
Chemin de Fer du
Vivarais (CFV)
Vakantie in model Jan van Munster
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Tournon is een Zuid-Franse stad gelegen aan 
de spoorlijn tussen Lyon en Nîmes, langs de 
westelijke oever van de Rhône. Sinds een aan-
tal jaren is het reizigersvervoer op deze lijn ge-
staakt en alleen bij uitzondering worden nog 
reizigerstreinen over dit traject omgeleid. Het 
station van Tournon is niettemin interessant 
vanwege het ernaast gelegen station van de 
Chemin de Fer du Vivarais, een metersporige 
museumlijn naar het dertig kilometer verderop 
gelegen Lamastre. Vroeger was deze spoorlijn 
onderdeel van het uitgebreide meterspoornet 
van de Chemins de Fer Departementaux. Kort 
na de sluiting van deze lijnen in 1968 ontferm-
de een groep liefhebbers zich over de restan-
ten en richtte de CFV op.

De CFV beschikte in 1995 over onder andere vijf 
Mallet-tenderlocomotieven, gebouwd tussen 
1902 en 1932 door SLM Winterthur en SACM 
Graffenstaden. Ook had men de beschikking 
over twee Billard-A 80 D en twee A 150 D-rail-
bussen met drie bijbehorende aanhangers, de 
zogenoemde remorques, van het type R 210, 
allemaal daterend uit eind jaren dertig. De rijtui-
gen kwamen van andere, inmiddels opgeheven 
smalspoorlijnen. 
De Mallets werden onderhouden in een dubbele 
locloods in Tournon. Naast de locloods stonden, 
gedeeltelijk overdekt, wagens in verschillende 
stadia van afbraak en opbouw. Een oud dienst-
gebouw werd gebruikt voor opslag. Een draai-
schijf, watertoren en kolenbunker maakten het 
geheel compleet. De railbussen stonden gepar-
keerd in Lamastre, samen met een flink aantal 
goederenwagens. Hier was onder een dekzeil 
ook een De Dion-Bouton ND-railbus uit 1935 te 
vinden, die helaas niet rijvaardig was.
In de periode 2008-2013 heeft een grondige re-
visie van de lijn en het rollend materieel plaats-
gevonden. De vroegere rit door de tunnels on-
der Tournon en de brug van de Doux over het 
spoor van de SNCF via een derde rail is nu niet 
meer mogelijk. Het oude station en de werk-
plaatsen in Tournon verkeren in staat van verval 
en zullen waarschijnlijk gesloopt worden. 
In St. Jean-de-Muzols is een compleet nieuw 
station met draaischijf en loodsen gebouwd. 
Het rollend materieel is aan het massatoerisme 
aangepast en bestaat uit open wagens.

Modelspoorbaan CFV Colombier-le-Vieux
Nog altijd is de Chemin de Fer du Vivarais een 
toeristische trekpleister en het voorbeeld voor 
mijn modelspoorbaan CFV Colombier-le-Vieux. 
De baan bestaat uit drie diorama’s die alle drie 
van verschillende lengte en diepte zijn en geeft 
de situatie weer van rond 1995. De diorama’s 
zijn, hoewel ongelijk van vorm en formaat, toch 
tot een compact geheel gesmeed. De bedoe-
ling was de charme van een museumspoorlijn 
in een zonovergoten gebied in model te vangen. 
Het materieel bestaat uit de typisch Franse auto-
rails van de Chemin de Fer du Vivarais in de ori-
ginele rood/crème kleur. Dit alles in schaal H0m, 
1:87 smalspoor op 12 mm spoorwijdte.

Colombier-le-Vieux
Het station van Colombier-le-Vieux - Saint-
Barthélemy-le-Plain ligt gerekend vanaf Tournon 
op ongeveer een derde van de lijn. Het diorama 
met het station is 120 cm lang met een diepte 
van 30 tot 50 cm. Het stationsgebouw bestaat 
uit een hoog en een laag gedeelte in typisch 
Franse stijl. De stationschef kijkt af en toe uit de 
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deuropening of de trein er al aankomt. Vanuit 
de werkplaats klinkt gehamer. De reizigers staan 
ongeduldig te wachten.
Achter het stationsgebouw is een uitspanning 
waar de reizigers tijdens de stop op het ter-
ras een hapje en een drankje kunnen nuttigen. 
Naast het station is de wekelijkse markt waar 
streekproducten aangeboden worden. De kin-
deren vermaken zich in een speeltuintje en seni-
oren spelen jeu de boules.

Arlebosc en Pont des Etroits
Het gedeelte met de halte Arlebosc meet 80 x 50 
cm en er staat behalve een haltegebouwtje een 
boerderij met een daarnaast gelegen camping 
à la ferm. Bij de boerderij wordt hard gewerkt, 
terwijl opa en oma de kinderen bezighouden. 
Enkele campinggasten vermaken zich bij het er-
naast gelegen meertje. Campinggasten stappen 
op de trein die langskomt.
Pont des Etroits is uitgewerkt in een diorama 
van 240 cm lengte bij een diepte van 30 tot 
50 cm. Bekendste attractie van de CFV is de 
smalle kloof van de rivier de Doux, bekend als 
Les Etroits, waar de spoorlijn hoog bovenlangs 
loopt. De kloof wordt overspannen door een 
oude stenen boogbrug. Ondanks dat de brug 
erg smal is moet een houttransport er toch over-
heen. Politieagenten kijken met belangstelling 
toe of dat gaat lukken. Langs de Doux vermaken 
vakantiegangers van de nabijgelegen camping 
zich uitstekend. Ook zijn er enkele vissers die 

Colombier-le-Vieux - Saint-Barthélemy-le-Plain is 
de eerste stop tijdens de rit naar Lamastre en de rei-
zigers kunnen in de kraampjes hun geld kwijt aan 
regionale culinaire producten.

Een De Dion – Bouton autorail bij het station van 
Colombier-le-Vieux. Het landschap is niet veel bre-
der dan een boekenplank, maar door de fotoachter-
grond lijkt de scène veel dieper.

Een Billard-railbus type A 80 D gebouwd uit een kit 
van Interfer komt terug uit Lamastre.
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Gebouweneen visje voor de barbecue willen verschalken.
Het water is eerst geschilderd met acrylverf, 
waarbij de “diepere“ delen donker gehouden 
zijn. De stroomversnellingen zijn gemaakt met 
heavy gel medium uit de kunstschilderswinkel. 
Alles is afgewerkt met triple gloss, ofwel koud-
glazuur uit dezelfde winkel. De brug is opge-
bouwd uit verschillende lagen styreenplaat aan 
de buitenkant, afgewerkt met muurplaten van 
Kibri en Noch. Het wegdek is gemaakt met gips 
en latexverf.

Achtergrondfoto’s
De achtergrond is een belangrijk element van de 
modelbaan. De achtergrondfoto’s werden ge-
maakt langs de kloof van de Ardèche. De zoon 
van een clublid heeft ze bewerkt en op het juiste 
formaat gebracht. Vervolgens zijn ze bij mij in 
de buurt afgedrukt en met lijmspray op dunne 
kartonnen platen gelijmd. 
Omdat de baan ondiep is zijn de foto’s belang-
rijk voor de dieptewerking. Ik heb gezien dat het 
afdrukken beter kan. Wel is er tijdens het bewer-
ken van de foto’s voor gezorgd dat de achter-
grond niet helemaal scherp is; een achtergrond 
moet niet teveel aandacht vragen, maar het oog 
leiden naar de scène op de voorgrond. 
De verlichting bestaat uit ledspots die achter 
een fries zitten. Mogelijk komen er nog wat led-
strips bij.
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Arlebosc is een miniem halteplaatsje aan de lijn Tournon – Lamastre. Er zijn niet veel campings met een eigen halteplaats, maar Arlebosc is er een van.

Gebouwen zijn gemaakt van styreenplaat en dakplaten van Vollmer. De ramen komen uit de 
rommeldoos. Jan van Munster



Boven: Een Billard-autorail type A 150 D rijdt tussen de lavendelvelden naar de halte Arlebosc. Onder: Een beetje zon en de toeristen drommen naar de standen 
langs de Doux.
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Modulaire bouw
De modelspoorbaan is modulair gebouwd. De 
modules van de Pont des Etroits en Colombier-
le-Vieux staan ruggelings tegen elkaar. Arlebosc 
staat op een kopse kant. De andere kopse kant 
bevat een keerlus met opstelsporen. De com-
plete baan meet 300 x 80 cm, is voorzien van 
frieslijsten en wordt verlicht met ledspots. 
De modules zijn opgebouwd uit triplex- en piep-
schuimplaten om het gewicht laag te houden. Ze 
staan op een los onderstel. Rotsen zijn gemaakt 
van gips, dat in latex mallen gegoten werd. Voor 
de gebouwen is onder andere gebruik gemaakt 
van styreenplaten en dakplaten van Kibri. 
Bomen werden gemaakt met bloemistendraad 
als basis, aangevuld met DAS-klei en diverse 
soorten loof van Woodland Scenics en Heki. Het 
railmateriaal is van Tillig. De wisseltongen wor-
den met servo’s omgelegd. De gebruikte elek-
tronica is van Rosoft. Het geheel wordt digitaal 
aangestuurd met een Twincenter. De treinen-
loop wordt geregeld met Koploper.  

Internet: www.demaaslijn.com

Het wordt nog een probleempje om het transport van boomstammen de bocht om te krijgen.

De gehele “gorge” van 
de rivier de Doux met de 

Pont des Etroits is 240 cm lang.

Schematische weergave van de drie modules die 
samen een baan van 300 x 80 cm vormen.
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Rivierkloof en rotswanden

(1) De basis voor de kloof met de rivier bestaat uit een houten ondergrond en piepschuim. De stroomversnellingen zijn al ingebed. 
(2) Op de piepschuimen wanden worden de rotsen gegoten in latex mallen aangebracht, waarna de eerste laag kleur volgt. (3) Na het schilderen 
volgt het aanbrengen van het groen. Het water in de rivier bestaat uit groene verf en glansvernis. Jan van Munster
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Links: Zon, water en smalspoor, wat heb je nog meer nodig in je vakantie? Rechts: Een Franse modelbaan zonder jeu de boules kan natuurlijk niet, en naast het 
station van Colombier-le-Vieux zijn de plaatselijke atleten dan ook druk bezig.

In het traject zitten enkele korte tunnels en die zijn natuurlijk ook op de modelbaan weergegeven. 


