

1 

340 ~ 1 
1 

\ I \ I 1 

d d 

; 

! 
d 

--
d 
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·' 1 
/ \ I \ r , i! 

·.342 f==@. 

Deze lampjes kunnen met rood licht, wit licht of met wit knipperlicht branden. 
c - Rijrichtingslampjes. 

Deze lampjes kunnen met rood licht branden. 
d Treinaankondigings/bezetspoorlampjes van het laatste blok voor het inrijsein. 

Deze lampjes kunnen met groen licht of met geel licht branden. 
e - Bezetspoorlampjes van een reeks blokken van de vrije baan. 

Deze lampjes kunnen met geel licht branden. 

a. Schakelaar 11 TABLEAUVERLICHTING 11
• 

Deze schakelaar kan 2 standen innemen en dient voor het regelen van de licht 
sterkte van de signaleringen op het signaleringstableau. 

*) Hebben betrekking op een baanvak ingericht voor dubbelspoorrijden met de moge 
lijkheid beveiligd linkerspoor te rijden. 

'---------------. -------- ----------- -------------·---------' 
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Si gnaleringstableau (vervolg) 

000 000 000 000 000 

a 

Storingsmelder aki/ahob 

a. Lampjes behorende bij de aki's/ahob's. 
Deze lampjes kunnen met wit licht brànden. 
Onder elk lampje staat aangegeven op welke 
aki/ahob het betrekking heeft. 

b. Lampje dat het defekt zijn van de storingsmelder 
signaleert. 
Dit lampje kan met rood licht branden. 

c. Knop voor het uitschakelen van de zoemer. 
Deze knop kan worden gedrukt. 
In de knop kan groen licht branden. 

B b 
a GEVAAR 

a . Gevaarteken voor seinknop en eindknop. 
Rode of blauwe magneetdop. 
Dit gevaarteken kan over de seinknop of 
eindknop worden geplaatst. 
De blauwe dop wordt gebruikt in geval van 

b 

storing of buiten dienst zijn van de bovenleiding. 
b . Gevaarteken voor wisselsleutel en grendelsleutel. 

Dit gevaarteken kan om de wisselsleutel of grendel 
sleutel worden gehangen . 

tu? wb l R 'i 

- -----1 

@ 
c 

1 
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Toegelaten trein-
en rangeerbewegingen 

Punt van begin 
van trein - en 
rangeerbewegingende 

Volgorde bedie 
ningshandelingen 

Waarschuwing 
machinist 

]978 wbJ 1 Cl 

- - _l --
Hoofdstuk II I 

Bediening van het Integra tableau 

(1) Alle trein - en rangeerbewegingen die door tableaube 
diening uitvoerbaar zijn, zijn ook toegelaten. 
Bij de plaatselijke gegevens wordt aangegeven welke 
sporen speciaal voor doorrijden zijn ingericht. 
Slechts deze sporen mogen op de sporenstaat voor door 
rijden worden aangewezen. 
De andere sporen mogen - zo nodig - ook voor doorrij 
den worden gebruikt. 

(2) Trein - en rangeerbewegingen moeten beginnen op een zo 
danig punt, dat trein of het rangeerdeel zich geheel 
bevindt voor het sein dat toegang geeft tot de in te 
stellen rijweg. 
Hij die bevel geeft tot het uitvoeren van bewegingen 
moet er voor zorgen, dat met het bovenstaande rekening 
wordt gehouden. 
Wanneer dit niet uitvoerbaar is en de trein of het 
rangeerdeel staat voor of op wissels in de rijweg, dan 
moet, voordat de beweging begint, het sein dat op deze 
rijweg betrekking heeft eveneens worden bediend (zie 
afbeelding). 

~21 Oi
2

" 

Het spoor is bezet door een beweging uit de richting A 
De volgende beweging moet met het zelfde materieel in 
de richting A worden uitgevoerd. 
Sein 24 moet bediend worden. 
Wanneer van deze mogelijkheid geregeld gebruik moet 
worden gemaakt, moet de rayonchef Ep dit aan Ch Ep 
melden. 
In het algemeen is dit slechts het geval als de trein 
in dezelfde richting moet vertrekken als waaruit hij 
is binnengekomen. Moet de trein na het stoppen name 
lijk verder rijden, dan zijn de wissels tussen het 
voorbijgereden sein en het eerstvolgende sein nog 
vastgelegd voor de aankomstbeweging. 

(3) Bediening in de volgorde tegengesteld aan de rijrich 
ting van de trein (zie TRR) is niet vereist. 

(4) De waarschuwing van de machinist in de gevallen van 
de tabel van art 13 TRR wordt na het instellen van een 
rijweg door de seinbeelden bewerkstelligd. 
In het geval, bedoeld in de tabel van art 13 TRR punt 
F, moet de rijweg zodanig worden ingesteld, dat het 
seinbeeld "rijden op zicht" wordt getoond. 1 

Rijwegen naar niet geïsoleerd spoor kunnen alleen wor -

1 

den ingesteld met de keuzeknop 11 BS 11
• 

J 
Is 1 ]83 
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Bediening {vervolg) 

Lichtste[."kte 
seinen 

Aankondiging van 
een t[."ein 

Commando 

Signalering 

(5) De seinen moeten ove[."dag en bij mist op volle ste[."kte 
branden. 's Nachts moeten de seinen op verminderde 
s te[."kte b[."anden. 
Wijzigingen van de lichtsterkte geschiedt door het in de 
stand 11 HOOG 11 of "LAAG" plaatsen van de schakelaa[." 11 SEIN 
VERLICHTING11. 
Wijziging van de lichtste[."kte kan slechts plaats vinden 
bij bediende seinen en cijferaanduidingen bij lichtsei 
nen. 

(6) Gaat op het bedieningstableau een geel aankondigings -
1 ampje branden en gaat eventueel gedurende ~ 3 seconden 
een zoemer werken, dan kondigt een trein zich aan en 
moet een rijweg worden ingesteld. 
Tevens gaan op dat moment op het signaleringstableau 
2 x 2 aankondigings/bezetspoorlampjes in de aankondi
gingsweg met groen licht gaan branden. 
In deze lampjes gaat geel licht branden als de zich aan 
kondigende trein nog op één blok afstand van het inrij -
sein verwijde[."d is. · 
Wanneer de betrokken seinknop gedrukt wordt, zwijgt de 
zoemer. Het gele licht in het aankondigingslampje op het 
bedieningstableau en het groene licht in de aankondi
gings/bezetspoorlampjes op het signaleringstableau dooft 
zodra het inrijsein uit de stand "stop" komt. 
Het gele licht in de aankondigings/bezetspoorlampjes op 
het signaleringstableau dooft zodra de trein in z'n ge 
heel het inrijsein gepasseerd is. 
Eerst nadat de trein het sein waarop de aankondiging be 
trekking heeft, voorbijgereden is, kan een volgende 
trein zich aankondigen. 

(7) Voor de op afstand bediende emplacementen wordt elke be 
dieningshandeling in gecodeerde vorm (commando) naar het 
betrokken relaishuis overgebracht. 
Gedurende het overbrengen van een commando brandt op het 
bedieningstableau het witte lampje "ZENDEN". 
Herroepen van een commando is mogelijk door het d[."ukken 
van de knop "HERROEPEN". 
Dit is slechts mogelijk als voor dit commando het witte 
1 ampj e "Zr:NOEN" nog niet heeft gebrand. 

(8) Zodra op een op afstand bediend emplacement de spoorbe 
zetting of de stand van de inrichtingen wijzigt, wordt 
dit eveneens in gecodeerde vorm naar de bedieningspost 
overgebracht, alwaar de meldingen op het bedieningsta 
bleau en het signaleringstableau overeenkomstig worden 
gewijzigd. 
Zolang een dergelijke melding plaats vindt, brandt op 
het bedieningstableau het wiLte lampje "ONTVANGEN" en 
tevens het bij hel beLrokken emplacement behorende wilte l 
J ampj e "ONTVANGr~N". 

I<, 1 JH:J 
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Bediening (vervolg) 

Mogelijkheden tot 
instellen en her
roepen van rijwegen 

(9) In de leden 10 en volgende z1Jn de verschillende moge
lijkheden tot het instellen en herroepen van een rijweg 
aangegeven; hierbij gelden de volgende algemene bepa-
1 ingen: 
a. Instellen van een rijweg kan geschieden: 

- met de keuzeknop "NORM", waardoor een ander sein
beeld wordt getoond dan "stop" of "rijden op 
zicht"; 

- met de keuzeknop 11 8$ 11
, waardoor het seinbeeld 

"rijden op zicht" wordt getoond; 
met de keuzeknop "AUT", waardoor het betrokken 
sein geautomatiseerd wordt en een ander seinbeeld 
wordt getoond dan "stop" of "rijden op zicht". 

b. Indien op een emplacement tussen twee punten meer 
dan één rijweg mogelijk is, kiest het toestel steeds 
die rijweg, waarbij de wissels zodanig liggen, dat 
zoveel mogelijk bij elke keuze het laatst uitgereden 
wissel in de normale stand ligt. 

c. Rijwegen, waarvoor een wissel van stand moet veran 
deren, kunnen niet worden ingesteld als het bijbeho 
rende wissellampje met rood licht brandt. 

d. Rijwegen over vastgelegde, ter plaatse bediende in 
richtingen kunnen slechts tot stand komen als de 
brug- of de grendellampjes en de lampjes 11 VRIJG. 
RANG. 11 niet met wit licht of met wit knipperlicht 
branden en de betrokken grendelsleutel in de normale 
stand ligt. 

e. Soms worden wissels en/of spoorafsluitingen die niet 
zullen worden bereden in een bepaalde stand vastge 
legd. Dit is steeds bij de plaatselijke gegevens 
vermeld. 

f. Een ingestelde rijweg wordt op het signaleringsta 
bleau aangegeven door een doorgaande lijn, waarin de 
route-indicatie/bezetspoorlampjes met groen licht 
branden en op het bedieningstableau door een door 
gaande lijn waarin alle wissel- en grendellampjes 
met rood licht branden, terwijl de bij de rlJWeg be 
horende bruglampjes en de lampjes 11 VRIJG. RANG." met 
rood licht branden. 
In de route --indicatie/bezetspoorlampjes op het sig -

' naleringstabJeau verandert het groene licht in geel 
licht als de trein het betreffende spoorgedeelte be 
zet. Het gele licht dooft, nadat de trein dit spoor -
gedeelte heeft verlaten. 1 

Het rode licht in de wissel - en grendellampjes dooft 
nadat de trein de desbetreffende inrichting is over 
gereden. 
Eventuele bijzonderheden worden bij de plaatselijke 
gegevens vermeld. 

1 
1 
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Bediening (vervolg} 

1 <) 18 c: / 

g. Door rijweginstelling vastgelegde centraal bediende 
inrichtingen komen, zolang een bezetspoorlampje in 
de rijweg blijft branden, niet meer vrij resp. auto 
matisch beveiligde overwegen blijven aankondigen, 
voor zover zij gelegen zijn achter dit bezetspoor
lampje, gerekend in de rijrichting. 

h. Indien knoppen 11 STOP 11 en "DOOR" aanwezig zijn, kan 
een rijweg alleen tot stand komen na het drukken van 
één van deze knoppen (zie lid 10). 

i. Wordt een rijweg herroepen binnen 120 seconden na 
het herroepen van een andere rijweg op hetzelfde em 
placement, dan begint de vertragingstijd voor het 
vrijkomen van de in deze tweede rijweg vastgelegde 
wissels op het moment dat de wissellampjes van de 
eerst herroepen rijweg doven. 
Geschiedt het herroepen van de tweede rijweg echter 
2% seconde of minder na het herroepen van de eerste 
rijweg, dan begint de vertragingstijd van de tweede 
rlJWeg onmiddelijk na het herroepen en komen de 
vastgelegde inrichtingen in beide rijwegen gelijk
tijdig vrij. 

j. Heeft men een verkeerde keuze gedrukt, dan kan men, 
zolang men de seinknop nog niet heeft gedrukt, dit 
nog herstellen door de juiste keuzeknop te drukken. 
Hierdoor dooft het witte lampje boven de verkeerd 
gedrukte keuzeknop en gaat het witte lampje boven de 
laatst genoemde keuzeknop branden. 

Drukken van de 
knoppen "STOP" 
en 11 DOOR 11 

(10) a. Voor stations (aki of ahob achter bediend sein). 
Bij het instellen van een rijweg voor een van het 
station vertrekkende reizigerstrein moet na het 
drukken van een keuzeknop en seinknop de knop "STOP" 
worden gedrukt, voordat de rijweg over een automa
tisch beveiligde overweg tot stand kan komen. 
In deze knop gaat dan wit licht branden. 
Na instellen van de rijweg komt het sein uit de 
stand "stop" na de bij de plaatselijke gegevens ver
melde tijd. 
Voor alle overige treinen moet - na het bedienen van 
een keuzeknop en seinknop - de knop "DOOR" worden 
gedrukt, voordat een rijweg over een automatisch be - 1' 
veiligde overweg tot stand kan komen. In deze knop 
gaat dan wit licht branden. Het sein komt na instel -, 
len van de rijweg uit de stand "stop". 
Wanneer de trein het betrokken sein voorbij rijdt, 
dooft het witte licht in de knop "STOP" of 11 DOOR 11 

(wanneer het sein op automatische bediening is ge 
steld, blijft het witte licht in de knop "DOOR" 
branden tot de betrokken seinknop wordt bediend na 
het drukken van de keuzeknop 11 HERR 11 of totdat het 1 

desbetreffende sein door een passerende trein in de 1 

stand "stop" wordt teruggebracht nadat de betrokken J 

seinknop is bediend na het drukken van de keuzeknop J 

"NORM"). 

1 
_J 
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Bediening (vervolg) 

Instellen van een 
rijweg met de keuze
knop "NORM" 

b. Voor de vr1Je baan (aki of ahob achter lichtsein, 
nabij een halte}. 
Voor een bij een halte op de vrije baan stoppende 
reizigerstrein moet na het drukken van de keuzeknop 
en seinknop, de knop "STOP" worden gedrukt, voordat 
een rijweg naar de vrije baan, waarop de halte ligt, 
tot stand kan komen. 
In deze knop gaat dan wit licht branden. 
Het P-sein voor de overweg komt tijdig voor de trein 
in de stand "stop". Als de trein het geïsoleerde 
spoorgedeelte voor het P-sein berijdt komt na het 
verstrijken van de stationnementstijd het sein auto 
matisch uit de stand "stop" (zie plaatselijke gege 
vens} . 

Voor alle overige treinen moet, na het drukken van de 
keuzeknop en seinknop, de knop "DOOR" gedrukt worden, 
voordat een rijweg naar de vrije baan tot stand kan ko 
men. 
Op het bedieningstableau gaat in de knop "DOOR" een wit 
lampje brandên. 
Zodra de trein het bij de rijweg behorende uitrijsein 
voorbijrijdt dooft het desbetreffende witte lampje in 
de knop op het bedieningstableau. 
{Wanneer het sein op automatisch is gesteld blijft het 
witte lampje in de knop "DOOR" branden tot de rijweg 
wordt herroepen}. 

{11} Bij het instellen van een rijweg met de keuzeknop "NORM 1 

is er automatisch controle op spoorbezetting. 
a. Keuzeknop "NORM" drukken: 

boven de knop gaat een wit lampje branden (zie 
ook lid {9)j). 

b. Seinknop aan het begin van de in te stellen rijweg 
drukken. 
1. Op het bedieningstableau: 

- gaat in de seinknop rood licht branden; 
- dooft het witte lampje boven de keuzeknop 

"NORM". 
2. Op het signaleringstableau: 

- gaat het rode licht in het bijbehorende sein -
symhool branden. 

Indien in de seinknop en in het seinsymbool het rode 
Jicht niet gaat branden kan de rijweg niet t ot stand 
komen. 

c. Sein/eindknop aan het eind van de in te stellen rij 
weg drukken. 
1. Op het signaleringstableau: 

- gaan de in de rijweg gelegen route - indicatie/ 
bezetspoorlampjes met groen licht branden; 

_J 
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Bediening {vervolg} 

2. Op het bedieningstableau: 
- gaan de bij de rijweg behorende wissellampjes 

en eventueel de grendellampjes, de bruglampjes 
en de lampjes "VRIJG. RANG." met rood licht 
branden. 

Indien nog wissels moeten omlopen gaan op het be 
dieningstableau: 
- de wissellampjes met rood knipperlicht branden 

{de wissels lopen om); 
- de wissellampjes met rood licht branden {de 

wissels zijn omgelopen). 
3. Op het signaleringstableau en het bedieningsta 

bleau: 
- dooft in het seinsymbool resp. seinknop het ro 

de licht en gaat het gele licht branden. 
4. De wissels zijn vergrendeld. 
5. Het sein toont een ander beeld dan "stop" of 

"rijden op zicht". 
d. Trein of rangeerdeel op eerste geïsoleerde spoorge 

deelte achter het sein. 
1. Op het signaleringstableau: 

- dooft het groene licht in de route-indicatie/ 
bezetspoorlampjes en gaat het gele branden; 

- dooft het gele licht in het seinsymbool; 
2. Op het bedieningstableau: 

- gaat het gele bezetspoorlampje branden; 
- dooft het gele licht in de seinknop; 

3. Het sein toont "stop". 
e. Trein of rangeerdeel heeft een geïsoleerd spoorge 

deelte verlaten. 
1. Op het signaleringstableau: 

- dooft het gele licht in de route-indicatie/be 
zetspoorlampjes; 

2. Op het bedieningstableau: 
- dooft het gele bezetspoorlampje; 
- dooft het rode licht in de wissellampjes: de 

betrokken inrichtingen zijn niet meer vastge
legd. 

Het komt voor dat op het bedieningstableau het 
rode licht in de wissellampjes niet gelijktijdig 
met de gele bezetspoorlampjes van het betrokken 
geïsoleerde spoorgedeelte dooft. 
Dit is het geval als de isolerende las binnen de 
vrije ruimte van het wissel ligt. 
Het rode licht in de wissellampjes dooft dan, als 
ook het volgende geïsoleerde spoorgedeelte verla 
ten is. 

f. Wanneer het rode licht in het grendellampje en/of 
het bruglampje en/of het lampje "VRIJG. RANG. " 
dooft, is bij de plaatselijke gegevens vermeld. 

1 

1 

1 
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Bediening (vervolg) 

Instellen van een 
rijweg met de 
keuzeknop "BS" 

(12) Het instellen van LlJwegen met het seinbeeld "rijden 
op zicht" is - behalve in de gevallen C 2e, F en G van 
de tabel van TRR art. 13 en het geval, bedoeld in lid 
(23) van dit hoofdstuk - slechts toegestaan als geen 
rijweg met keuzeknop 11 NORM 11 kan worden ingesteld. 

Bij het instellen van een rijweg met de keuzeknop "BS" 
is er geen controle op spoorbezetting. 
Het instellen van een dergelijke rijweg is niet toege
staan wanneer een tegengestelde beweging naar hetzelfde 
spoor in uitvoering is. Is n.l. de eerste as van de 
trein of het rangeerdeel waarvoor een sein werd be 
diend, dit sein reeds gepasseerd, dan kan tegen deze 
beweging in een rijweg worden ingeste~d met het sein 
beeld "rijden op zicht". 
a. Keuzeknop 11 BS" drukken: 

boven de knop gaat een wit lampje branden {zie 
ook lid {9) j). 

b. Seinknop aan het begin van de in te stellen rijweg 
drukken. 
1. Op het bedieningstableau: 

- gaat in de seinknop rood knipperlicht branden; 
- dooft het witte licht boven de keuzeknop "BS". 

2. Op het signaleringstableau: 
- gaat het rode knipperlicht in het bijbehorende 

seinsyrnbool branden. 
Indien het rode knipperlicht in de seinknop resp. 
het seinsyrnbool niet gaat branden kan de rijweg niet 
tot stand komen. 

c. Sein/eindknop aan het eind van de in te stellen rij 
weg drukken. 
1. Op het signaleringstableau: 

- gaan de in de rijweg gelegen route-indicatie/ 
bezetspoorlampjes met groen licht branden; 

Indien de route-indicatie/bezetspoorlampjes reeds 
met geel licht branden gaat het groene licht niet 
branden. 

2. Op het bedieningstableau: 
- gaan de bij de rijweg behorende wissellampjes 

en eventueel de grendellampjes, de bruglampjes 
en de lampjes 11 VRIJG. RANG." met rood Jicht 
branden. 

Indien nog wissels moeten omlopen gaan op het be 
dieningstableau: 
- de wissellampjes met rood knipperlicht branden 

(de wissels lopen om); 
- de wissellampjes met rood licht branden (de 

wissels zijn omgelopen). 
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3. Op het bedieningstableau en het signaleringsta 
bleau: 
- dooft in het seinsymbool resp. seinknop het ro 

de knipperJicht en gaat geel knipperJicht bran 
den. 

4. De wissels zijn vergrendeld. 
5. Het sein toont "rijden op zicht". 

d. Trein of rangeerdeel op eerste geïsoleerde spoorge 
deelte achter het sein. 
1. Op het signaleringstableau: 

- dooft het groene licht in de route - indicatie/ 
bezetspoorlampjes en gaat het gele licht bran 
den; 

- dooft het gele licht in het seinsymbool; 
2. Op het bedieningstableau: 

- gaat het gele bezetspoorlampje branden; 
- dooft het gele licht in de seinknop; 

3. Het sein toont "stop". 
e. Trein of rangeerdeel heeft een geïsoleerd spoorge 

deelte verlaten. 
1. Op het signaleringstableau: 

- dooft het gele licht in de route-indicatie/be 
zetspoorlampjes; 

2. Op het bedieningstableau: 
- dooft het gele bezetspoorlampje; 
- dooft het rode licht in de wissellampjes. 
Het komt voor dat op het bedieningstableau het 
rode licht in de wissellampjes niet gelijktijdig 
met de gele bezetspoorlampjes van het betrokken 
geïsoleerde spoorgedeelte dooft. 
Dit is het geval als de isolerende las binnen de 
vrije ruimte van het wissel ligt. 
Het rode licht in de wissellampjes dooft dan, als 
ook het volgende geïsoleerde spoorgedeelte verla 
ten is. 

f. Wanneer het rode licht in het grendellampje en/of 
het bruglampje en/of het lampje "VRIJG. RANG." 
dooft, is bij de plaatselijke gegevens vermeld. 

Indien het gele bezetspoorlampje en de gele route - indi 
catie/bezetspoorlampjes van het eerste achter het sein 
gelegen geïsoleerde spoorgedeelte branden als gevolg 
van een beweging vanaf het eerste tegensein, kan alsnog 
een rijweg met het seinbee]d "rijden op zicht" worden 
ingesteld. In dit geval komt het sein slechts in de 
stand "stop" nadat de keuzeknop "HERR." en de betrokken 
seinknop zijn gedrukt. De wissels komen dan na de bij 
de plaatselijke gegevens vermelde tijd vrij tenzij het 
gele bezetspoorlampje en de gele route - indicatie/bezet 
spoorlampjes blijven branden. 
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Bediening {vervolg) 

Instellen van een 
rijweg met de 
keuzeknop "AUT" 

l 

(13) Bij het instellen van een r1Jweg voor automatische sein 
bediening is er automatisch controle op spoorbezetting. 
Het instellen is slechts mogelijk voor rijwegen met de 
wissels in de normale stand. 
a. Keuzeknop "AUT" drukken: 

boven de knop gaat een wit lampje branden (zie 
ook lid ( 9) j). 

b. Seinknop aan het begin van de in te stellen rijweg 
drukken. 
1. Op het bedieningstableau: 

- gaat het rode licht in de seinknop branden; 
- dooft het witte licht boven de keuze knop 11 AUT 11

• 

2. Op het signaleringstableau: 
- gaat het rode knipperlicht in het bijbehorende 

seinsymbool branden. 
Indien een knop "DOOR" aanwezig is moet deze gedrukt 
worden. 
Indien het rode licht in de seinknop en het seinsym
bool niet gaat branden kan de rijweg niet tot stand 
komen (het betrokken sein is niet te automatiseren). 

c. Sein/eindknop aan het eind van de in te stellen rij
weg drukken. 
1. Op het signaleringstableau: 

- gaan de in de rijweg gelegen route - indicatie/ 
bezetspoorlampjes met groen licht branden. 

2. Op het bedieningstableau: 
- gaan de bij de rijweg behorende wissellampjes 

en eventueel de grendellampjes en de bruglamp
jes met rood licht branden. 

Indien nog wissels moeten omlopen gaan op het be 
dieningstableau: 
- de wissellampjes met rood knipperlicht branden 

(de wissels lopen om); 
- de wissellampjes met rood licht branden (de 

wissels zijn omgelopen). 
3. Op het bedieningstableau en het signaleringsta

bleau: 
- dooft in het seinsymbool resp. seinknop het ro 

de knipperlicht en gaat het gele licht branden. 
4. De wissels zijn vergrendeld. 
5. Het sein toont een ander beeld dan "stop" of 

"rijden op zicht". 
Het sein werkt nu automatisch. 
De wissellampjes en eventueel grendel - en bruglampjes 
blijven met rood licht branden zolang de rijweg niet is 
herroepen. 
Indien het sein "stop" toont brandt in het seinsymbool 
en de seinknop rood licht. 
Indien een rijweg met k.euzeknop "AUT" wordt ingesteld 
met een sein, dat niet te automatiseren is, gaat in de 
seinknop en in het seinsymbool geen rood licht branden. 
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Bediening {vervolg) 

Opheffen van de 
automatische sein 
bediening 

Herroepen van een 
ingestelde rijweg 

Bedienen van de 
wissels d.m.v. 
de wisselsleute]s 

(14) a. De handelingen en gevolgen zijn hetzelfde als die 
bij het herroepen van een ingestelde rijweg (zie lid 
(15)) . 

b. De automatische seinbediening kan ook worden herroe 
pen door de keuzeknop "NORM" en hierna de seinknop 
van het op automatische bediening gestelde sein te 
drukken. De rijweg komt dan vrij na het passeren van 
de eerstvolgende trein. 

{15) a. Keuzeknop 11 HERR. 11 drukken: 
boven de knop gaat een wit lampje branden. 

b. Betrokken seinknop drukken. 
1. Op het bedieningstableau en het signaleringsta

bleau: 
- dooft het licht in de seinknop en het seinsym

bool. 
2. Het sein toont "stop". 
3. Op het bedieningstableau: 

- dooft het witte lampje boven de keuzeknop 
11 HERR.". 

De in het sein vastgelegde inrichtingen komen 
vrij {wissellampjes, grendellampjes, bruglampjes 
11 VRIJG. RANG. 11 doven na de bij de plaatselijke 
gegevens vermelde tijd). 

4. Op het signaleringstableau: 
dooft het groene licht in de route-indicatie/be
zetspoorlampjes na de bij de plaatselijke gege
vens vermelde tijd. 

Na herroepen van een rijweg op een op afstand bediend 
emplacement moet ten minste 15 seconden worden gewacht 
voordat opnieuw een rijweg mag worden ingesteld. 
Wordt binnen 15 seconden een nieuwe rijweg ingesteld, 
waarbij wissels betrokken zijn die in de herroepen rij 
weg waren vastgelegd, dan bestaat de kans dat een onbe 
doelde rijweg tot stand komt, terwijl op het tableau de 
welbedoelde rijweg wordt aangegeven. 

(16) De wissellampjes mogen bij het uit de middenstand 
brengen niet branden. 
Wissels]eutel naar boven of naar beneden omleggen: 

wissellampje gaat met rood knipperlicht branden 
(het wissel loopt om); 
wissellampje gaat met rood licht branden (het wisse] ·1 
is omgelegd). 

Soms worden er nog andere wissels omgelegd. 
Dit is echter steeds bij de plaatselijke gegevens ver 
meld. 
De wissellampjes blijven met rood licht branden zolang 
de wisselsleute] naar boven of naar beneden is omgelegd 
Van deze bedieningshandeling mag slechts gebruik ge 
maakt worden bij: 

_J 
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1 Vrijmaken of vast 
leggen van grendels 
op de wissels en/of 
spoorafsluitingen 

Seinen, die niet 
onmiddellijk uit de 
stand "stop" komen 

Aansluitingen van 
de stationsbevei1i -
ging aan de vrije baan 

L _J ___ _j 

a. onderhoud en werkzaamheden (de wisselsleutel in de 
vereiste stand laten staan en merken met een gevaar 
teken) ; 

b. bewegingen met voertuigen die niet de vereiste wer 
king op het geïsoleerde spoor hebben; 

c. storingen; 
d. afdwingen van een bepaalde rijweg indien er meer 

rijwegen mogelijk zijn; 
e. het in de normale stand terugbrengen van de wissels 

en/of spoorafsluitingen waar dat verplicht is. 

(17) Vrijmaken is slechts mogelijk als het rode grendel 
lampje gedoofd is (geen rijweg over de inrichtingen 
ingesteld of geen met een zodanige rijweg overeenko 
mende beweging in uitvoering). 
a. Grendelsleutel omhoog leggen: 

grendellampje gaat met wit knipperlicht branden, 
de inrichtingen kunnen ter plaatse worden ont
grendeld. 

b. Zodra de inrichtingen worden ontgrendeld: 
het met wit knipperlicht brandende grendellampje 
gaat met wit licht branden. 

c. Zodra de inrichtingen zijn gegrendeld: 
het met wit licht brandende grendellampje gaat 
met wit knipperlicht branden. 

d. Grendelsleutel normaal leggen: 
grendellampje dooft. 

Normaal leggen van de grendelsleutel, zolang de in 
richtingen nog niet gegrendeld zijn, heeft alleen 
tot gevolg dat het met wit licht brandende grendel 
lampje met wit knipperlicht gaat branden. 

Voor ter plaatse ontgrendelen wordt verwezen naar de 
B-Voorschriften Deel IX. 

(18) Sommige seinen komen in verband met overwegaankondiging 
niet steeds onmiddellijk uit de stand "stop". 
Deze seinen zijn bij de plaatselijke gegevens vermeld. 
Teneinde een te vroege aankondiging te voorkomen, dient 
de rijweg zo kort mogelijk voor het uitvoeren van de 
beweging te worden ingesteld. 
Met vertraging in het uit de stand "stop" komen moet 
echter eveneens rekening worden gehouden. 
Indien bij de rijweginstelling de knop 11 STOP 11 werd ge 
drukt, behoeft de treindienstleider met de vertraging 
geen rekening te houden, omdat het sein dan eerst auto 
matisch na een bepaalde -bij de plaatselijke gegevens 
genoemde tijd uit de stand "stop" komt. 

(19) Afhankelijk van de beveiliging op de vrije baan zijn de 
volgende mogelijkheden in gebruik: 

1 
_J 
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BedieninK (vervolg) 

Aki's en ahob's 

Rij den voorbij 
"stop" tonend 
sein 

Wissels die niet 
mogen omlopen, 
geklemde wissels 

Spoorvernieuwing 

(20) a. Van sommige overwegen worden de ak.i's/ahob's mede in 
werking gesteld door het instellen van een r1Jweg. 
De desbetreffende seinen en overwegen zijn steeds 
bij de plaatselijke gegevens vermeld. 

b. Indien een dergelijk. sein niet uit de stand "stop" 
k.an worden gebracht, mag niet worden vertrouwd op de 
juiste werking van de automatisch beveiligde overwe 
gen gelegen tussen dat sein en het eerstvolgende 
hoofdsein dat een ander beeld dan "stop" toont. 

Hij die toestemming geeft tot het voorbijrijden van 
een "stop" tonend sein, als onder a) en b) bedoeld, 
moet handelen als aangegeven is in de B-Voorschrif 
ten Deel IA (V-ak.i). 

(21) Als een trein of rangeerbeweging moet worden uitgevoerd 
zonder dat hiervoor het sein uit de stand "stop" is ge
k.omen, moet als volgt worden gehandeld: 
a. Het gelijk.tijdig uitvoeren van bewegingen is slechts 

toegestaan als de zekerheid bestáat dat de treinen 
en/of rangeerdelen niet met elk.aar in aanraking kun
nen komen. 

b. De wisselsleutels moeten in de met de rijweg over
eenstemmende stand worden gelegd. 
Let hierbij in het bijzonder op buiten de rijweg ge
legen wissels en spoorafsluitingen waarvoor een be
paalde stand is vereist. 

c. De wisselsleutels moeten in de vereiste stand blij
ven staan totdat de trein of het rangeerdeel alle te 
berijden wissels en/of spoorafsluitingen van het be 
trok.ken emplacement is overgereden. 

d. De treindienstleider handelt verder als aangegeven 
in de B-Voorschriften Deel I B (V-W en S) ten aan
zien van storing aan wissels, ontspoortongen en be
dienbare kruisingen. 

Betreft het een sein dat toegang geeft tot de vrije 
baan, dan handelt hij zoals in de B-Voorschriften Deel 
JII is voorgeschreven voor "storing van het blokstel
sel". 

(22) Wisselsleutels waarvan de bijbehorende wissels niet 
mogen omlopen, dan wel geklemd zijn, moeten in de over 
eenstemmende stand worden gelegd. Daarna moeten de wis -1 
selsleutels van het rode gevaarteken worden voorzien. 

(23) Rijwegen over nieuw gelegde spoorstaven en wissels, 
waarvan de lwz heeft meegedeeld dat zij niet ontroest 
zijn, mogen slechts worden ingesteld voor treinen of 
rangeerdelen met 10 of meer assen. 
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Dubbelspoor 
beve i lig i ng 

Linkerspoor 
beveili ging 

(Dubbel - )enkelspoor 
beveiliging 
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a. De sporen van de vr1Je baan kunnen slechts in één 
richting beveiligd worden bereden. 
Rijwegen naar het spoor van de vrije baan kunnen 
zonder bijzondere voorwaarden worden ingesteld, in 
dien wordt gereden in een richting waarvoor de be 
veiliging van het spoor is ingericht. 
Rijwegen naar verkeerd spoor kunnen uitsluitend met 
het seinbeeld "rijden op zicht" worden ingesteld. 

b. De sporen naar de vrije baan kunnen in twee richtin 
gen beveiligd worden bereden. 
Rijwegen naar een spoor van de vrije baan kunnen 
slechts worden ingesteld als de juiste rijrichting 
voor dit spoor is ingesteld. 
Dit is op het bedieningstableau en op het signale
ringstableau aangegeven d.m.v. rijrichtingslampjes. 
De rijrichting wordt gewisseld d.m.v. drukknoppen. 
Wisselen van de rijrichting: 
1. Door de eigen post. 

Het wisselen van de rijrichting is alleen moge-
1 ijk als in de rijrichtingslampjes geen rood 
licht brandt. (Geen rijweg naar het betrokken 
spoor ingesteld en dit spoor onbezet). 
De rijrichtingsknop waarboven geen wit licht 
brandt drukken. 
Op het bedieningstableau en het signaleringsta
bleau: 
- dooft het met wit licht brandende rijrichtings

lampje en gaat het andere rijrichtingslampje 
met wit knipperlicht branden; 

- na enige seconden dooft het witte knipperlicht 
indit rijrichtingslampje en gaat hierin wit 
licht branden. 
De rijrichting is gewisseld. 

2. Door de nevenpost. 
Indien door de nevenpost de rijrichting wordt ge
wisseld dooft op het bedieningstableau en het 
signaleringstableau het ene witte rijrichtings
lampje en gaat het andere branden. 
(Onder nevenpost wordt hier verstaan de post die 
het emplacement aan de andere zijde van de vrije 
baan bedient en die niet op hetzelfde tableau 
voorkomt). 

c. De sporen naar de vrij e baan kun ne n in t wee richtin 
gen beveiligd worden bereden. 
Rijwegen naar de vrije baan kunnen slechts worden 
ingesteld als de betrokken rode rijrichtingslampjes 
op het bedienings - en signaleringstableau gedoofd 
zijn. 
De rode rijrichtingslampjes branden als niet aan al 
le voorwaarden is voldaan (tegengestelde rijweg in 
gesteld, tegengestelde beweging in uitvoering). 
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Bedieni.!!_& (vervolg) 

Maatregelen bij 
roestvorming 

Vrijgave rangeren 

Is het niet te voorkomen dat de eer:ste beweging over 
deze spoorstaven of wissels moet plaats hebben met een 
tr:ein of r:angeerdeel met minder dan 10 assen dan moet 
de r:ijweg worden ingesteld met het seinbeeld "rijden op 
zicht". Het branden van de bezetspoor:lampjes moet dan 
voor de beweging worden nagegaan. Wordt het sein niet 
door de trein of het rangeer:deel in de stand "stop" ge
bracht, dan mag de rijweg pas worden herroepen als de 
trein of het r:angeerdeel stilstaat of het volgend sein 
is voorbijgereden. Zie tevens de B-Voorschriften 
Deel I A (V-AKI) indien de werkzaamheden plaatsvinden 
in de aankondigingssectie van een aki of ahob. 

(24) Indien een geïsoleerd spoorgedeelte gedurende een etmaa 
of langer niet bereden is, moet de treindienstleider, 
als dat spoorgedeelte door een trein of rangeerdeel 
moet worden bereden, handelen zoals in lid (23) is 
voorgeschreven voor nieuw gelegd spoor:. 

(25) Ter vereenvoudiging van het rangeren kan door het druk
ken van de groene knop "VRIJGAVE RANGEREN" op het be
dieningstableau, de centrale bediening wor:den gewijzigd 
in bediening ter plaatse. 
Het drukken van de knop heeft slechts gevolg als het 
rode lampje "VRIJGAVE RANGEREN" op het bedieningsta
bleau niet brandt. 
I. Geven van de toestemming "vrijgave rangeren". 

a. De groene knop "VRIJGAVE RANGEREN" drukken. 
1. Op het bedieningstableau: 

- gaat het lampje "VRIJGAVE RANGEREN" met wit 
knipperlicht branden. 

2. De betrokken wissels wor:den in de vereiste 
stand vastgelegd. 

3. In de kast bij de vrij te geven wissels : 
- gaat het groene lampje "TOEST. v . T" bran 

den. 
b. De knop "RANGEREN" in de kast bij de wissels 

drukken. 
1. Op het bedieningstableau: 

- verandert in het lampje "VRIJGAVE RANGEREN" 
het witte knipperlicht in wit constant 
licht. 

2. In de kast bij de vrij te geven wissels: 
- gaat het witte lampje "TOEST. RANG." bran 

den. 
3. De betrokken seinen tonen wit licht. 
4. Eventueel kunnen gegrendelde inrichtingen 

worden vrijgemaakt. Wanneer dit gebeurt gaat 
op het bedieningstableau het witte grendelin 
dicatielampje branden. Indien dit lampje met 
wit knipperlicht gaat branden zijn de inrich 
tl ngcn gestoord. 

-- _J 
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II. Teruggeven van de toestemming. 
Eventueel ontgrendelde inrichtingen moeten eerst 
gegrendeld worden (hierdoor dooft op het bedie
ningstableau het grendelindicatielampje). 
a. In de kast bij de wissels de knop "TERUGGAVE 

RANGEREN" drukken. 
1. Op het bedieningstableau: 

- verandert het witte licht in het lampje 
"VRIJGAVE RANGEREN" in wit knipperlicht. 

2. In de kast bij de vrijgegeven wissels : 
- dooft het witte lampje "TOEST. RANG.". 

3. De betrokken seinen tonen rood licht. 
Indien de knop "TERUGGAVE RANGEREN" wordt ge 
drukt terwijl een inrichting niet is gegren 
deld vinden de gevolgen als vermeld onder 1 
en 2 niet plaats. 

b. De rode knop "VRIJGAVE RANGEREN" op het bedie
ningstableau drukken. 
1. Op het bedieningstableau: 

- dooft het witte knipperlicht in het lampje 
"VRIJGAVE RANGEREN". 

2. In de kast bij de wissels: 
- dooft het groene lampje "TOEST. v. T". 

3. De vastgelegde wissels komen vrij voor rij
weginstelling. 

II! Terugnemen van de toestemming. 
a. De rode knop "VRIJGAVE RANGEREN" op het bedie 

ningstableau drukken. 
1. Op het bedieningstableau: 

- verandert het witte licht in het lampje 
"VRIJGAVE RANGEREN" in wit knipperlicht. 

2. In het kastje bij de wissels: 
- dooft het groene lampje "TOEST. v. T". 

b. De knop "TERUGGAVE RANGEREN" in de kast bij de wis 
sels drukken. 

1. Op het bedieningstableau: 
- dooft het witte knipperlicht in het lampje 

"VRIJGAVE RANGEREN". 
2. In de kast bij de wissels: 

- dooft het witte lampje "TOEST. RANG.". 
3. De betrokken seinen tonen rood licht. 
4. De vastgelegde wissels komen vrij voor rij 

wegi ns telling. 

L--------------------·------------------- ·---- --- ---------------~ 
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Wanneer storing 
aannemen 

Kennisgeven 

Niet vertrouwen 
op tableau 

Rijden voorbij 
"stop" tonend 
sein 

Afwijkende 
signaleringen 

_ L 
Hoofdstuk IV --------

Storingsbe palingen voor het Integra toestel. 

(1} Als de signalering na een bedieningshandeling niet over 
eenstemt met de normale, moet nagegaan worden of aan 
alle voorwaarden voor de bedieningshandeling is voldaan 
en/of men geen bedieningsfout heeft gemaakt. Is aan de 
voorwaarden voldaan of is een bedieningsfout hersteld, 
dan moet men de handeling herhalen. Heeft dit nog niet 
het juiste gevolg, dan moet men aannemen dat er storing 
is en moet men handelen als hierna omschreven. 
Overigens moet men storing aannemen als één van de 
hierna in lid (5} t/m (20} vermelde omstandigheden zich 
voordoet. 

(2) Hij die de storing vaststelt moet, wat deze ook be 
treft, direct zorgen voor melding aan de trdl; deze 
zorgt dan voor kennisgeving aan de betrokken esp. 

(3} In geval van storing mag niet worden vertrouwd op de 
meldingen van het bedieningstableau en/of het signale 
ringstableau, voorzover dit het gedeelte betreft waar 
de storing geconstateerd is. Blijkt echter dat het sein 
uit de stand "stop" is gekomen, dan behoeven geen bij 
zondere veiligheidsmaatregelen te worden genomen. 

(4} Indien een beweging moet plaatsvinden voorbij een, 
tengevolge van storing, "stop" tonend sein, dan moet 
gehandeld worden als in Hoofdstuk !II onder (21) is om
schreven. 

(5} Indien een lampje op het bedieningstableau en/of het 
signaleringstableau brandt terwijl het overeenkomstige 
lampje op het andere tableau gedoofd blijft, mag worden 
aangenomen dat het desbetreffende lampje defekt is en 
behoeven geen bijzondere veiligheidsmaatregelen te wor
den genomen . 

J 
I•, 1 :rn] 
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Storing (vervolg} 

Hoe de storing blijkt 
(6) Het lampje in het seinsymbool 

en de seinknop brandt niet. 
a. De bedieningshandeling heeft 

de normale gevolgen. 
Het rode lampje in het sein
symbool en de seinknop heeft 
gebrand en is gedoofd; het 
gele brandt niet 
of 
het rode lampje in het sein
symbool en de seinknop heef t 
niet gebrand maar het gele 
is wel gaan branden. 

b. Het rode lampje in de sein 
knop en het seinsymbool 
brandt niet en na het druk
ken van de sein/eindknop 
gaat geen geel licht in de 
seinknop en het seinsymbool 
branden 
of 
het rode lampje in de sein
knop en het seinsymbool 
brandt en blijft na het druk
ken van de sein/eindknop 
branden. 

(7) Het lampje in de seinknop en 
het seinsymbool brandt niet 
met geel knipperlicht zie 
verder onder (6) a. en b. 

(8) Wissellampjes branden met rood 
knipperlicht. 

[) 1 

Wat gedaan moet worden 

a. F.r mag op gerekend worden dat het sein 
uit de stand "stop" is gekomen. 

b. le. Herroep de rijweginstelling. 
2e. Probeer een andere rijweg in te 

stellen. 
3e. Lukt dit niet, tracht dan een rij 

weg met het seinbeeld 
"rijden op zicht" in te stellen. 

4e. Is dit niet mogelijk dan handelen 
als in hoofdstuk !II onder (21) is om
schreven. 

Hiervoor geldt het omschrevene bij 
(6) a. en b. uitgezonderd b. 3e. 

Op het aansluiten van de tongen mag niet 
worden vertrouwd. 
A) De storing treedt op na het instellen 

van een rijweg (in de betrokken sein
knop en seinsymbool brandt rood licht) 

le - Herroep de rijweginstelling. 
- Tracht door herhaaldelijk naar boven 

en naar beneden leggen van de wis
selsleutel het wissel in de vereiste 
stand te brengen. 

- Lukt dit. dan kunnen de handelingen 
voor het instellen van een rijweg 
worden herhaald. 

- Blijven de wissellampjes met rood 
knipperlicht branden. tracht dan het 
wissel d.m.v. de wisselsleutel in 
diè stand te brengen. waarbij deze 
lampjes met rood licht branden en 
handel daarna als volgt: 

Ic; 1383 
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Storing (vervolg) 

Hoe de storing blijkt 
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[) s 

Wat gedaan moet worden 

2e - Kies zo mogelijk een rijweg waarbij 
het betrokken wissel vermeden wordt 
of waarbij het wissel bereden wordt 
in dié stand, waarin de wissellamp
jes met rood licht branden. 
Is dit niet mogelijk, leg dan nadat 
de wissellampjes met rood licht zijn 
gaan branden, de wisselsleutel in de 
middenstand en merk deze met het ge
vaarteken. 

Daarna: 
- Zo mogelijk een functionaris op

dracht geven het wissel met een 
handkruk te brengen in de stand 
waarin het door de rijweginstelling 
had moeten komen. 
Let op dat gekoppelde wissels in 
overeenstemmende standen worden ge 
bracht. Handel daarna als in Hoofd
stuk !II onder (21) is omgeschreven . 
Is het niet mogelijk dat een func 
tionaris het wissel met de handkruk 
omlegt, de machinist opdragen voor 
het wissel te stoppen, de stand 
daarvan waar te nemen en daarna "op 
zicht" verder te rijden. 

B) De storing treedt op nadat een inge 
stelde rijweg werd herroepen en een 
tweede rijweg werd ingesteld binnen 15 
seconden na het herroepen van de eer 
ste. 
In de seinknop en het seinsymbool 
brandt geel licht of geel knipperlicht 
(nadat de tweede rijweg werd inge
steld). 
Dit geval kan zich voordoen bij op af 
stand bediende emplacementen. 
De eerste rijweg is tot stand gekomen, 
terwijl op het tableau de wissellamp 
jes en de grendellampjes branden, zo 
wel van de wissels en inrichtingen, 
behorende bij de eerste ingestelde 
rijweg als bij die van de tweede rij 
weg. 
De tongen van het wissel waarvan het 
wissellampje met rood knipperlicht 
brandt, sluiten aan. 
Herroep de ingestelde rijweg en wach t 
minstens 15 seconden. Zie ook lid (21) 

---·-·--· - --·------------------------------------' 
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Storing (vervolg) 

Hoe de s toring blij kt 

(9) Bezetspoorlampje brandt zonder 
dat bekend is dat het desbetref 
fende spoorgedeelte bezet is. 

Dl 
-- l_ __ -

Wat gedaan moet worden 

Als hierdoor de wissellampjes met rood 
licht gaan branden, kan de rijweg op 
nieuw worden ingesteld. 
Blijven de wissellampjes met rood 
knipperlicht branden, handel dan zoals 
hiervoor onder A is voorgeschreven. 

C) De storing treedt op terwijl geen rij 
weg wordt ingesteld en er geen werk
zaamheden aan het wissel in uitvoering 
zi j n die de oorzaak zouden kunnen zi j n. 
De mogelijkheid bestaat, dat het wis 
sel is opengereden. 
Indien dit het geval is, laat het dan 
controleren. Laat zo nodig het wissel 
terugkrukken naar de stand waarin het 
lag vóór het openrijden. Handel verder 
als in de B-Voorschriften Deel I B 
(V-W en S) t.a.v. opengereden wissels 
is voorgeschreven. 
Meldt aan de betrokken instanties dat 
een wissel is opgengereden ook al is 
er geen beschadiging te zien. 

a. le. Draag -indien mogelijk- een func
tionaris op ter plaatse te onder 
zoeken of het betrokken spoorge 
deelte veilig berijdbaar en teven s 
vrij en onbelemmerd is. 
Indien dit het geval is, handelen 
als voorgeschreven onder b. 

2e. Indien het bovenstaande niet moge 
lijk is: Laat de machinist voor 
STS stoppen en draag hem op "op 
zicht" te rijden. 
Handel verder zoals hierna is om 
schreven onder punt b. 

b. Er moet rekening gehouden worden met 
het feit dat na rijweginstelling wis 
sels en andere inrichtingen niet meer 
vrij komen c.q. automatische overweg -
beveiJ i gingen blijven aankondigen. 1 

le. Indi en dit niet hinderlijk is: 1 

- een rijweg instellen met de keu 
ze knop "NORK". Komt het sein uit 
de stand "stop" dan behoeven 
geen bijzondere maatregelen wor 
de n genomen aangezien er dan 
sprake is van signaleringssto 
ri ng; komt het sein niet uit de 
st and 11 stop 11 dan: 
ee n rijweg instellen met het 
se inhceJd 11 rijden op zicht 11

• 

1 

-- _J 
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Storing {vervolg) 

Hoe de storing blijkt 

{10) Bezetspoorlampjes op het be -
d i en in g s toe s te 1 en he t s i g ·
na lering s toestel branden niet, 
terwijl het spoor bezet is. 

( 11} Een lampje 11 STROOMVOORZIENING" 
brandt met rood knipperlicht 
(Dit kan ook het lampje 
"STROOMVOORZIENING CVL-POST" 
zijn). 

(12} Als gevolg van de onder (11} 
vermelde storing blijkt: 
a. dat lichtseinen gedoofd zijn 

en/of 
b. de signaleringen op het ta 

bleau geven een onjuist 
beeld; verschillende lamp 
jes branden 
en/of doven ten onrechte. 

N.B. Er bestaat de mogelijkheid 
dat wissels half zijn blij 
ven liggen. 

Wat gedaan moet worden 

i-----·---~, --~;-'1-l 

1 
-~ 

1 

2e. Indien dit wel hinderlijk is of 
indien rijweginstelling niet mo 
gelijk is, handelen als bij be 
diening in hoofdstuk !II onder 
(21} is omschreven. 

Let op ! ! 
De mogelijkheid bestaat, dat de doorver 
binding over de wielen en assen van op he~ 
spoor staande voertuigen niet voldoende 
is. Moet een trein tot het spoorgedeelte 
worden toegelaten, dan mag dit slechts 
geschieden met het seinbeeld "rijden op 
zicht". Kan dit niet, dan moet - alvorens 
een rijweg naar het spoor wordt ingesteld 
- de machinist worden ingelicht dat hij, 
hoewel hem een ander beeld dan "rijden op 
zicht" getoond kan worden, naar een bezet 
spoor wordt geleid. 

De stroomvoorziening van het bijbehorende 
gedeelte is gestoord. 
Het toestel mag normaal bediend blijven 
(in sommige gevallen kan nog enige tijd 
stroom uit de batterij worden geput). 
Kan het toestel niet worden bediend, dan 
moet worden gehandeld, zoals in dit 
hoofdstuk voor het verder opgetreden sto 
ringsgeval is omschreven. 

a. Er moet op gerekend worden dat - ook 
bij terugkeer van de stroom - de inge 
stelde rijweg herroepen is. 
Eventueel op "automatisch" gestelde 
seinen moeten worden herroepen. 

b. Wissels moeten - zo nodig - gekrukt 
worden naar de stand, waarin ze door 
de rijweginstelJing hadden moeten ko 
men te liggen . 

De mogelijkheid bestaat, dat na enkel e i 
ogenblikken op een andere voedingsbron ! 
wordt omgeschakeld. 

Zie hiervoor het omschrevene onder lid 
(13). 

i-. 1rn1 
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Storing (vervolg) 

Hoe de storing bl ij kt 

{13) Alle seinen tonen "stop" 
-Alle wissellampjes en grendel 
lampjes branden. 

-De bezetspoorlampjes branden 
voor zover de sporen bezet zijn. 

-Het groene lampje in de knop 
"WISSELS VRIJMAKEN" brandt. 

-Het lampje "STROOMVOORZIENING" 
is gedoofd. 

De stroomvoorziening was uitge 
vallen en is weer hersteld. 

(14) Een laf\\pje "AARDE" brandt. 

(15) Een lampje "CODEGHVER" brandt. 

(16) Het lampje "ZENDEN" blijft 
branden. 

(17) Het lampje "ONTVANGEN" blijft 
branden. 

(18) De signalering wordt niet of 
slechts gedeeltelijk op het 
tableau ontvangen. 

(19) De signaleringen op het tableau 
stemmen vermoedelijk niet overeen 
met de stand van de inrichtingen 
op het emplacement. 

1 
n11 

- ï 

Wat gedaan moet worden 

a. Verschaf u de zekerheid dat er geen 
wissels met de handkruk worden bediend 
en er geen trein of rangeerdeel rijdt 
of gaat rijden, omdat de mogelijkheid 
bestaat, dat wissels gaan omlopen na 
het drukken van de knop "WISSELS VRIJ
MAKEN"; 

b. Druk de knop "WISSELS VRIJMAKEN". Na 
enkele minuten komen alle wissels vrij 1 

~itgezonderd de wissels die liggen in 1 

een rijweg welke nog door een voertuig 
wordt bezet. 
Pas na het vrijkomen van de wissels 
mogen weer rijwegen op het betrokken 
emplacement worden ingesteld. 

Het toestel kan normaal bediend blijven . 
Als verdere storing optreedt, handelen 
als voor het betrokken geval is voorge 
schreven. Deel het personeel van het 
seinwezen nauwkeurig mede, na welke han 
deling het lampje ging branden. 

Het toestel kan bediend blijven. Het is 
mogelijk dat een sein, dat "rijden op 
zicht" moet tonen niet uit de stand 
"stop" kan worden gebracht of een sein, 
dat groen knipperlicht moet tonen, een 
ander beeld (geel) toont. 1 

De knop "HERSTEL COMMANDO" drukken 
totdat de zoemer werkt. 

De knop "HERSTEL SIGNALERING" drukken 
totdat het lampje dooft. 

De schakelaar "OMSCHAKELEN DRAAGGOLF 
APP.11 in de andere stand leggen. 
De reserve - apparatuur wordt ingeschakeld, ! 
waardoor de normale ontvangst van de sig - 1 

naleringen weer mogelijk kan worden . 

De bij het emplacement behorende knop 
"CONTROLE SIGNALERING" drukken totdat 
de zoemer begint te werken. 
Alle betrokken signaleringen worden dan 
op het tableau ontvangen en eventueel 
foutieve signaleringen worden hersteld. 



CSS02/Zwolle aanhangsel 

Storing (vervolg) 

Hoe de storing blijkt 

(20) De zoemer blijft werken. 

(21) Na herroepen van een ingestelde 
rijweg blijft geel licht of geel 
knipperlicht in de seinknop 
op het bedieningstableau en in 
het seinsymbool op het signa
leringstableau branden. 

___ _]~~- l - - __ _..___J D______,13 1 

Wat gedaan moet worden 

De knop "HERSTEL COMMANDO" drukken tot 
het lampje "ZENDEN" brandt. 

Verricht direct de handelingen voor het 
instellen van de te herroepen rijweg op
nieuw. 
Herroep daarna de rijweg nogmaals. 

'--------·--------··------- ---- ---- _____ __.__ ____________________ _ 

1 

_ _J 
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Gevolgen van ont 
koppeling van een 
wissel 

Gekoppelde wissels 

Werkmethoden 

Tijdelijke stations 
order 

( 1) 

( 2) 

( 3) 

( 4) 

-------- ------~ 

1 
1 

Il(? Wb] r: 1 l ] g78 

--~ 
Ho ofdsluk V 

WisselLevisie 

Bij wisselrevisie ontkoppelt de lwz het wissel dat moet 
worden gereviseerd. Hierdoor wordt het verband tussen d 
wisselsteller en de tongen en tussen de wisselsteller 
en de relais verbroken, waardoor de standen van de re 
lais, behorend bij het wissel, niet steeds meer over
eenkomen met de standen van het wissel. 
Rijweginstelling over dit wissel is niet meer mogelijk 
zonder bijzondere technische voorzieningen. 

Bij een stel gekoppelde wissels {A en B wissel met het 
zelfde nummer) gelden de voorgeschreven maatregelen 
voor beide wissels. 
Wordt hierna gesproken over "het wissel" dan wordt 
daarmee bedoeld "het wissel of de gekoppelde wissels". 

De volgende werkmethoden zijn toegestaan: 
a. Het wissel wordt gereviseerd in een periode dat het 

niet behoeft te worden bereden; zie hiervoor lid 
(12) en volgende. 

b. Het wissel wordt gereviseerd in een periode dat het 
moet worden bereden. De lwz maakt rijweginstelling 
met seinbediening mogelijk door het aansluiten van 
een schakelkastje; zie hiervoor lid (6) en volgende. 

c. Het wissel wordt gereviseerd in een periode dat het 
moet worden bereden; de Re Ep acht het echter niet 
nodig dat hiervoor het sein wordt bediend; zie hier 
voor de desbetreffende bepalingen in de B-Voor
schri ften Deel I B (V-W en S) en lid {13) van dit 
hoofdstuk. 

Tevoren stellen sls en ctp een tijdelijke stationsorder 
(TSO) op waarin wordt vastgelegd dat ten behoeve van de 
revisie het verband tussen wissels en seinen zal worden 
verbroken . 
Voorts wordt in de TSO vastgelegd: 
a. welke wissels worden gereviseerd en in weJke volgor 

de (eventueel dag voor dag); 
b. welke van deze wissels niet bereden zullen worden 

tijdens de werkzaamheden en hoe de beproeving zal 
plaatsvinden indien daar geen contactman of trein 
dienstleider bij aanwezig is; 

c . welke van deze wissels wel bereden zullen worden 
1 

tijdens de werkzaamheden en in welke stand deze wis -1 
sels, voordat zij zullen worden ontkoppeld, moeten 
worden geklemd; 

d. op welke bedieningsorganen (eventueel in welke 
stand) de trdJ het rode gevaarteken moet aanbrengen; 

e. welke Is - functionaris zal optreden als lwz; 
f. welke Ep - functionaris zal optreden als con t actman; 

1 
1 

1 

J 
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WisseJrevisie (vervolg) 

KBW 

Schakelkastje 

g. bij welke wissels krachtens de B-Voorschriften Deel 
I B (V -W en S) de lwz belast wordt met het klemmen 
daarvan en als zodanig de functie van contactman zal 
vervullen; 
Het in de navolgende leden bepaaJde ten aanzien van 
de contactman geldt in dat geval onverkort voor de 
lwz. T.a.v. de KBW en het model 5028 geldt dan het 
ondertekenen door de lwz tevens als ondertekening 
door de contactman. 

h. bij welke wissels de schakelaar van het schakelkast 
je - in afwijking van het onder (7) j. bepaaJde - na 
één of meer treinbewegingen - in overleg met de trdl 
- in de nulstand moet worden geplaatst. 
De stand van de wisselsleutel mag echter niet worden 
veranderd en de klemmen mo en niet worden los enomen 

i. datgene wat sls en ctp nodig vinden in de TSO te 
vermelden. 

(5) Overeenkomstig TRR art. 42 (2) wordt een model KBW op-
gemaakt voordat de werkzaamheden beginnen. -
Het in het Se aanhangsel TRR genoemde telefonisch over
leg mag ook per portofoon geschieden. 
In de KBW mag worden verwezen naar de TSO voor de rege-
1 ingen die daarin zijn vastgelegd. Eventuele afwijkin
gen daarvan moeten in de KBW worden vermeld. En exem
plaar van de KBW moet berusten bij de trdl, één exem
plaar bij de lwz en een afschrift bij de contactman, 
indien deze is gesteld. In de KBW wordt niet vermeld in 
welke stand het wissel wordt geklemd. De trdl kan deze 
stand, indien die tijdens de werkzaamheden moet veran 
deren, aantekenen in een register waarvan de indeling 
in de TSO wordt aangegeven. Na afloop van de werkzaam
heden voegt de trdl dit register bij zijn exemplaar van 
de KBW. 

Gedragslijn bij het gebruik van een schakelkastje. 
(6) De lwz sluit bij het wissel een schakelkastje aan. Bij 

het type wisselaansluitkastje met stopcontact gebeurt 
dit door de steker van het schakelkastje in het stop 
contact te steken. Op het schakelkastje is een sleutel 
schakelaar aanwezig; bij elk der drie standen van deze 
schakeJaar kan de sleute] worden uitgenomen. Bij het 
schake]kastje dat d.m.v. het stopcontact in het wisse] -1

1 

aansJuitkastje wordt aangesloten, komt de stand "links" 
van de sleutelschakelaar overeen met de linksleidende 
stand van het wisse] en de stand "rechts" met de 
rechtsleidende stand van het wissel. Bij de overige 
aansluitkastjes zijn de standen van de schakelaar aan 
gegeven a]s "normaa]" en "omgelegd". 
Op beide kastjes is ook een stand 11 0 11 aanwezig . 
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Wisselrevisie (vervolg) 

Handelingen (7) a. De lwz pleegt, via de contactman, voor elk wissel 
overleg met de trdl over het tijdstip waarop het 
wissel zal worden ontkoppeld. 

b. de trdl legt de wisselsleutel in de stand die over 
eenkomt met de stand waarin het wissel geklemd moet 
worden en plaatst het gevaarteken op de wisselsleu
tel. 

c. De trdl geeft de contactman opdracht het wissel te 
klemmen. 

d. De contactman klemt en sluit alle tongen. Hij meldt 
dit aan de trdl en houdt de sleutels onder zijn be 
rusting. 

e. De trdl, de lwz en de contactman vullen op de KBW 
het tijdstip in waarop het wissel wordt ontkoppeld. 
De lwz en de contactman tekenen elkaars model af -
de contactman doet dit namens de trdl -; 
de trdl tekent zijn eigen exemplaar af. Vanaf dit 
moment zijn geen bewegingen over het wissel meer 
toegestaan. 

f. De lwz verbreekt het verband tussen de wisselsteller 
en de relais, waardoor het wissellampje met rood 
knipperlicht gaat branden, en sluit het schakelkast 
je aan. De schakelaar op het kastje moet hierbij in 
de nulstand staan. 

g. Nadat de lwz heeft gecontroleerd of het schakelkast 
je goed is aangesloten, met name of de standen 
"links" en "rechts", c.q. "omgelegd" en "normaal" de 
linkse en rechtse, c.q. de omgelegde en de normale 
stand van het wissel nabootsen, vullen de lwz en de 
trdl hun model 5028 in en paraferen dit; de contact 
man parafeert het exemplaar van de lwz namens de 
trdl. 

h. De trdl geeft de contactman opdracht om de schake 
laar om te leggen in de stand, die overeenstemt met 
de stand van het wissel en de wisselsleutel. 
Als de schakelaar in de juiste stand is gelegd, gaat 
het wissellampje hierdoor met rood licht branden. 

j. De trdl overtuigt zich ervan dat het wissellampje 
met rood licht brandt en meldt dit via de contactman 
aan de lwz. Daarna mag een rijweg over het wissel 
worden ingesteld. De schakelaar van het schakelkast 
je moet in de met de wisselstand overeenstemmende 
stand blijven liggen, tenzij in de TSO is bepaald 
dat deze na elke of enige bewegingen over het wissel 
- in overleg met de trdl - in de nulstand moet wor 
den gelegd. 

k. Wordt de schakelaar van het kastje na één of meer 
bewegingen in de nulstand gelegd, dan moet de trdl, 
wanneer hij weer tot rijweginstelling over het wis 
sel wil overgaan, de contactman opdragen de schake 
laar van het schakeJkastje in de juiste stand te 
]eggen. 

1 
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Wisselrevisie (vervolg) 

Omleggen van wissels 
ten behoeve van een 
trein- of rangeerbe
weging 

Ontklemmen van wis 
sels t.b.v. de 
revisie 

(8) Koet het wissel voor een trein of rangeerbeweging worde 
omgelegd, dan moet als volgt worden gehandeld: 

De contactman moet aanwezig zijn. 
a. de trdl pleegt via de contactman overleg met de lwz; 
b. de trdl legt de wisselsleutel in de verlangde stand 

en plaatst het gevaarteken op de wisselsleutel; het 
wissellampje gaat met rood knipperlicht branden; 

c. de trdl geeft de contactman opdracht de schakelaar 
van het schakelkastje in de nul-stand te plaatsen en 
daarna het wissel te ontklemmen, om te leggen, op
nieuw te klemmen en tenslotte de schakelaar van het 
schakelkastje te leggen in de stand, overeenstemmend 
met de nieuwe stand van wissel en wisselsleutel; als 
de schakelaar in de juiste stand is gelegd, gaat 
hierdoor het wissellampje met rood licht branden; 

d. nadat het wissel is omgelegd meldt de contactman aan 
de trdl: 

in welke stand hij het wissel heeft gelegd; 
dat hij het heeft geklemd en gesloten; 
in welke stand hij de schakelaar van het schakel 
kastje heeft gelegd; 

e. de trdl overtuigt zich ervan dat het wissellampje 
met rood licht brandt en meldt dit via de contactman 
aan de lwz. 

Daarna mag weer een riJweg over het wissel worden 
ingesteld. Indien het wissel niet meer in de omge
legde stand nodig is wordt het teruggelegd in de 
stand die in de TSO is aangegeven. Dit geschiedt 
overeenkomstig hetgeen hiervóór in dit artikel voor 
het omleggen is aangegeven. 

(9) Koet het wissel ten behoeve van de werkzaamheden worden 
ontklemd, dan moet als volgt worden gehandeld : 

De contactman moet aanwezig zijn. 
a. de lwz pleegt via de contactman overleg met de trdl; 
b. de trdl geeft de contactman opdracht de schakelaar 

van het schakelkastje in de nul-stand te plaatsen . 
De wisselsleutel moet daarbij blijven staan in de 
stand waarin die ligt, hij mag niet worden bewogen. 

Vanaf dit moment zijn geen bewegingen over het wissel 
meer toegestaan. 
Als de schakelaar in de nul-stand wordt gelegd gaat het 
wissellampje met rood knipperlicht branden. 
Het wissel mag daarna worden ontklernd; 
c. wanneer het wissel weer in de oorspronkelijke stand 

is geklemd en ges]oten, plegen de contactman en de 
trdl overleg; 

1 

.__ ___________________________________ , _J 
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d. de trdl geeft de contactman opdracht de schakelaar 
van het schakelkastje te leggen in de stand, over 
eenstemmend met de stand van wissel en wisselsleu 
tel. Als de contactman de schakelaar in de juiste 
stand legt, gaat het wissellampje met rood licht 
branden, daarna mag weer een rijweg over het wissel 
worden ingesteld. 

Beproeven van 
gereviseerd 
wissel 

(10} Wanneer een wissel na rev1s1e weer in dienst moet worde 
gesteld, moet als volgt worden gehandeld: 

Beproeving geslaagd 

Beproeving niet ge 
slaagd, wissel moet 
bereden worden 

De contactman moet aanwezig zijn. 
a. de lwz pleegt via de contactman overleg met de trdl; 
b. de trdl geeft de contactman opdracht de schakelaar 

van het schakelkastje in de nul-stand te plaatsen. 
Vanaf dit moment zijn geen bewegingen over het wissel 
meer toegestaan. 
Als de schakelaar in de nul-stand wordt gelegd gaat het 
wissellampje met rood knipperlicht branden. 
c. de lwz en de trdl tekenen het buiten dienst zijn van 

het schakelkastje aan in hun model 5028; de contact
man parafeert het model 5028 van de lwz namens trdl 

d. de lwz stelt het schakelkastje buiten dienst en 
brengt het verband tussen wisselsteller en relais 
weer aan; 

e. de trdl geeft aan de contactman opdracht om het wis
sel te ontklemmen; 

f. de beproeving van het wissel en de controle van de 
signalering vindt plaats door de lwz in samenwerking 
met de trdl. Hierbij moet erop worden toegezien dat 
de stand van het wissel overeenkomt met de stand van 
de wisselsleutel en de wisselstandsignalering en dat 
het wissellampje met rood licht brandt; 

g. is de beproeving geslaagd, dan mag de contactman -
in opdracht van de trdl - het model KBW van de lwz 
namens de trdl ondertekenen. Na intrekken van de KBW 
mag het rode gevaarteken van de wisselsleutel worden 
verwijderd; 

h. slaagt de beproeving niet en moet, onvoorzien, 
een beweging over het wissel plaats hebben, dan 
treedt de trdl in overleg met de lwz. Gaat deze met 
de beweging accoord dan wordt als volgt gehandeld: 
le. het schakelkast j e wordt weer aangesloten en in 

dienst gesteld. 
- De trdl legt de wisselsleutel in de stand die 

overeenkomt met de stand waarin het wissel ge
klemd moet worden en geeft de contactman op
dracht het wissel in die stand te klemmen; 

-----·---·-----·- --- --- ---··----
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- de contactman klemt en sluit alle tongen en 
meldt dit , met de stand van het wissel, aan de 
trdl {bijzondere aandacht te schenken aan het 
eventuele gekoppelde wissel!). Hij houdt de 
sleutels onder zijn berusting; 

- de lwz verbreekt opnieuw het verband tussen 
wisselsteller en relais, waardoor het wissel
lampje met rood knipperlicht gaat branden en 
sluit het schakelkastje opnieuw aan. De scha
kelaar moet daarbij in de nul-stand staan; 

- nadat de lwz heeft vastgesteld dat het scha 
kelkastje goed is aangesloten, vullen de lwz 
en de trdl het model 5028 weer in en paraferen 
dit, de contactman parafeert het exemplaar van 
de lwz namens de trdl; 

- de trdl geeft de contactman opdracht om de 
schakelaar om te leggen in de stand, die over 
eenstemt met de stand van het wissel en de 
wisselsleutel. 
Als de schakelaar in de juiste stand gelegd 
is, gaat het wissellampje met rood licht bran 
den; 

- de trdl overtuigt zich ervan dat het wissel 
lampje met rood licht brandt en meldt dit via 
de contactman aan de lwz. Daarna mag weer een 
rijweg over het wissel worden ingesteld. 
of 

2e. Het wissel wordt voor de beweging alleen geklemd 
en het moet voorzichtig bereden worden. 
- Het wissel moet in de door de trdl op te geven 

stand worden gelegd en geklemd; 
- de lwz verbreekt opnieuw het verband tussen 

wisselsteller en relais, waardoor het wissel
lampje met rood knipperlicht gaat branden. 

- de lwz geeft daarna aan de contactman toestem
ming om de beweging uit te laten voeren; deze 
meldt dit aan de trdl met de stand waarin hij 
het wissel heeft geklemd; 

- de trdl stelt de rijweg in door het bedienen 
van de wisselsleutels en het drukken van de 
keuzeknop 11 NORM 11 en de seinknop/eindknop aan 
het begin en het eind van de in te stelJen 
rijweg; 

- de trdl draagt de machinist op het "stop" to 
nend sein voorbij te rijden en te letten op de 
te berijden wissels en de werking van de aki's 
en ahob's, onder opgaaf van de te volgen weg. 

'-- ------------------------·----------- ----·- ------------------
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Wisselrevisie (vervolg) 

Contactman niet aan 
wezig tijdens het 
werk 

Handelingen 

Beproeven van 
het wissel 

(11) Indien de contactman tijdens het werk niet aanwezig is 
mag de stand van de schakelaar niet worden veranderd. 
Zo mogelijk wordt het schakelkastje afgesloten en houdt 
de con t actman de sleutel onder zijn berusting of over 
handigt die aan de trdl indien hij de dienst verlaat. 
Het schakelkastje mag niet buiten dienst worden gesteld 
indien de contactman niet aanwezig is. 

Gedragslijn als het wissel niet zal worden bereden. 

(12) Als het wissel wordt gereviseerd in een periode dat het 
niet zal worden bereden moet als volgt worden gehandeld 
a. uit de TSO moet blijken dat geen rijweg over het 

wissel mag worden ingesteld; 
b. de trdl moet de wisselsleutels van de wissels die 

volgens de TSO afleidend moeten liggen in de voorge
schreven stand leggen; 

c. de trdl brengt een rood gevaarteken aan op de wis 
selsleutel van het betrokken wissel, op de 

"hiervóór onder b. genoemde wisselsleutels en op de 
overige in de TSO aangegeven bedieningsorganen. 

(13) De beproeving van het wissel en de 
signalering vindt plaats door de lwz in samenwerking 
met de trdl. Hierbij wordt erop toegezien dat de stand 
van het wissel overeenkomt met de stand van de wissel 
sleutel en de wisselstandsignalering en dat het wissel 
lampje met rood licht brandt. 
Is geen trdl aanwezig dan verricht de lwz deze contro 
les. 
Is de beproeving geslaagd dan geeft de lwz het wissel 
in dienst en wordt de KBW afgetekend. Daarna mogen de 
betrokken rode gevaartekens worden verwijderd. 

____ J 
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