
JTM Waterlift. 

Een waterlift is een kabeltrein op een hellingbaan met twee wagons, waarvan er één 
van boven naar beneden gaat en één gelijktijdig van beneden naar boven, omdat de 
beide wagons met een kabel zijn verbonden. Een groot deel van de energie die 
nodig is om de opgaande wagon te trekken wordt geleverd door het contragewicht 
van de dalende wagon. 

Door de bovenste wagon met water te vullen (bijvoorbeeld uit een nabijgelegen 
riviertje) wordt deze veel zwaarder dan de onderste en komt in beweging. Daarmee 
trekt de dalende wagon vanzelf de onderste wagon naar boven. Beneden 
aangekomen wordt het water geloosd en kan de bovenste wagon worden gevuld. 

In Europa waren vroeger (tweede helft van de 19e eeuw) veel waterliften. Inmiddels 
zijn de meeste waterliften gemotoriseerd, vooral omdat het water geen betrouwbare 
aandrijfkracht bleek te zijn. In de winter bevriest het en in de zomer kan er bij droogte 
gebrek aan ontstaan. Nu bestaan er nog maar een vijftal. 

Het model 

In het model kan de bovenste wagon daadwerkelijk met vloeistof worden gevuld. Na 
het afdalen word de wagon geleegd en de bovenste gevuld. Uiteraard kan geen 
gebruik worden gemaakt van rivierwater en wordt de vloeistof weer naar boven 
gepompt. 

Er is bewust gekozen om niet een van de vroegere of nog bestaande liften exact na 
te bouwen, maar om een eigen ontwerp te maken. De reden daarvoor is dat het 
vervoeren van de baan zijn eigen eisen stelt aan afmetingen, montagemogelijkheden 
enzovoort. 
Uitgangspunt was echter de situatie in Braga (Portugal), met twee gescheiden 
sporen, de stad beneden en de bedevaartkerk "Bom Jesus" op de heuvel. 
Een extra attractie vormen de pelgrims die geen gebruik maken van de waterlift en 
(vaak op de knieën) de trappen naar de kerk beklimmen. 

Meer informatie over waterliften en het model op de website www.itmmodelspoor.nl 


