Porto, een bezoek waard.
Een bijdrage van Edward Kuijper

Beste allemaal,
Porto, de tweede stad van Portugal, heb ik twee maal bezocht: in 1970 en in 2017.
Uiteraard bleek de stad zelf bij mijn tweede bezoek veranderd, maar nog opvallender
waren voor mij de ontwikkelingen in het stedelijk railvervoer. In 1970 was er nog een
traditioneel normaalsporig tramnet met 12 lijnen, druk bereden door twee- en vierassers, die bijna uitsluitend gebouwd waren in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Emr 204, lijn 16, passeert een fraaie Ford, Rua G. Christovao, 19 juli 1970.

Emr 285 (één van de Carros Belgas), lijn 16, en twee tweeassers, Rua da Boavista,
19 juli 1970 .

De STCP (Sociedade de Transportes Colectivos do Porto) had in de jaren vóór 1970
al een aantal lange voorstadslijnen vervangen door diesel- en trolleybussen. Ook
over de twee dekken van de beroemde boogbrug over de Douro, de Ponte Dom Luis
I, reden sinds 1959 geen trams meer. Toch viel er in 1970 voor mij als tramliefhebber
nog veel te zien en te fotograferen. Dat laatste werd overigens wel vergemakkelijkt
doordat er relatief weinig particulier verkeer was: Portugal was arm en toen bovendien verwikkeld in een koloniale oorlog.

Emr 311, lijn 17, en 373, lijn 18, Avenida da Boavista, 20 juli 1970. Emr 373 was
toen al de enig overgebleven vertegenwoordiger van een serie niet erg succesvolle
éénrichting tweeassers, gebouwd tussen 1947 en 1951.

Tramsurfen (op blote voeten!) met emr 270, lijn 17, in de eindpuntlus Foz,
waar de Douro in de Atlantische Oceaan uitmondt, 20 juli 1970.

De afbraak van het tramnet is na 1970 gestaag doorgegaan: in 1982 waren er
nog maar 4 lijnen, in 1996 was alleen nog lijn 18 in dienst en een jaar later werd
ook de laatste trolleybuslijn opgeheven. Gelukkig kwam er een ommekeer: in
2002 werd de eerste lijn van de Metro do Porto geopend en inmiddels zijn er 6
lijnen: in het centrum deels ondergronds en daarbuiten als (snel)tram op eigen
baan of straatspoor.

Een koppelstel Eurotrams op lijn D duikt op
uit de tunnel en rijdt
daarna over de Ponte
Dom Luis I. Het benedenbrugdek is nog beschikbaar voor het wegverkeer, 17 maart 2017.

Bijzonder is dat er weer een railverbinding met het zuidelijke stadsgedeelte is, doordat metrolijn D nu over het bovendek van de eerder genoemde Ponte Dom Luis I
loopt. Dit bovendek is verder alleen toegankelijk voor voetgangers, die vandaar een
prachtig uitzicht op de Douro en de steile oevers hebben. Het materieel voor de metrolijnen bestaat uit 72 zevendelige Eurotrams en 30 driedelige Flexity Swifttrams.
Beide typen rijden vaak in dubbeltractie (vooral in de spits), maar kunnen niet met
elkaar gecombineerd worden.

Een koppelstel Eurotrams met voorop 068 op lijn D, Ponte Dom Luis I,
17 maart 2017.

Flexity Swifttram 110 op lijn C, metrostation Trindade, 18 maart 2017

In 1996 werd de enig overgebleven tramlijn 18 omgezet in een toeristenlijn, geëxploiteerd met de oorspronkelijke, maar wel volledig gerestaureerde wagens. Deze
lijn werd zo’n succes dat er inmiddels twee andere toeristenlijnen in dienst zijn: lijn 1
en 22. Lijn 18 rijdt van de remise Massarelos aan de Douro-oever omhoog naar
Carmo, waar men kan overstappen op lijn 22, die een grote lus door het hoger gelegen centrum berijdt. In tegenstelling tot de lijnen 18 en 22, die flinke hoogteverschillen kennen in de soms sterk geaccidenteerde binnenstad, is het traject van lijn 1
vlak en geheel langs de Douro gelegen.

Emr 213, lijn 18 en 205, lijn 22, op het gemeenschappelijk eindpunt Carmo,
voor de dubbelkerk Carmelitas en Carmo, 20 maart 2017.

Emr 131, lijn 22, Praça da Batalha, 21 maart 2017.

Emr 205, lijn 18, heeft bijna zijn eindpunt vóór remise Massarelos bereikt, terwijl
rechts emr 216, lijn 1, op weg is naar Infante, 17 maart 2017.
Het traject van lijn 1 begint ter hoogte van het centrum, passeert de remise en eindigt, een beetje verloren, een paar kilometer verder naar het westen. In de toekomst
wordt lijn 1 mogelijk verlengd naar Foz, waar de Douro in de Atlantische Oceaan
uitmondt. Het is duidelijk dat Foz met zijn stranden een veel aantrekkelijker eindpunt
voor een toeristentram zou zijn. De oorspronkelijke lijn 1 liep vroeger overigens ook
door tot Foz (en zelfs verder). De toeristenlijnen volgen grotendeels de routes van
de oorspronkelijke lijnen met die nummers, maar de lijnvoering is wel aangepast: er
is veel enkelspoor op (semi)vrije baan. Hoewel er ook vierassers beschikbaar zijn,
wordt de normale dienst op de drie toeristenlijnen door tweeassers uitgevoerd.
Er bestaat geen spoorverbinding tussen het net van de Metro en dat van de toeristentrams.

Dat men in Porto trots is op zijn oude
trams blijkt ook in de vele souvenirwinkels waar je de ‘electricos’ tegenkomt als modelletjes, op bekers,
t-shirts en tekeningen, al lijken de
makers ervan soms niet het verschil te
kennen tussen een tram uit Porto en
één uit Lissabon. Op de foto van Erik
Herbschleb is een deel van zo’n
modellenassortiment te zien.

Naast de remise Massarelos aan de Douro-oever ligt een gebouw waarin zich
sinds 1915 een elektriciteitscentrale voor de stadstrams bevond. Ook toen later de
centrale zelf buiten dienst kwam, bleef het gebouw gehandhaafd, onder andere als
onderstation en voor tramonderhoud. Sinds 1992 is hier het Museu do Carro Electrico gevestigd. In dit dus op zichzelf al interessante gebouw is een prachtige collectie ondergebracht: trams, werkmaterieel, een trolleybus en vele tramgerelateerde zaken, zoals koersborden en uniformen. In de benedenhal staan de voertuigen
ruim opgesteld, perfect belicht doordat de wanden wit zijn en het licht door een
dakvenster binnenvalt. In de met kasseien bestrate vloer liggen groefrails voorzien
van bovenleiding en alle trams kunnen, met wat rangeren, naar buiten gereden
worden. Een perfect trammuseum!

Semi-convertible emr 275 vóór het museum, 17 maart 2017.
Het nog bestaande historische trammaterieel van de STCP is vrijwel uitsluitend gebouwd door de Companhia Carris de Ferro do Porto, de voorloper van de STCP, of
door bedrijven in de VS (Brill) en het Verenigd Koninkrijk. In het museum bevindt
zich echter ook nog een vertegenwoordiger van een serie van 10 vierassers, in
1929 gebouwd door de Ateliers de Construction de Familleureux in België. Deze
elegante wagens, serie 280-289, stonden dan ook bekend als ‘Carros Belgas’.
Aanhangwagens hebben tot rond 1960 dienst gedaan en in het museum zijn er nog
vier bewaard gebleven, waaronder een vierassig exemplaar.
Gezien hun Amerikaanse uiterlijk - en soms ook afkomst - verbaast het niet dat
tramwagens uit Porto na hun buitendienststelling inmiddels te vinden zijn op
‘heritage streetcar lines’ in de VS, zoals in Memphis., maar ook in het trammuseum
van Crich.
In de bovenhal van het trammuseum zijn nog de schakelpanelen, generatoren en
andere zaken te zien die een goed beeld geven van een elektriciteitscentrale uit het
verleden.

Deel van de benedenhal van het trammuseum met op de voorgrond
emr 247, 17 maart 2017.

Een ander deel van de benedenhal met links emr 288, één van de
Carros Belgas, 17 maart 2017 .

De remisehal naast het museum; links vierassig aanhangrijtuig 1,
17 maart 2017.

De voormalige
elektriciteitscentrale in
de bovenhal ,
17 maart 2017.

Porto is voor de ‘gewone’ toerist al een stad met veel aantrekkelijkheden, maar
voor liefhebbers van klassiek én modern railvervoer beslist een uiterst interessant
reisdoel, zodra de omstandigheden dat weer toelaten……..

Dit is een bewerking van een artikel van mijn hand, eerder verschenen in de
VeBOV-REVUE 2017-4. De inmiddels helaas opgeheven VeBOV was de
(Vlaamse) Vereniging voor Belangstellenden in het Openbaar Vervoer.
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