Programma NVBS afdeling Amsterdam
Seizoen 2022 – 2023

Hier is ons programma dat begint op woensdag 21 september aanstaande.
Gerrit Nieuwenhuis en Erik de Jongh zouden hun programma al meer dan twee
jaar geleden bij ons presenteren, maar door de corona is alles een beetje in de
soep gelopen. Ze zijn bereid hun programma over de Betuwelijn respectievelijk
de Harz alsnog bij ons te komen presenteren.
Hieronder een overzicht van het programma met de data, die U in Uw agenda
kunt noteren. Omdat we dit programma nu digitaal verzenden, kunnen we ook
wat meer en grotere foto’s bijvoegen.

Waar komen we samen? Elke derde woensdag van de maanden september tot
en met mei beginnen we onze bijeenkomsten om 20.00 uur in het voormalige
Haarlemmermeerstation aan de Amstelveenseweg bij de Havenstraat.
De zaal gaat open ongeveer om half acht. Let op! De ingang is achterom.
Toegangsprijs is € 3,50
BEREIKBAAR MET

GVB tram 2, GVB bus 15 en 62, diverse Connexxion R-net lijnen.

Adressen bestuursleden:
Voorzitter
René Platjouw
Burg. Hogguerstr. 351, 1064 CR Amsterdam. Tel:020-6139447
Mailadres: renetramgek@gmail.com
Secretaris
Bert van Raaij
Spinozahof 57, 1018 AN Amsterdam. Tel: 06-48894286
Mailadres: ljvanraaij@hetnet.nl
Penningmeester
Roelof Keijser
Grote Ruwenberg 20”, 1083 BS Amsterdam. Tel:020-6714702
Mailadres: j.keijser90@upcmail.nl

Hopelijk is de volgende waarschuwing overbodig, maar aangezien
we nog steeds rekening moeten houden met het corona-virus moet
U goed beseffen dat we een avond of avonden misschien moeten
annuleren als dat nodig zou zijn. We zullen dat dan via de mail aan
U doorgeven. Laten we hopen dat het niet nodig zal zijn.
#################################

21 september 2022.
Video-opnames van René Platjouw.
Voor de pauze neemt René U mee naar de verdwenen sneltramlijn 51 naar
Amstelveen in 2019, kort voordat de lijn werd stilgelegd vanwege de
verbouwing tot tramlijn 25. Tijdens lockdowns en periodes daartussen in 2020
werd de lijn veranderd. Uiteindelijk zien we de nieuwe gekoppelde CAF trams
op lijn 25 in dienst.

in Buitenveldert

Bij Westwijk

Net voorbij de halte Poortwachter in Amstelveen

Samenkomst in Slotervaart-Zuid

Op 18 september 2021 werd afscheid genomen van de 11G en 12G trams van
BN. Op verschillende plekken in de stad wist René dit gebeuren vast te leggen,
beginnend bij het uitrijden uit de Lekstraat tot de opstelling van de wagens
vóór deze remise aan het eind van de dag.

Na de pauze zien we museumtrams bij de RET in september 2021. Op 25 en 26
februari 2022 maakten de mooie blauwe Amsterdamse museumtrams
meerdere ritten in de stad. Het transport van de bakken van de A619 en A620
van de NZH werd gefilmd op 10 april en 8 mei 2021. Het Amstelparktreintje
bestond begin dit jaar 50 jaar en we zien beelden uit maart 2022, terwijl de
bloesem volop aanwezig is. Gedurende de corona lockdowns werd ook de
tramlijn van Utrecht naar Nieuwegein en IJsselstein omgebouwd voor
lagevloertrams van CAF. We zien de nieuwe trams in dienst.

Niet een rondrit van kort geleden, maar wel de prachtige 307+663 op de Stadionweg

Het “Porsche-treintje” in het Amstelpark draait al 50 jaar rondjes

Nieuwe CAF trams langs IJsselstein

#################################

19 oktober 2022.
“De Betuweroute”, een presentatie van Gerrit Nieuwenhuis.

De meest bekende en veel besproken spoorlijn in Nederland is ongetwijfeld de
Betuweroute, de goederenspoorlijn van de haven van Rotterdam naar de Duitse
grens bij Babberich. De protesten tegen de aanleg van deze lijn deden in veel
opzichten denken aan de bezwaren tegen de eerste spoorlijnen in ons land. Na
jarenlange politieke discussies werd de lijn uiteindelijk in 2007 geopend. Maar
nog altijd gaan er stemmen op om de lijn weer te sluiten en te voorzien van asfalt
ten behoeve van het vervoer met vrachtauto’s. De presentator zal de
geschiedenis van de lijn toelichten en tonen wat er zoal op de Betuwelijn te zien
is. Ook zal duidelijk worden, dat met de groei in het containervervoer en met de
opening van de Tweede Maasvlakte de Betuweroute onmisbaar geworden is. In
de haven komen steeds grotere schepen hun containers lossen. Verschillende
spoorwegmaatschappijen maken gebruik van de lijn, waardoor een kleurrijk
beeld is ontstaan. De Betuweroute is een belangrijk onderdeel van de goederencorridor van Rotterdam naar Genua in Noord-Italië. Alle aspecten van de
geschiedenis van deze lijn zullen vanavond aan de orde komen.

#################################

16 november 2022.
Lezing over de NZH, HTM, GVB, RTM, RET en NS door Peter Eradus.

Vandaag presenteert Peter Eradus een digitale dia lezing over de NZH, HTM,
RTM, GVBA, RET en NS bij de NVBS Afdeling Amsterdam.
Ruim 400 nooit eerder vertoonde kleurendia's uit met name de '60 jaren, toen
de trambedrijven, en vooral ook de omgeving er nog heel anders uit zagen, en
sommige bedrijven in hun laatste jaren verkeerden. We zien niet alleen het
trammaterieel maar vooral ook de situatie eromheen, oude bussen, auto's en
vooral ook de rust op straat.......

Zo zien we de NZH Blauwe Tram tussen Leiden - Katwijk/Noordwijk en Den Haag.
De laatste jaren van de RTM tussen de bekende Rosestraat in Rotterdam en
Oostvoorne en Hellevoetsluis.

Maar ook bij de Haagse HTM is veel veranderd, de buitenlijnen naar Leiden en
Delft (de eerste verdween, de tweede werd gemoderniseerd), en het oude
materieel in de stad is al zo'n 60 jaren verdwenen.
Verder opnamen van de RET Rotterdam, met Allan en Schindler trams.
Ook de treinliefhebbers komen nog even aan bod met veel Allan Diesels (ook
nog als echte Blauwe Engel), Mat 46 en zelfs nog een TEE.
En al zegt Peter het zelf, slechts zelden komen er nog zo veel unieke opnames
"boven water", bijna allemaal 50 jaar of meer geleden genomen !
Tot ziens. U bent van harte welkom.

Foto: Frans van Loevezijn

21 december 2022.
Frans van Sabben neemt ons mee op reis door Japan.

電車でジャパン
Densha de Japan, per trein door Japan,
het land van de "reizende" zon.
Presentatie: Frans van Sabben.
Japan, een land 20 jaar op ons voor,
of een land met eeuwenoude tradities?
U mag deze vraag vanavond zelf beantwoorden.
Nadat onze zoon enthousiast terugkwam van een studiereis, ontstond ook bij
ons het idee van een Japan reis. Ongeveer 3 weken leek mogelijk, maar wel graag
met de Japanse kersenbloesem en gevarieerd met cultuur en natuurschoon.
“Densha de Japan”- Samen met u beleven we vanavond deze reis opnieuw. Japan
heeft nog steeds zijn eigen cultuur behouden. Moderne steden bestaan naast
eeuwen oude tempelcomplexen. Moderne westerse communicatie gaat hand in
hand met oude traditionele Japanse gebruiken. Sakura, de beroemde Japanse
kersenbloesem bloeit slechts enkele weken per jaar verspreid over Japan. In
Osaka maken we kennis met die bloesem, de gewoontes en het Japanse eten.

Shinkansen JR700 N700 te Shin-Osaka

Japan heeft een enorm uitgebreid spoorwegnet (kaapspoor) waarmee bijna alle
plaatsen bereikbaar zijn. We maken een ontdekkingstocht over het grootste
eiland Honshu, een tocht waarin naast de Shikansen, de Japanse hoge
snelheidstreinen, ook aandacht is voor Japanse stoomhistorie.
Vanuit Osaka rijden we naar Tokyo, bezoeken niet alleen het Japanse
spoorwegmuseum in Saitama en de Chichibu Railway, maar ook de beroemde
tempels bij Nikko. Na Tokyo maken een tocht over het Ashi meer en bezoeken
we per stoomtrein de bekende Oigawa Railway.

C58363 met Chichibu Paleo Express te Mitsumineguchi.

En zouden er spoorwegmusea en museumlijnen zijn? Helaas ging het nieuwe
spoorwegmuseum in Kyoto pas 3 maanden na onze reis open. Maar in Santana
(voorstad van Tokyo) is ook een prachtig spoorwegmuseum.
Hoe helpt “SL“ je door de Japanstalige websites? Zoeken op Japanse websites
bracht twee geweldige ritten met museumstoom aan het licht.

Hiroshima Hironden tram bij het atoombom gedenkteken

Nara en Kyoto waren jarenlang de keizerlijke hoofdsteden van Japan, tot Tokyo
deze functie overnam in de tweede helft van de 19e eeuw. Kyoto is beroemd
om zijn tientallen prachtige traditionele Japanse tempels en paleizen.
Indrukwekkend is het vredespark in Hiroshima, een levende herinnering aan de
eerste atoombom op 6 augustus 1945. We genieten van Okonomiyaki, de
lokale lekkernij en maken gebruik van Hiroshima's historische oude Hironden
trams, een ware bezienswaardigheid.

Met de JR Ferry gaan we naar Miyajimacuchi, om tenslotte met de Rapi:t terug
te reizen naar Kansai, Osaka's Internationale vliegveld.
Oude trams in Japan en wat heeft Star Wars met treinen te maken? U ziet het
allemaal op deze unieke avond.
Desha de Japan - een reis door Japan - een enerverende en boeiende
“Japanse bloemlezing” die u niet wilt missen. U komt toch ook??

さよなら
Sayonara. (tot ziens)
Frans van Sabben

#################################

18 januari 2023.
Meebrengavond, gepresenteerd door Uzelf.
U kunt vanavond iets van Uw eigen hobby-beleving laten zien. Foto’s van trein
of tram tijdens een vakantie, een excursie naar een of ander bedrijf. Alles wat
met railvervoer te maken heeft mag aan bod komen. Probeer uw bijdrage te
beperken tot een kwartier à twintig minuten, zodat minstens zes personen aan
bod kunnen komen. Om het een klein beetje te kunnen plannen en geen
doublures te krijgen, vragen we van U wel om even contact met een van de
bestuursleden op te nemen tijdens een van de avonden of via een berichtje. Wij
zorgen voor een laptop, beamer, dvd speler en dia-projector. Helaas beschikken
we niet over een super-8 film-projector. De bijgevoegde foto’s zijn willekeurig!

#################################

15 februari 2023.
NS rijtuigen “Plan D”, een presentatie door Peter van der Vlist.
Het park stalen rijtuigen was na de oorlog zodanig uitgedund dat bij Beijnes en
Werkspoor 70 rijtuigen werden besteld, bekend onder de naam ‘Plan D’. De
turquoise rijtuigen gingen dienst doen achter de in de jaren vijftig geleverde
nieuwe elektrische locomotieven. De wat oudere NVBS-ers zullen mooie
herinneringen hebben aan deze karakteristieke rijtuigen, waarvan de AB 7709
en de RD 7659 in het Spoorwegmuseum zijn te bewonderen.

In 2020 was het 70 jaar geleden dat de eerste rijtuigen Plan D in dienst
kwamen. Ingaande de winterdienstregeling 1978 kwam er een einde aan hun
inzet en op 1 oktober 1978 werd door de NVBS een imponerende afscheidsrit
gereden. Initiatiefnemer en organisator Peter van der Vlist vertelt deze avond
aan de hand van vele foto’s over deze bijzondere rit, over de voorbereidingen
en het overleg over de vele logistieke knelpunten. Het was namelijk een
bijzondere rit met een variëteit aan types trekkrachten (w.o. stoom) voor de uit
zeven rijtuigen bestaande Plan D-trein.

Om toch het historische aspect van dit karakteristieke materieel, dat in de
hoogtijdagen tot ver in Europa te zien was, te belichten komen ook vele
facetten uit de beginperiode aan de orde. Behalve van de bouw bij Werkspoor
worden ook vele fraaie foto’s getoond uit de jaren 1950 – 1970 met soms
indrukwekkende treinsamenstellingen van alleen Plan D-rijtuigen. Uiteraard
komen het verblijf bij de Stoomstichting Nederland en het ‘tweede leven’ in de
Beneluxdienst aan de orde.

Ook wordt ingegaan op het herstel van de AB 7709 in Amersfoort en natuurlijk
de restauratie van de RD 7659, het enige overgebleven restauratierijtuig. De
7659 is sinds juni 2020 weer in volle glorie te zien in het Spoorwegmuseum.

#################################

15 maart 2023.
Peter Doove toont het railvervoer in Mecklenburg-Vorpommern.

Molli rijdt met een lange trein door de Mollistraße in Bad Doberan Foto Peter Doove. 2002

In Mecklenburg-Vorpommern is op railgebied heel wat te beleven. Er zijn de
stoomtreinen op Rügen, de “Rasende Roland”, die een dienst onderhouden
tussen Putbus en Göhren. De lijn is 24 km lang en voert door een afwisselend
landschap. Ze doet veel badplaatsen aan. Tussen Bad Doberan en Külungsborn
rijdt “Molli”. De Mecklenburgische Bäderbahn met 900 mm spoor is bekend van
de rit door de smalle Mollistrasse, de winkelstraat van Dad Doberan.
In Schwerin, de hoofdstad van Mecklenburg-Vorpommern, rijdt een tram. Het
techniekmuseum is verhuisd naar Wismar. En er is een spoorwegmuseum in de
loodsen achter het hoofdstation.

De Mariaplatz in Schwerin is het knooppunt van het tramnet. Foto Peter Doove, 27-7-2010.

Ook in Rostock, de grootste stad van Mecklenburg-Vorpommern rijdt een tram.
In 2015 verdwenen de laatste motorwagens met bijwagen. Er resten nog gelede
trams. De S-Bahn brengt ons naar Warnemünde voor een kijkje in de haven.
Vanuit Greifswald worden Usedom en de Usedomer Bäderbahn verkend. We
komen in Wolgast bij de moderne spoorbrug, bij Karnin bij de resten van een
hefbrug, in Heringdorf en in Peenemünde. Mecklenburg-Vorpommern kan ik
elke railliefhebber aanbevelen.

Het oude materieel in Rostock ging in 2015 buiten dienst. Motorwagen 709 en bijwagen 759 op de Neuer Markt.

In Göhren op Rügen zijn de voorraden van de Rasende Roland aangevuld. Foto Peter Doove, 9 augustus 2010

In Heringdorf staat de Usedomer Bäderbahn klaar voor vertrek naar Barth. Foto Peter Doove, 7 augustus 2010

Na een inleidende PowerPointpresentatie volgen enkele films.
#################################

19 april 2023.
“Over smalspoortreinen én de Harz”,
Erik de Jongh stoomt met ons door de Harz.

De titel had ook kunnen zijn ‘Smalpoorlijnen in de Harz’, maar die titel dekt niet
helemaal de lading. In deze beamerpresentatie wordt u namelijk niet alleen
meegenomen naar Harzer Schmalspur Bahnen maar ook mee de Harz in.
Sinds Erik’s eerste bezoek aan de Harz in 1978, een gebied dat toen nog
gedeeld was in het vrije westen en het afgesloten oosten, oefent deze regio
een grote aantrekkingskracht op hem uit. Natuurlijk is dit alleen maar meer
geworden na de val van De Muur in 1989 en het opengaan van de grens tussen
Oost en West. Eindelijk was het mogelijk om naar de andere kant te gaan en
vrij te fotograferen.

Voornamelijk vanuit standplaats Wernigerode bekijken we vanzelfsprekend
uitgebreid de HSB vanaf 1990, maar ook het gebied met de prachtige natuur
waar deze doorheen rijdt en bezoeken we plaatsen als Quedlinburg, Gernrode
en Wernigerode. Verder vertelt Erik ons iets meer over de jonge geschiedenis
m.b.t. de tweedeling van de Harz.
Een breed programma dus, met veel spoor, geen eindeloze details, beslist niet
volledig, maar wel met oog voor sfeer. natuur, cultuur en geschiedenis.

#################################

17 mei 2023.
De Haagse tram in de jaren 60 en trams en treinen op de Balkan en
in Roemenie. Een presentatie door Bert van Raaij.

Voorjaar 1965: lijn 11 bij de Loosduinseweg

Voor de pauze gaan we naar het Den Haag van de jaren zestig. Er vonden toen
grote veranderingen in het tramnet van de HTM plaats. Het vooroorlogse
trammaterieel verdween en er werd nog uitsluitend met moderne PCC-cars
gereden.

Voorjaar 1965: lijn 10 in de Boekhorststraat

Ook vond er een grote reorganisatie van het tramnet plaats, waarbij lijnen
werden samengevoegd en de tram verdween op groot aantal trajecten.
Als middelbaar scholier trok ik erop uit om een en ander op de camera vast te
leggen.

Zagreb centrum (juni 2000)

Na de pauze bezoeken we de Balkan. De tram- en treinfoto's zijn genomen
tijdens een NVBS-reis in 2004 en tijdens twee autoreizen, die we maakten in
2000 en 2006. Tenslotte een verslag van de NVBS-reis naar Roemenië in 2011
met plaatjes van tram en trein.

Museum PCC-car 71 (ex Washington DC) in Sarajevo (2004)

Tram 652 (ex Wenen en Rotterdam) in Craiova (2011)

Tram 3465 (ex Bremen) voor het station van Timisoara (2011)
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