
Verspreid over het land moeten er ooit meer dan duizend hebben

gestaan: seinhuizen en blokposten, waar baan- en seinhuiswachters

niet alleen de treindienst regelden, maar ook moesten zorgen dat

dat veilig gebeurde. Ze waren er in vele gedaanten: van klassiek tot

modern, van ontroerende eenvoud tot pareltjes van architectuur.

Daarvan is nog maar een handje vol over.

De kaalslag onder de seinhuizen in Neder- had de se nhuiswachter contact met de

and nam een aanvang in de laren '60, toen machin sten, handmatig trok hil de wis-

de beverliging van het spoorwegnet werd seLs en sernen. Ook draa de h jvaak nog de

geautomatrseerd. ln het ti;dperk van de spoorbomen van een overweg. Wisses en

k assieke beveilrgingwaren spoorlijnen inge- seinen werden bedrend met hendeis via een

deeld n blokken, en bil ieder blok hoorde netwerk van staaldraden. die bovengronds

een beve ligingspost of een se nhuis. Alles angs de ra s iepen. ln grote seinhu zen

g ng nog met de hand: via het bloktoestel stonden he e batterijen van die hendels. De
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veiligheid van het treinverkeer lag letterh.1k

in handen van de seinhuiswachters: een

verkeerd sein trekken of een wissel verge-

ten, kon fatale gevolgen hebben.

Vanaf eind jaren '50 werd in fasen de Cen-

trale Verkeersleiding (CVL) ingevoerd en

geschiedde de beveiliging van een hele

spoorliJn voortaan automatisch en op

afstand. Hiervoor werden nieuwe, moderne

seinhuizen gebouwd, de zogenaamde CVL-

posten. Kenmerkend voor deze posten

waren de grote Nx-tableaus (van eNtrance-

eXit), waarop de treindienstleiders de trei-

nen, seinen en wissels in de gaten konden

houden. De overbodig geworden klassieke

selnhuizen werden hierna met grote voort-

varendheid gesloopt.

De CVL-periode duurde nog geen dertig jaar.

In de jaren 1990 kreeg het digitale tldperk
de overhand en werden ook de CVl-posten

overbodig. Anno nu wordt door ProRail de
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