
Thema 7 – Hoe werkt een trein? 
 
Over bakken, blokken, tractie en nog veel meer 
 
Vormen 
Treinen zijn er in vijf vormen: 

 locomotieven – zelfstandig rijdende voertuigen die personenrijtuigen en goederenwagons 
voorttrekken; 

 rijtuigen – niet zelfstandig rijdende voertuigen voor personenvervoer. Je hebt gewone 
rijtuigen en stuurrijtuigen, deze hebben een stuurcabine, maar geen motor. Vanuit de 
stuurcabine kan de locomotief bestuurd worden, die de trein duwt; 

 treinstellen – zelfstandig rijdende voertuigen voor personenvervoer, bestaande uit twee of 
meer delen; 

 wagen of wagon – niet zelfstandig rijdend voertuig voor goederenvervoer. 
 

voorbeelden 
 
Dit is een getrokken trein, die bestaat uit een locomotief en negen rijtuigen. Deze worden 
ook wel bakken genoemd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit is een trek-duwtrein met een locomotief en drie bakken. Als de trein getrokken wordt zit 
de machinist in de locomotief. Als de trein geduwd staat de locomotief achteraan en zit de 
de machinist in de voorste bak met cabine. Dit heet een stuurstandrijtuig of stuurrijtuig. 

 
Trek-duwtrein 
 
  



Dit is een treinstel, die zonder hulp van een locomotief kan rijden. De machinist kan aan 
beide kanten in de cabine zitten. 

 
Treinstel 
 
Aandrijving 
Met aandrijving of tractie wordt de manier bedoeld waarmee de trein wordt voortbewogen: 

 stoom – deze treinen rijden niet meer in Nederland, alleen nog als museumstuk; 

 diesel – deze treinen hebben een dieselmotor die met behulp van een generator stroom 
opwekt; 

 elektrisch – deze treinen krijgen hun stroom van de bovenleiding; een elektrische kabel 
die boven het spoor hangt. Om de stroom van de bovenleiding te halen, hebben treinen 
grote beugels op het dak. Deze worden pantografen of stroomafnemers genoemd. 

Bovenleiding     Pantograaf 
 
Spoorlijnen 
Een trein rijdt op spoorlijn, spoorweg of spoorbaan. Als er een bovenleiding hangt noemen 
we het een geëlektrificeerde spoorlijn. In spoortaal heet het dat een spoorlijn ‘onder de draad 
is gebracht’. Als er geen bovenleiding is, spreken we van een diesellijn, omdat er alleen 
dieseltreinen op kunnen rijden.  
 
Een spoorweg bestaat uit een onderbouw en een 
bovenbouw. De onderbouw is de ondergrond waar de 
spoorlijn op wordt aangelegd. Dit kan een spoordijk 
zijn of een brug of viaduct. De bovenbouw komt op de 
onderbouw en bestaat uit een laag van stenen, die de 
rails op zijn plaats moeten houden. Dit materiaal lijkt 
op grind, maar de stenen zijn ruwer, zodat ze niet weg 
kunnen glijden. We noemen dit steenslag. 
Daarbovenop komen de dwarsliggers. Deze zijn 
meestal van beton. Vroeger waren dwarsliggers van 
hout: bielzen. Op de dwarsliggers komen de rails of spoorstaven. Ook seinen en andere 
spoorwegbeveiliging hoort bij de bovenbouw, evenals de bovenleiding.  



 
De wielen van de trein hebben een opstaande rand, dat heet een flens. De 
flens zorgt ervoor dat de wielen niet van de rails kunnen glijden. Ze raken 
de rails zelf niet, alleen in sommige bochten. Dan hoor je een hoog 
snerpend geluid. 
 
Beveiliging 
Bij de aanleg van spoorbanen wordt veel aandacht gegeven aan veiligheid. Zo moet 
voorkomen worden dat treinen op elkaar botsen. Bij auto’s kun je remmen als je ziet dat je te 
dicht op een auto voor je zit, maar bij treinen kan dat niet. Als een machinist de trein voor 
zich kan zien, is het al te laat. Omdat een trein zo zwaar is, duurt het heel lang voordat hij stil 
staat. Een remweg kan wel 750 meter zijn. Dan moet je dus al beginnen met remmen 
voordat je ziet dat de trein voor je langzamer rijdt of stil staat. 
 
Blokken 
Daarom hebben ze de spoorlijn verdeeld in stukken van ongeveer 1,5 km lang. Zo stuk heet 
een blok. In een blok mag nooit meer dan één trein zijn. Voor elk blok staat een sein. Als er 
in dat blok een trein staat of rijdt, dan staat dat sein op rood en mag de volgende trein er 
nog niet in. Als de trein in dat blok weer weg is, gaat het sein op groen en kan de volgende 
trein erin. Als het sein op geel staat, betekent dat dat er niet in dat blok, maar in het blok 
erna nog een trein is en dus dat het volgende sein op rood staat. Dan moet de machinist dus 
wat langzamer gaan rijden, zodat hij op tijd kan stoppen bij het volgende rode sein. Als dat 
inmiddels weer groen is, kan hij weer meer snelheid maken. 
 
Een machinist mag natuurlijk nooit een sein missen, maar áls het gebeurt, dan is er nog de 
ATB, ofwel Automatische treinbeïnvloeding. Die zorgt ervoor dat de trein dan alsnog stopt. 


