
Samenvatting 
Schaal   1:64 (Sm) 
Spoorwijdte  meterspoor 
Thema Franse smalspoor gebaseerd op de voormalige 

tramlijn van Clermond-Ferrand naar Puy de Dôme 
Speciaal Gedeeltelijk spoor met systeem Hanscotte voor 

extra adhesie 
Afmetingen 300 x 180 cm (baan) 
Informatie tentoonstellingswand 2.50 x 1.50 
 Inclusief informatietafel 
Locomotieven zelfbouw op basis van ROCO serie NS 500/600  
Wagons Tramwegwagens van GME (Grizzly Mountain 

Engineering) en zelfbouw goederenwagons 
Gebouwen zelfbouw; meestal gebaseerd op voorbeelden uit 

het Département de Puy de Dôme (Auvergne) 
Informatie Le Puy de Dôme; les 470 communes Uitgave 

Delattre - 2009 
 Le Train du Puy de Dôme ; Y. Anglaret & P. 

Cochet Uitgave : Conseil General Puy de Dôme -  
2007 

 Voie Libre, tweemaandelijks tijdschrift over 
smalspoor en secundaire lijnen (met gratis 
Engelse vertaling) 

 
 

 

 
Tramway de Puy de Dôme 

1907 - 1925 
 

  
 

Modelspoorteam La Baraque 
Modelspoorbaan van Hans Louvet 

www.modelspoorteam.nl 
hans@modelspoorteam.nl 

 
 

 
Het begon allemaal…. 
… enige jaren geleden met mijn bezoek aan een kleine tentoonstelling in 

Clermond Ferrand over de voormalige spoorlijn naar de Puy de Dôme.   

De modelspoorbaan 

“Beachley dock” van het 

Modelspoorteam was klaar 

en ik dacht na over een 

nieuw persoonlijk project. De 

baan naar de Puy de Dôme 

leek me wel wat en daarom 

begon ik informatie te 

verzamelen uit boeken, 



brochures, internet en bladen. Na enige tijd begint dan het onderwerp te 

leven…. 

 
System Hanscotte 
De Puy the Dôme is een oude vulkaan en beroemd om de bijzondere flora 

en de Romeinse tempel op de top. Maar de berg werd ook gezien als 

moeilijk te beklimmen. In het begin 

van de vorige eeuw werd daar een 

weerstation gevestigd. Snel na de 

wetenschappers volgden de eerste 

toeristen die met ezels en paard en 

wagen naar boven gingen. Begin 1900 

ontstonden de eerste plannen om een 

tramweg naar boven te leggen. 

Vanwege de extreme hellingen werd 

besloten tot het gebruik van het 

Hanscotte systeem voor extra adhesie 

en remkracht. Rechts een eenvoudige 

tekening van het systeem. 

 

Het model 
Het model toont de kleine plaats La Baraque, het spoorplan van dit dorp is 

overgenomen. Voor de rest is het dorp aan mijn fantasie ontsproten. De 

gebouwen zijn wel gebaseerd op voorbeelden uit de Auvergne. De 

voorbeelden werden gevonden in diverse boeken en bladen en foto’s van 

de vakanties in die streek. Vanuit La Baraque loopt de lijn naar links 

richting Puy de Dôme en daar is de kenmerkende derde rail aangebracht. 

Naar rechts loopt de lijn door het platteland richting Clermond Ferrand. De 

lijn eindigt in Clermond Ferrand, Place Lamartine. Ook in werkelijkheid het 

eindpunt van de lijn. Voor verder vervoer staat de electrische tram klaar. 
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1 bekolingsinstallatie 

2 rijtuigenloods 

3 Spoor met Hanscotte system 

4 kerk  

5 centrum van La Baraque 

6  begraafplaats/korenveld 

7 landhuis 

8. hoofdkantoor tramwegmij.  
9. Place Lamartine, Clermond-

Ferrand 


