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Connecting Europe Express
Op 2 september vertrok de tentoonstellingstrein 
Connecting Europe Express uit Lissabon voor een 
rondreis door 26 EU-lidstaten. De uit zes rijtuigen 
bestaande tentoonstellingstrein maakt de rondrit 
in het kader van het Europese jaar van het spoor 
en is bedoeld om meer aandacht te krijgen voor 
de mogelijkheden en milieuvoordelen van de 
trein als vervoermiddel, alsmede voor de obsta-
kels waarmee het Europese spoor wordt gecon-
fronteerd. Feitelijk zijn er overigens vanwege de 
verschillen in spoorbreedte drie treinen, een voor 
het Iberisch schiereiland, een voor de Baltische 
staten en een normaalsporige trein voor de ove-
rige landen.
Als alles volgens  plan verlopen is, kwam op  
3 oktober de trein via Bad Bentheim ons land in 
om koers te zetten naar Amsterdam C. Hier was 
het publiek de hele middag welkom om kennis te 
nemen van de tentoonstelling. Daarnaast orga-
niseerde het ministerie van I&W een innovatie-
markt in het station. De volgende dag werd via 
Rotterdam en Antwerpen, waar eveneens een 
korte bezichtiging van de tentoonstelling mogelijk 
was, naar Brussel gereden. Op 7 oktober eindig-
de de rondreis op het Gare de l’Est in Parijs

PRORAIL

In augustus publiceerde ProRail in de ontwerp- 
Netverklaring voor het dienstregelingjaar 2023 
de nieuwe tariefstructuur voor het gebruik van 
het spoorwegnet en haar diensten. De infrabe-
heerder hanteert een nieuw stelsel van tarieven 
voor de periode 2023-2025, die beter aansluiten 
bij de werkelijk gemaakte kosten. Zo wordt de 
vergoeding voor het minimum-toegangspakket 
dat vervoerders moeten afnemen substantieel 
verlaagd en in lijn gebracht met Europese regel-
geving, gebaseerd op uitsluitend de directe kos-
ten zoals het gebruik van treinpaden. Dat bete-
kent dat de kilometervergoeding met bijna 60 % 
is verlaagd. Daarnaast betalen vervoerders voor 
diensten als transfer van reizigers, opstellen van 
materieel, ICT en de rangeerheuvel op Kijfhoek. 
Die tarieven zijn gebaseerd op de totale, integrale 
kosten en zullen voor de meeste vervoerders fors 
hoger uitvallen dan nu. Vooral de goederenver-
voerders zouden meer gaan betalen, met name 
voor materieel op de opstelsporen en gebruik 
van de heuvelinstallaties op Kijfhoek (momenteel 
alleen DB Cargo). Om daarin tegemoet te komen 
in de periode tot 2025 brengt ProRail vanaf 
2023 79 % van die kosten in rekening. Het ove-
rige deel ter hoogte van 14 miljoen euro per jaar 
wordt met een extra heffing in rekening gebracht 
bij alle (!) vervoerders. Goederenvervoerders 
protesteerden hier al tegen in Den Haag. Begin 
december moet ProRail na de consultatie- en 
inspraakrondes de definitieve Netverklaring 2023 
aanbieden.

Dijksgracht (bijna) gesloopt
Kort na vertrek van het laatste materieel dat er 

stond opgesteld (twee stellen DM ’90 en vier 
bakken van het TEE-treinstel) is op 1 september 
het opstelterrein Amsterdam Dijksgracht buiten 
dienst gesteld, waarna Strukton met veel materi-
eel begon de sporen op te breken en de boven-
leiding te verwijderen, inclusief de draagcon-
structies. Veel van de bovenbouwmaterialen, 
vooral dwarsliggers, werden voor hergebruik 
naar Onnen getransporteerd. In het weekend 
van 9 en 10 oktober werden de nodige aanpas-
singen van de hoofdsporen aan weerszijden van 
het terrein aangebracht. Het treinverkeer tussen 
Amsterdam Muiderpoort en Centraal was hier-
door gestremd.
Amsterdam Dijksgracht begon zijn bestaan in 
de jaren dertig van de vorige eeuw als onder-
deel van de Spoorwegwerken Oost. Het grote 
terrein telde zo’n twintig jaar niet meer dan 
enkele opstelsporen als gevolg van de Tweede 
Wereldoorlog. Van 1956 tot 1958 werd het 
aangelegd als rangeer- en opstelterrein van 
Amsterdam CS. Het diende als centrum van 
het internationale treinverkeer naar en van de 
hoofdstad. Al in 1994 verhuisden deze activitei-
ten naar het daarvoor verbouwde en ingerichte 
voormalige heuvelstation Watergraafsmeer en in 
1996 werd de Dijksgracht buiten dienst gesteld 
in afwachting van de bouw van meer hoofdspo-
ren of vrije kruisingen, waarvoor een scala aan 
plannen bestond. De dienstgebouwen en ande-
re voorzieningen werden gesloopt, de sporen en 
bovenleiding bleven intact. In 2005 werd het ont-
mantelde terrein in gebruik genomen om reser-
vematerieel op te stellen en later ook afgevoerd 
materieel in afwachting van verkoop of sloop, 
waartoe het terrein eerst gedeeltelijk en enkele 
jaren later geheel werd omheind. Een paar jaar 
geleden werd dan ten langen leste het eindplan 
voor het gebied vastgesteld in het kader van 
de grootschalige verbouwing van Amsterdam 
Centraal, die circa 2028 gereed moet zijn. Het 
terrein van de Dijksgracht zal schuin worden 
doorsneden door een dubbelsporige onderdoor-
gang onder vier sporen van en naar Muiderpoort 
die de noordelijke emplacementsporen van 
Amsterdam C zullen verbinden met de sporen 
in de richting Amsterdam Amstel. Dat is voor de 
PHS-corridor Utrecht – Amsterdam C – Alkmaar. 
De Dijksgracht verdwijnt nog niet definitief van 
de spoorkaart: over het terrein is van de weste-
lijke naar de oostelijke toegang één spoor blijven 
liggen, dat tijdens de bouw van de onderdoor-
gang zal dienen als aan- en afvoerspoor voor  
bouwmaterialen. 

Werkzaamheden Amsterdam Sloterdijk
In het weekend van 9 en 10 oktober was behal-
ve de baanvakken oostelijk van Amsterdam C 
ook het baanvak Haarlem – Amsterdam C bui-
ten dienst. Bij Amsterdam Sloterdijk werden de 
eerste werkzaamheden verricht om twee sets 
overloopwissels westelijk van de sporen 7 en 8 
te leggen. Omdat deze sporen een automatische 
vrijebaanbeveiliging hebben, zal bij de aanleg van 
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de wissels een nieuwe emplacementsbeveiliging 
worden gemaakt voor deze sporen. De overloop- 
wissels zijn nodig om tijdens de grootscheepse 
verbouwing van Amsterdam C treinen uit de rich-
ting Haarlem gedurende langere tijd op Sloterdijk 
te laten keren. Tussen de stations Muiderpoort 
en Amstel zijn dergelijke overlopen vorig jaar 
in dienst gekomen om het keren van treinen te 
Muiderpoort mogelijk te maken voor treinverkeer 
uit de richting Breukelen. De treinen uit de rich-
ting Weesp kunnen bij Muiderpoort van oudsher 
al keren. Bij Sloterdijk zullen bovendien enkele 
aanpassingen in de beveiliging plaatsvinden om 
treinen van de Zaanlijn en uit de richting Schiphol 
te kunnen laten keren. 

NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Op 8 september werd het fabrieksnieuwe 
driewagenstel SNG 3023 bij de werkplaats 
Zaanstraat samengesteld, een week later 
gevolgd door vierwagenstel 2773. Hiermee wordt 
het ritme van voor de vakantiestop ongewijzigd 
voortgezet: op woensdag wordt om-en-om een 
drie- en een vierwagenstel op de rails gezet. De 
bakken zijn als regel al langer in het land: tussen 

acht en tien dagen eerder komen ze per schip 
aan op de Broekman-terminal in de Botlek.

Treinstellen ICNG 
Eind augustus is het tweede voor België en 
Nederland geschikte treinstel IC Nieuwe Generatie 
in Brussel gearriveerd. De 3302 reed in de nacht 
van 31 augustus op 1 september al gekoppeld 
met de in juni aangekomen 3301 (zie OdR 2021-
7, blz. 303) op de hogesnelheidslijn naar Luik, 
waarbij onder ETCS 200 km/h gehaald werd. De 
voor de Beneluxdienst bedoelde deelserie bestaat 
nu uit achttien achtwagenstellen 3301-3318, 
nadat de bestelling met twee stuks is verminderd.
In Nederland rijden de vijfwagenstellen 3112, 
3117, 3119 en de achtwagenstellen 3203 en 
3204 nog steeds toelatingsritten onder verant-
woordelijkheid van Dekra Rail en in opdracht van 
bouwer Alstom. Het is onduidelijk wat de status 
daarvan is, wanneer het toelatingsproces is afge-
rond en of de geplande inzet in de dienstregeling 
2023 mogelijk zal zijn. Wel duidelijk is dat de ruw-
bouw van bakken in de productielijn in het Poolse 
Chorzów doorgaat. Het afbouwen en inrichten 
van de bakken staat op een lager pitje omdat het 
definitieve ontwerp nog niet is afgerond en alle 

bakken daarom in meer of mindere mate gewij-
zigd moeten worden. Daardoor hoopt het aantal 
rijtuigen dat op de terreinen van Alstom staat zich 
op: bij de vestiging in Salzgitter staan momenteel 
ruim vijftien treinstellen buiten en in Chorzów is 
inmiddels geen opstelruimte meer, waardoor circa 
vijftien bakken naast het spoor opgebokt staan. 
Om de wijzigingen te kunnen uitvoeren, zijn er 
twee productielijnen ingericht: de Heavy Retrofit 
waarbij omvangrijke modificaties op bakniveau, 
aan het interieur en technische systemen plaats-
vinden en een lijn waarin kleinere constructie- en 
installatiewijzigingen gedaan moeten worden. Het 
ICNG, dat NS in 2016 bij Alstom bestelde, bestaat 
uit 79 vijfwagenstellen, 32 achtwagenstellen en 
achttien Benelux-achtwagenstellen; in totaal bijna 
650 rijtuigbakken. Alstom was in september ove-
rigens bezig de 3110 en 3116 aflevergereed te 
krijgen; de 3110 kwam op 23 september aan in 
de Wagenwerkplaats in Amersfoort.. Net als de 
3117 en 3119 zijn ze volgens het laatste tech-
nische ontwerp uitgevoerd en in ons land nodig 
voor testen en instructie. Op 20 september bracht 
Railexperts de 3203 van de Watergraafsmeer 
naar Bad Bentheim; het stel gaat terug naar 
Alstom.

ICNG-treinstellen staan 
in verschillende fasen 
van beschildering 
op het terrein van 
fabrikant Alstom in 
Chorzów, ingepakt 
in plastic vanwege 
de weersinvloeden 
en wachtend op het 
ondergaan van de 
modificaties; 
18 juli 2021.
Foto: Tadeusz Krupnik.

Emplacement 
Amsterdam 
Dijksgracht is in 
augustus ontruimd en 
daarna ontmanteld. 
Op 8 september 
2021 liggen de 
al verwijderde 
bovenleiding-
constructies te 
wachten op afvoer.
Foto: Gerard van Buuren.
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Treinstellen VIRM
Na de vierwagenstellen 9504, 9506 en 9528 
werd op 3 september de 9510 afgeleverd door 
NS Treinmodernisering in Haarlem, als vierde 
stel van de deelserie VIRM2/3 dat is gereno-
veerd en in NS Flow-huisstijl is gebracht. Op 
13 september arriveerde de 9520 in Haarlem 
voor de behandeling; het is het twaalfde van in 
totaal veertien viertjes. De 9525 en 9544 zijn 
dan de laatste onverbouwde stammen VIRM 2/3 
in dienst.

Treinstellen DM ’90
Na herstel van de koppelingen met luchtlekkage, 
waardoor het transport van de 3401, 3414 en 
3419 op 20 augustus niet kon doorgaan, werden 
deze stellen op 9 september door de 9902 
van Railexperts van het terrein bij de werk-
plaats Zaanstraat naar de containerterminal 
Gekkengraaf gesleept, waar ze werden opgesteld 
bij de overige elf stellen die de firma Brouwer 
Technology heeft overgenomen. 

Sloop materieel
De korte zomerstop in de sloop van SGM door de 

firma Beelen op het terrein van HKS eindigde op 
24 augustus, toen de in totaal zes bakken van de 
2144, 2957 en Bk1 2942 van de TMA-terminal 
daarheen werden gebracht. Op 31 augustus gin-
gen de AB 2937, Bk2 2937 en AB 2942 dezelf-
de weg, op 7 september de Bk2 2942, Bk2 2943, 
AB 2943 en de complete 2956 en op 14 sep-
tember de Bk1 2943, 2112 en 2938. 
Strukton Rail bracht op 11 augustus de 2115, 
2972, 2973 en 2984 van de Wagenwerkplaats 
Amersfoort naar de Houtrakpolder, op 25 aug- 
ustus de 2969, 2983, 2985 en 2989  en op 
1 september de 2113, 2936, 2946 en 2971. 
Na de Dijksgracht en Arnhem Berg is nu ook 
Amersfoort leeg. Alle afgevoerde en nog niet 
gesloopte treinstellen zijn nu op de TMA- en 
de naastgelegen USA-terminal geplaatst.

Proef tienminutentrein
Sinds 8 september laat NS op woensdag zes 
intercity’s per uur rijden tussen Rotterdam en 
Schiphol en tussen Schiphol en Nijmegen, als-
mede zes sprinters per uur tussen Den Haag C 
en Dordrecht. Het gaat om een proef op veer-
tien woensdagen, vooruitlopend op de ver-

hoging van het intercityaanbod met de nieu-
we dienstregeling in december. NS en ProRail 
hebben eerder met de tienminutentrein tussen 
Amsterdam en Eindhoven ervaring opgedaan 
onder de naam Elke Tien Minuten Een Trein 
(ETMET): sinds eind 2017 rijdt tussen deze ste-
den elke tien minuten een intercity en is het 
aantal reizigers met 15 % gestegen. In 2009 en 
2010 werden dergelijke frequenties ook eerst 
op proef gereden tussen beide plaatsen. Tijdens 
de huidige proef is volgens ProRail het effect 
op de rest van de treindienstregeling mini-
maal: alleen de IC Brussel rijdt de hele dag van 
Den Haag HS door naar Amsterdam Centraal. 
Ook rijdt de sprinter Hoofddorp – Hoorn 
Kersenboogerd in een andere dienstregeling, 
met in de spits een lange wachttijd op de snel-
treinen Enkhuizen – Amsterdam v.v. op station 
Zaandam.  
De intensieve dienstregeling stelt eisen aan de 
infrastructuur en organisatie waaronder de ver-
keersleiding. De afgelopen jaren is gewerkt aan 
uitbreiding van stations, perrons en sporen en 
zaken zoals seinverdichting (kortere blokken) op 
bepaalde baanvakken, aanpassingen of opheffen 

NS-treinstel 9528 
is de eerste van 
momenteel vier 
verbouwde treinstellen 
serie VIRM2/3.  Op 
27 augustus 2021 is 
het op de IJssellijn 
bij Ellecom onderweg 
als trein 3635 tussen 
Roosendaal en Zwolle. 
Foto: Jeroen Doedel.

In het weekend van  
4 en 5 september werd 
de treindienst tussen 
Utrecht C en Baarn 
vanwege de Formule 1 
in Zandvoort gereden 
met onder andere 
SGM. Tweewagenstel 
2143 passeert als trein 
5542 de voormalige 
zuivelfabriek  
De Soester te Soest;  
4 september 2021. 
Foto: Rogier Peeters.
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van overwegen (bij Rijswijk, Maarsbergen, Ede-
Wageningen en Veenendaal) en verzwaring 
van de energievoorziening zoals aanpassing 
van onder- en schakelstations bij Rijswijk, 
Amsterdam Riekerpolder Aansluiting, Driebergen 
en Achterberg. Tussen Schiphol en Duivendrecht 
Aansluiting is de viersporigheid al jaren geleden 
in dienst gekomen en tussen Delft Campus en 
Rijswijk wordt momenteel gewerkt aan spoorver-
dubbeling. Qua organisatie is de calamiteiten- 
organisatie aangepast, aldus ProRail, en er liggen 
draaiboeken klaar bij verstoringen, wat overigens 
niets nieuws is. 

Sprinters Leeuwarden – Zwolle  
Sinds 6 september is de treinserie 9000 
Leeuwarden – Meppel doorgetrokken tot Zwolle. 

Deze uitbreiding is mogelijk door het gereed- 
komen van de vrije kruising en de viersporigheid 
vanaf Herfte. De doordeweekse Sprinterdienst 
tussen de Friese hoofdstad en Meppel werd in 
2013 ingesteld met de bedoeling deze na de 
viersporigheid van het baanvak Zwolle – Herfte 
(Aansluiting) naar Zwolle te laten rijden. De 
Sprinters rijden alleen van maandag tot en met 
vrijdag tot 20 uur naar de Overijsselse hoofdstad; 
op de andere momenten wordt alsnog in Meppel 
gekeerd. De stop in Meppel van de IC naar en 
van Leeuwarden blijft overigens gehandhaafd.
 
ARRIVA
 
Arriva mag in de dienstregeling 2023 nacht-
treinen naar Schiphol rijden en een treindienst 

Zutphen – Amersfoort in de daluren (zie OdR 
2021-7, blz. 306). Op 16 september oordeel-
de de Autoriteit Consument en Markt (ACM) na 
onderzoek dat de impact op de bestaande con-
cessie Hoofdrailnet, waarop de nieuwe treindien-
sten plaatsvinden, minimaal is. Het onderzoek 
is gedaan in opdracht van de concessieverlener 
van het Hoofdrailnet (het ministerie van IenW) 
en NS zelf. Dat betekent dat Arriva een wekelijk-
se nachttrein van Groningen naar Schiphol en 
van Maastricht naar de luchthaven mag gaan 
uitvoeren, alsmede vijf slagen per dag tussen 
Apeldoorn en Amersfoort als verlenging van de 
dienst uit Zutphen. Het is voor de eerste keer dat 
de ACM dit onderzoek laat uitvoeren sinds ver-
voerders vanaf januari aanspraak kunnen maken 
op nieuwe Europese regelgeving waarbij vervoer-

Formule 1
Het vervoer naar en van de Dutch Grand 
Prix in Zandvoort in het eerste weekeinde 
van september is volgens NS en ProRail 
goed verlopen. Tussen zes uur ’s ochtends 
en tien uur ’s avonds vond een intensieve 
treindienst plaats tussen de badplaats en 
Amsterdam C zoals nooit eerder is uitgevoerd: 
iedere vijf minuten een stoptrein tussen 
beide plaatsen, die alleen station Overveen 
oversloeg (correctie op het gemelde in OdR 
2021-8, blz. 353). Het verwerken van de 
stromen reizigers, die slechts op bepaalde 
delen van de dag in groten getale van de tot 
twaalf bakken SLT versterkte treinen gebruik 
maakten, verliep vlekkeloos. In totaal namen 
90.000 bezoekers de 522 ingelegde extra 
treinen, dat is bijna de helft van het aantal 
bezoekers van het Formule 1-evenement. 
Er waren ruim driehonderd servicemede-
werkers actief om op de grote stations de 
reizigersstromen in goede banen te leiden 
en de mensen te verdelen over de perrons 
en de treinen. In Zandvoort was het uit- en 
inchecken verplaatst naar boven om gezoek 
en opstoppingen op het perron te vermijden. 
In Amsterdam C (spoor 1 en 2) en Zandvoort 
(boven) stonden rijen nauwe doorgangen om 
drommen reizigers gedoseerd door te laten. 
In Zandvoort werd het brede middenperron 
gebruikt voor de grootste reizigersstroom; in 
de ‘tegenspitsrichting’ stapten de reizigers 
via de smallere, houten evenementenperrons 
in of uit. De machinisten zagen op een bord 

bij het stootjuk aan welke kant ze de deuren 
moesten ontgrendelen. ProRail zorgde dat 
de overwegen tussen Halfweg en Zandvoort 
waren afgesloten en wegverkeer werd 
omgeleid. Het treinverkeer rond Haarlem, 
Amsterdam en op een flink aantal trajecten 
in en naar de Randstad was aangepast om 
personeel en materieel vrij te maken voor 
de pendeldienst. Er sneuvelden treinseries, 
zoals veel spitstreinen en de (1)1600 tus-
sen Amersfoort en Schiphol, 2000 Den 
Haag – Utrecht, 2800 Rotterdam – Utrecht, 

3100 Schiphol – Nijmegen, 5700 Utrecht – 
Hoofddorp en als opvallende de pendeldienst 
naar het Spoorwegmuseum. De 5500 Utrecht 
– Baarn werd tot een uurdienst uitgedund. 
In station Haarlem keerden alle treinen uit 
Leiden op spoor 1 (treinseries 2100 en 2200 
die de stops van de vervallen Sprinterserie 
6300 overnamen) en uit Beverwijk op spoor 
8 (treinserie 3400 die op Uitgeest pendelde), 
vrijgelegd van de dienst naar Zandvoort. 
Goederentreinen naar Tata Steel in Beverwijk 
reden alle via Uitgeest en over de Zaanlijn.

Bezoekers aan de Formule 1 Dutch Grand Prix in Zandvoort verlaten via de zijtrappen een van de 
twaalfwagentreinen SLT op 5 september 2021. Foto: Tim Boric.

In juli is het passeer-
spoor in Markelo aan 
de spoorlijn Zutphen 
– Hengelo verwijderd 
en de onder- en 
bovenbouw van het 
overgebleven spoor 
vernieuwd. Op 23 juli 
2021 passeert Lint-
treinstel 39 van Keolis 
het voormalige station, 
waarvan het gebouw 
uit 1863 stamt.  
Foto: Erwin Voorhaar.
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verbindingen op basis van open access kunnen 
worden aangevraagd.
 
Treinstellen Wink
Dit najaar worden gedurende een week proeven 
gedaan met de hybride treinstellen type Wink. 
Doel is om het rijden als batterijtrein te beproe-
ven en het omschakelen van elektrische trac-
tie op dieselmotor of batterijen. De proef wordt 
uitgevoerd in samenwerking met ProRail, het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de 
provincies Friesland, Gelderland en Overijssel. 
Daartoe wordt bij een stel het bestaande batte-
rijpakket op het dak, dat dient om bij stilstand 
de boordinstallaties te voeden, tijdelijk gewijzigd 
in tractiebatterijen. Deze nachtelijke testen vin-
den plaats tussen Hardenberg en Almelo, waar-
bij tussen laatstgenoemde plaats en Mariënberg 
op batterijen of met dieselmotor gereden moet 
worden. Ook tussen Leeuwarden en Stavoren en 
tussen Leeuwarden en Harlingen wordt proef-
gereden en mogelijk ook tussen Zevenaar en 
Doetinchem. De proeven worden in samenwer-
king met fabrikant Stadler gehouden, die ook het 
treinstel zal wijzigen. De achttien Wink’s rijden 
sinds april bij Arriva in de normale dienst op die-
seltractie met HVO-biobrandstof. Ze zijn uitge-
rust met zowel een dieselmotor als een elektri-
sche installatie onder 1500 Volt met pantograaf. 
Voor dat laatste bedrijf waren de stellen half sep-

tember nog niet toegelaten en het is de bedoe-
ling dat dat voor de bedoelde proeven moet zijn 
gebeurd, anders gaan die niet door. De Wink’s 
zijn voorbereid om in de toekomst de dieselmotor 
te vervangen door een tractiebatterijpakket, dat 
wordt opgeladen als de trein onder bovenleiding 
rijdt of halteert.
 
NACHTTREINEN

Rond het moment in mei dat de Oostenrijkse 
Spoorwegen ÖBB zijn begonnen met een 
dagelijkse nachttrein van Amsterdam naar 
Wenen en Innsbruck, zijn er meer initiatieven 
ontplooid om nachttreinen van en naar 
Nederland te exploiteren. In juli kondigde de 
reisorganisatie Flywise Travel uit Breda aan dat 
het onder de naam GreenCityTrip.nl pakket- 
reizen per nachttrein aanbiedt. Het gaat om 
de bestemmingen Praag, Wenen, Milaan en 
Verona/Venetië die op verschillende dagen rij-
den. 
De trein begint in Breda telkens om 18.06 uur 
en heeft als opstapplaatsen Rotterdam C, Den 
Haag HS, Amsterdam C, Utrecht C en Arnhem 
C. Er is slechts één pakket in drie klassen 
(Economy, Premium en Luxury) mogelijk per 
bestemming: heen- en terugreis per nachttrein 
en twee nachten in een hotel ter plaatse. In 
de tussentijd blijft de trein op de bestemming 

staan. Op 15 oktober zou de trein naar Praag 
als eerste moeten gaan rijden, boekingen zijn 
mogelijk tot eind maart 2022. De dienstrege-
ling na die tijd wordt in december bekend 
gemaakt; de operator wil per april moge-
lijke nieuwe bestemmingen als Göteborg, 
Boedapest, Florence, Bologna en Krakau toe-
voegen. Flywise huurt tractie bij Train Charter 
Services en zestien Duitse rijtuigen van Euro-
Express, waarvan veertien couchette- en twee 
slaaprijtuigen. In april 2022 worden extra 
slaaprijtuigen en een restauratierijtuig toege-
voegd ten koste van couchetterijtuigen.
Net voor de start van de Nightjet, in april, kon-
digde het pas opgerichte Nederlands-Belgische 
European Sleeper aan dat het vanaf april 2022 
nachtverbindingen van Brussel via Antwerpen 
en Amsterdam naar Berlijn en Praag gaat aan-
bieden. Het gaat om een samenwerking met 
het Tsjechische RegioJet dat ook het mate-
rieel gaat leveren. Wie de vervoerder op het 
Nederlandse gedeelte voor de driemaal per 
week rijdende verbinding wordt, is nog niet 
bekend, evenmin als de reisvoorwaarden en 
tarieven. In een latere fase zou Oostende als 
opstapplaats moeten worden toegevoegd. De 
ÖBB kondigde overigens onlangs aan dat er 
een tweede NightJet vanuit Amsterdam bij zal 
komen die naar Zürich gaat rijden; de ingangs-
datum is onbekend.

HSL-locomotief 
186 142 rijdt 
met de vanwege 
werkzaamheden 
in Kaldenkirchen 
omgeleide Westerman-
shuttle naar Cabooter 
in Gekkengraaf door 
Utrecht Overvecht op 
30 augustus 2021. 
Foto: Rob Dammers.

Locomotief 193 627 
is na anderhalf jaar 
dienst in het buitenland 
terug bij Rail Force 
One in Nederland. Op 
15 september 2021 
reed de Vectron een 
lege graantrein van 
Oss naar Rotterdam. 
Opname bij Breda. 
Foto: Daniël de Prenter.
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LINEAS
 
Sinds 1 september rijdt Lineas weer de Amster-
dam Xpress tussen Kijfhoek en Amster-dam 
Westhaven. De trein vervoert wagens type 
Taggnps met cacao van overslagbedrijf Steinweg 
nabij de Waterlandterminal in opdracht van SBB 
Cargo. Het gaat om vijf slagen in de week; aan 
het begin van de avond heen, rond 21 uur ver-
trek vanaf het centrale emplacement Westhaven 
naar Rotterdam. Tractie is een diesellocomotief 
G1206. In 2018 had Lineas al kortstondig dit 
vervoer overgenomen van DB Cargo en besteed-
de het rijden toen uit aan CapTrain.

RAIL FORCE ONE

Kortgeleden is diesellocomotief 1446 aan de 
vloot toegevoegd; deze G2000 vervangt de 
1572 (type G1206) die eind juli retour gegaan 
is naar eigenaar Northrail. Na de komst van 
Vectron 193 627 in augustus (zie OdR 2021-
9, blz. 407) is de ES64F4-101 ingeleverd bij 
leasemaatschappij MRCE.
 
Exploitatie
Half september is nieuw vervoer naar de ter-
minal van GVT in Tilburg Industrie van start 
gegaan. Het gaat om een intermodale shuttle 

vanuit Rostock (D) die tweemaal per week rijdt. 
De route naar de Railport Brabant loopt meestal 
via Bad Bentheim, incidenteel via Emmerich.
 
HSL NETHERLANDS

Sinds eind augustus rijdt HSL Netherlands tijde-
lijk de intermodale shuttle voor operator 
Westerman Multimodal van Osnabrück via 
Bad Bentheim naar de terminal Greenport van 
Cabooter, westelijk van Venlo. DB Cargo voert het 
rangeerwerk op de terminal uit. Het gaat om de 
in 2019 gestarte trein naar het Zweedse Malmö, 
die vanwege werkzaamheden aan de lijn naar 

Sinds 1 september 
rijdt Railtraxx de 
zinkertstreinen van 
Antwerpen naar de 
zinkfabrieken in Balen-
Wezel (B) en Budel, 
waarmee aan decennia 
hegemonie van 
Belgische vervoerders 
een einde komt. 
Boven: op 
2 augustus 1991 
vertrekt NMBS-
diesellocomotief 
5158 met deze 
trein uit het door 
klassieke beveiliging 
gedomineerde Budel. 
Midden: de 7779 en 
7773 van het inmiddels 
geprivatiseerde 
Lineas met de lege 
trein tussen Hamont 
en Neerpelt, waar 
de voortekenen van 
de elektrificatie al 
zichtbaar zijn, op 
29 juli 2019. 
Onder: Railtraxx 6475 
(ex-NS 6475) met de 
eerste trein bij vertrek 
van de zinkfabriek 
van Nyrstar in Budel-
Schoot op 1 september 
2021. 
Foto’s: Rob van der Rest, 
Emiel de Block en Peter 
Vierboom.
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Mönchengladbach en verbouwing van de termi-
nal niet in Kaldenkirchen behandeld kan worden. 
Normaal rijdt TX Logistik deze twee- tot driemaal 
per week. Het ligt in de bedoeling eind novem-
ber weer naar de Cabooter-terminal in de Duitse 
grensplaats te rijden.

CABOOTER

Het vervoer naar de nieuwe Greenport-terminal 
van Cabooter langs de lijn Eindhoven – Venlo 
begint toe te nemen. Naast de werkdagelijkse 
shuttle van Rail Force One naar de Maasvlakte is, 
als alles volgens plan is verlopen, op 4 oktober 
een dienst op het Poolse Poznań via de grens-
overgang Venlo gestart. De dienst is opgezet door 
het Nederlandse bedrijf Mthode en de vervoerder 
is VTG/Retrack, die tractie en personeel huurt van 
Rotterdam Rail Feeding en op diens licentie rijdt. 
Klanten zijn vooralsnog LKW Walter en VidaXL.com. 
De frequentie is eenmaal per week, maar dat zou 
snel moeten groeien.
Daarnaast is eind september op proef de 
Mortara-shuttle van KombiRail Europe met eind-
punt Krefeld verlengd tot Greenport. Het gaat 

om de vijfmaal per week rijdende intermodale 
trein met als tractie meestal de van RheinCargo 
gehuurde diesellocomotief BR285. Bovendien 
vindt er nog spotvervoer plaats op de nieuwe ter-
minal vanuit onder andere China.
De locatie waar voorheen de shuttles behandeld 
werden in Blerick blijft in dienst voor projectlading 
en wagenladingen. Die terminal is deels over-
dekt, voor dit vervoer een pre. De terminal van 
Cabooter in Kaldenkirchen is momenteel gesloten 
voor verbouwing; de meeste treinen worden nu 
behandeld in Düsseldorf.

ALSTOM

Tijdens proeven in het kader van toelating ver-
speelde Traxx-locomotief 188 005 zijn stroom-
afnemer op de bovenleidingloze Vlakebrug op 
de Zeeuwse lijn. Hierdoor moest het proefritpro-
gramma, dat de locomotief samen met de 186 
006 uitvoerde, voortijdig worden beëindigd (zie 
OdR 2021-9, blz. 406). Op 10 september bracht 
de ES64F4-996 beide meersysteemlocomotie-
ven Traxx MS3 terug via Emmerich naar fabrikant 
Alstom in Kassel.

VENLO – MÖNCHENGLADBACH

DB vernieuwt in de periode tussen augustus 
en eind november sporen en wissels rond 
Mönchengladbach en werkt aan de aanleg van 
geluidschermen en vernieuwing van bruggen in de 
lijn naar Venlo. In een aantal perioden is daardoor 
geen of beperkt treinverkeer mogelijk. Er werd tus-
sen 23 augustus en 10 september gewerkt tus-
sen Kaldenkirchen en Viersen. Dat werk liep ech-
ter uit tot in de avond van 12 september, terwijl 
werkzaamheden in het kader van het derde spoor 
bij Emmerich volgens planning op 10 september 
begonnen. Daardoor was verkeer over beide grens-
overgangen niet meer mogelijk. Goederenverkeer 
werd zoveel mogelijk omgeleid via Bad Bentheim, 
maar dat kon niet voorkomen dat veel treinen tus-
sen Kijfhoek en Venlo onderweg moesten wach-
ten of werden teruggestuurd naar Rotterdam. Ook 
ten zuiden van Düsseldorf stonden veel treinen te 
wachten op doorvoer. Tussen 17 september en 
8 oktober was het baanvak vanuit Venlo opnieuw 
gestremd door werkzaamheden tussen Viersen en 
Mönchengladbach; dat zal tussen 22 oktober en 
26 november ook het geval zijn.

Plan U-treinstel 151 
van de Stichting 2454 
Crew ging op 10 
september 2021 naar 
Roosendaal om deel 
te nemen aan de Open 
Monumentendagen.
Foto: Daniël de Prenter.

Swietelsky Benelux 
was op 10 augustus 
2021 actief bij de 
aanleg van een nieuwe 
spooraansluiting bij 
brandstofopslagbedrijf 
GPS in Amsterdam; het 
is de eerste nieuwe 
spooraansluiting sinds 
jaren in de hoofdstad.
Foto: Cock Koelewijn.
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 ONREGELMATIGHEDEN
 
Op 27 augustus raakte de monumentale enkel-
sporige brug over de Bosscherweg in het baan-
vak Maastricht – Lanaken beschadigd door een 
kraanwagen die er met opgerichte giek tegen-
aan reed. Bij de aanrijding werd de lichte brug 
met het schouwpad naast het stalen brugdek 
vernield. De zandstenen brug met markante 
torentjes erop is in 1856 gebouwd en bij de 
reactivering van het baanvak in 2010 gerestau-
reerd en van een nieuw, geluidarm stalen brug-
dek voorzien.
Op 16 september werd door ProRail het lande-
lijke treinverkeer (opnieuw) stilgelegd na een 
grote storing in het telefoonsysteem. Hierdoor 
was onder andere geen communicatie mogelijk 
tussen machinist en treindienstleider via GSM 
Rail. De infrabeheerder vond het een onover-
komelijk gevaar voor de veiligheid. Na ander-
half uur kon het treinverkeer om 19 uur hervat 
worden. Van enig georganiseerd treinverkeer 
was de rest van de avond geen sprake meer. 
Het is voor de tweede maal in korte tijd dat 
een storing aan het telefoonnetwerk optrad; 

ook in mei moest het treinverkeer kortstondig 
gestaakt worden. Toen werkten zowel de appa-
ratuur als de back-upsystemen in serverruim-
ten in Rotterdam en Amsterdam niet. ProRail 
kondigde toen aan het systeem te verbeteren, 
het noodscenario bij te werken en dat regelma-
tig te testen. Na onderzoek bleek dat de storing 
van 16 september ontstond in de serverruimte 
in Rotterdam, waarbij de communicatie met de 
Amsterdamse servers niet stabiel bleek.
Op 19 september werd het treinverkeer rond 
Apeldoorn aan het eind van de middag gestaakt 
vanwege een bommelding in de IC van Den 
Haag naar Enschede. Het station werd ontruimd 
en de trein weggerangeerd. Na enkele uren 
werd een verdachte opgepakt en het treinver-
keer hervat.
 
MUSEUMSPOORLIJN STAR

Vuurloze stoomlocomotief 6326 kwam na een 
ketelkeuring in september weer in dienst, en 
werd ingezet tijdens de STAR-dagen in het 
derde weekend van september. Vanwege de 
coronabeperkingen kon geen groot evenement 

worden gehouden, net als bij de meeste andere 
museumspoorlijnen.

STOOMTREIN KATWIJK LEIDEN

De elektrische locomotief die eind 2018 in bruik-
leen naar Valkenburg kwam, is de afgelopen 
jaren omgespoord naar 700 mm en gecom-
pleteerd. De in opvallend lichtblauw met rood 
geschilderde locomotief heeft de naam Blaue 
Elise gekregen. De restauratie van de motorlocs 
15 en 26 is afgerond.

VELUWSCHE STOOMTREIN 
MAATSCHAPPIJ

Na het uitvoeren van onderhoud kwamen de  
23 071 en 23 076 aan het begin van de zomer 
in dienst, evenals de 65 018 na het verhelpen 
van een aantal restpunten na de revisie. Van al 
deze locomotieven zijn ook de wielflenssmeringen 
gereviseerd, om zo slijtage aan de flenzen te ver-
minderen. Kolenwagen 69401 kreeg een revisie; 
de Hongaarse gesloten wagen 20972 werd grijs 
geschilderd. Stoomlocomotief 65 018 ging in de 

Line-up van divers 
dieselmaterieel voor 
de historische loods 
in Roosendaal tijdens 
het traditionele 
museumweekend 
van de Open 
Monumentendagen op 
11 september 2021. 
Van links naar rechts 
de 232 van de Stichting 
2454 Crew, Bakkie 
603 van voestalpine 
Railpro, 2225 van de 
Stichting Museum 
Materieel Railion 
en de 2454 van de 
gelijknamige stichting. 
Foto: Gerard van Buuren.

Hondekoptreinstel 
766 heeft een nieuwe 
verflaag gekregen 
en was in die 
toestand te zien in 
de spuitcabine in de  
loods in Roosendaal 
met de Open 
Monumentendagen; 
11 september 2021. 
Foto: Daniël de Prenter.
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Sijtje als acculoc? 
De Museumstoomtram Hoorn – Medemblik 
(SHM) beschikte van 1968 tot 1990 over een 
merkwaardig uitziende, van de gasfabriek in 
Haarlem afkomstige motorlocomotief, die de 
naam Sijtje droeg. Op sociale media versche-
nen onlangs filmopnamen uit de zomer van 
1939 van een luchtbeschermingsoefening in 
Haarlem. Heel kort is hierop te zien dat per-
sonen met gasmaskers naar de schuilplaats 
rennen, met als achtergrond rangeerlocomo-
tief Sijtje en een lorrie met kolenkipbak van 
de gasfabriek. In de literatuur is te vinden dat 
deze wat amateuristisch ogende locomotief 
met het uiterlijk van een tuinhuisje pas in 
1959 werd gebouwd. Hierbij waren onderde-
len gebruikt die door Spoorijzer in Delft waren 
geleverd en die oorspronkelijk bestemd waren 
voor het moderniseren van twee locomotoren 
van de NS-serie 103-152. Uiteindelijk werd 
slechts één locomotor verbouwd; deze kwam 
via suikerfabrieken in Hoogkerk-Vierverlaten 
en Breda bij de Museum Buurtspoorweg (MBS) 
terecht, waar zij het nummer 14 kreeg. De 
overgebleven onderdelen werden samen met 
een driecilinder Deutz-dieselmotor met een 
vermogen van 37,5 pk in 1959 aan de gasfa-
briek in Haarlem geleverd. 
Het feit dat Sijtje al in 1939 werd gefilmd, 
maakt in elk geval duidelijk dat de loco-
motief niet in 1959 kan zijn gebouwd; het 
zal toen dus een verbouwing zijn geweest. 
Vermoedelijk werd Sijtje tot die tijd aange-
dreven door elektromotoren, die hun stroom 
uit batterijen verkregen. In 1968 kwam het 

locomotiefje naar de Tramweg-Stichting, die 
het in de rangeerdienst in Hoorn gebruikte. 
Sijtje was dankzij de vloeistofkoppeling een-
voudig te bedienen; er was een hendel voor 
de eerste versnelling en een hendel voor de 
tweede en derde versnelling. De rijrichting 
werd met een draaikruk gekozen. In de 
laatste jaren voor buitendienststelling was 
de eerste versnelling niet meer bedienbaar; 
de overige versnellingen leverden echter nog 
voldoende trekkracht op. Remmen gebeurde 
aanvankelijk met behulp van een voetpedaal, 
dat in Hoorn werd vervangen door een van een 

Amsterdamse stadstram afkomstig hendel. 
Daar werd ook de uitlaatpijp, die horizontaal ter 
hoogte van de bufferbalk eindigde, naar boven 
toe omgeleid en van een uitlaatfluit voorzien. 
Het gewicht van Sijtje was vergroot door een 
aantal betongewichten. Sijtje ging in 1990 
buiten dienst en werd daarna gesloopt; enkele 
onderdelen gingen naar de MBS als reserve 
voor locomotief 14. De wielen werden in Hoorn 
hergebruikt bij de restauratie van tramgoede-
renwagen OG 102.

Rein Korthof

Motorlocomotief Sijtje op het terrein van de SHM in Hoorn op 1 mei 1978.  Foto: H.H. Luijendijk.

loop van het zomerseizoen weer buiten gebruik 
om nieuwe zuigerveren in te bouwen. Daarna 
reden afwisselend de 23 071 en 23 076 volgens 
de dienstregeling. Volgens planning is de 65 018 
op 3 oktober meegereden naar de Stoom Stichting 
Nederland (SSN) om mee te doen aan de SSN 
Stoomtreindagen. Daarna is de locomotief bij haar 
eigenaar achtergebleven om de wielen van de 
locomotief bij Shunter te laten afdraaien.

SPOORWEGMUSEUM

Treinstel 273 (Mat ‘46) maakte op 27 augustus 
2021 een conditierit van het Spoorwegmuseum 
naar Driebergen-Zeist om vanaf daar via Utrecht 
C, Breukelen, Diemen Zuid en Hilversum terug  
te keren naar de Maliebaan. De kop van de  
Bk 2106 (treinstel SM ‘90) ging op 10 septem-
ber van de opslagloods in Blerick naar Transit 
Oost in Winterswijk, die de kop in bruikleen 
heeft gekregen. Het is de bedoeling de kop van 
een simulator te voorzien. 
Op 20 september werd stoomlocomotief De 
Arend per vrachtwagen overgebracht naar de 
SHM in Hoorn, waar de machine de komende 
winter groot onderhoud krijgt. Daarbij worden 
onder andere klinknagels van de ketel onder-
zocht, waarvoor vlampijpen verwijderd moeten 
worden. Volgens planning zal De Arend in april 
2022 terugkeren naar het Spoorwegmuseum. 
De NS 20 ging op 20 september naar Zutphen 
voor onderhoud. De terugrit naar de Maliebaan 
op 25 september voerde via Arnhem – Tiel – 
Hilversum.

STOOM STICHTING NEDERLAND
 
De twee SSN-rijtuigen die de afgelopen zomer aan 
de Stoomtrein Goes – Borsele waren verhuurd, 
werden op 11 september door de 2205 van de 
Stichting Historisch Dieselmaterieel teruggebracht 
naar het SSN-depot.
Op 18 september maakte de 01 1075 een 
avondrit van Rotterdam via Breda en Roosendaal 
terug naar Rotterdam. Het was de eerste SSN-
publieksrit sinds eind 2019 en het eerste optreden 
van de 01.10 sinds de onderstelrevisie.
In het weekeinde van 25 en 26 september ver- 
zorgde de SSN met de 23 023 en de eigen 
rijtuigen en de 23 071 van de Veluwsche 
Stoomtrein Maatschappij (VSM) op zaterdag pen-
delritten van ’s-Hertogenbosch naar Nijmegen. De 
terugrit via Utrecht naar Rotterdam in de avond 
werd ook als reizigerstrein uitgevoerd. De volgen-
de dag volgde een rondrit door Nederland met de 
01 1075, als vervangende rit voor de in april 2020 
geplande Bossche Bollenexpress. Deze rit voerde 
van ’s-Hertogenbosch via Arnhem, Deventer en 
Amersfoort terug naar de Brabantse hoofdstad.
De jaarlijkse SSN stoomtreindagen vonden dit jaar 
plaats op 3 oktober. Naast de openstelling van het 
SSN-depot werden in een uurdienst pendelritten 
naar Gouda uitgevoerd, met het eigen materieel 
en een treinstam van de VSM met de 23 071 en 
23 076. Ook de SHM 5 was te gast.

STICHTING 2454 CREW

Kraansik 276 werd op 28 augustus tussen de 

Railexperts 9901 en mP 3029 overgebracht 
van Blerick naar Roosendaal, waar de locomo-
tor bij zijn nieuwe eigenaar Stichting 2454 Crew 
gaat rangeren. De Sik was lange tijd eigendom 
van Stichting De Locomotor en ging in 2017 in 
bruikleen naar het Spoorwegmuseum in Blerick. 
Een jaar geleden kwam de 276 in beheer bij 
Fairtrains, die de Sik een opknapbeurt gaf. 
Op 11 en 12 september was de loods van 
Spoorijzer in Roosendaal opengesteld vanwege 
Open Monumentendag. Naast de Hondekoppen 
van de gelijknamige stichting was hier ook het 
materieel van de Stichting 2454 Crew te bezichti-
gen; plan U 151 kwam daarom op 10 september 
van Amersfoort naar Roosendaal. Als gast was 
ook de 2225 van de Stichting Museum Materieel 
Railion aanwezig.

STICHTING HONDEKOP

De afgelopen maanden is treinstel 766 in Roosen-
daal (nogmaals) gestraald en daarna opnieuw 
van de nodige verflagen voorzien. Na het afron-
den van de schilderbeurt en het gereed maken van 
het treinstel is volgens planning op 9 oktober een 
donateursrit door een groot deel van Nederland 
gemaakt: vanuit Roosendaal naar Sittard, waarna 
via ’s-Hertogenbosch, Zwolle, Almere, Gouda, 
Schiedam en Den Haag HS naar Utrecht Centraal 
werd gereden. Daarbij werden onderweg diverse 
fotostops op stations gehouden. Belangstellenden 
konden in totaal op drie trajecten meerijden: 
Roosendaal – Eindhoven (via Sittard), Eindhoven – 
Zwolle en Zwolle – Utrecht (via Den Haag).
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NOORWEGEN

Op 1 september is het eerste van veertien 
bi-modale Flirt-treinstellen overgedragen aan 
vervoerder SJ Nord. Het nieuwe materieel 
wordt ingezet voor lokale treinen op het tra-
ject Røros – Støren – Trondheim – Stjørdal – 
Steinkjer.
Infrastrucuurbeheerder Bane NOR heeft de 
laatste contracten gegund voor de elektrifi-
catie van een aantal lijnen rond Trondheim. 
Het betreft een deel van de Trønder-lijn 
(Trondheim – Hell – Stjørdal), de Meråker-lijn 
(Hell – Storlien) en de goederenlijn Stavne – 
Leangen (ten zuiden van Trondheim). Het pro-
ject omvat naast de aanleg van bovenleiding 
en onderstations het vervangen van bruggen 
en het verlagen van het spoor in twee tunnels. 
De werkzaamheden starten begin 2022 en 
moeten eind 2024 gereed zijn.

ZWEDEN

Trafikverket heeft de uitslag bekend gemaakt 
van de door de Zweedse overheid gehouden 
aanbesteding van een nachttreindienst 
Stockholm – Hamburg (zie OdR 2020-7, 
blz. 310). Aanvankelijk waren zeven bedrij-
ven geselecteerd (DSB, RDC, SERCO, SJ, 
Snälltåget, ÖBB en Vy) maar uiteindelijk 
heeft alleen SJ een definitief bod gedaan. De 
SJ-nachttreinen zullen 241 dagen per jaar 
rijden, voornamelijk op dagen dat de nacht-
trein van Snälltåget (Stockholm – Berlijn) niet 
rijdt. SJ gaat de treinen in samenwerking met 
de Deense spoorwegen DSB en RDC verzor-
gen. RDC levert personeel en rijtuigen, voor-
namelijk ex-DB, die in het komende jaar wor-
den gerenoveerd. In eerste instantie zal de 

verbinding drie locomotiefwissels kennen, SJ 
overweegt vanaf 2024 nieuwe locomotieven 
te leasen die het gehele traject kunnen afleg-
gen. De eerste treinen gaan in de nazomer 
van 2022 rijden, voor een periode van vier 
jaar met een mogelijkheid tot maximaal twee 
jaar verlenging.
Een complicatie bij deze aanbesteding was 
het feit dat alleen het traject in Zweden en 
Denemarken gesubsidieerd kan worden; het 
deel in Duitsland moet worden uitgevoerd als 
open access voor rekening van de vervoerder. 
De aanbesteding van de nachttrein Malmö – 
Brussel leverde daardoor geen aanbiedingen. 
De Deense en Zweedse overheden hebben de 
Duitse regering gevraagd dit aan te passen.

GROOT-BRITTANNIË

UNESCO verklaarde op 28 juli het ‘leisteen-
landschap in Noordwest Wales’ tot wereld-
erfgoed, dit is een gebied met veel industri-
eel erfgoed dankzij de wereldwijde export van 
leisteen die hier vandaan tot begin twintigste 
eeuw plaatsvond. Hieronder vallen twee smal-
spoorlijnen: de Talyllyn Railway en Ffestiniog 
Railway. Beide lijnen werden in de negen-
tiende eeuw aangelegd voor het vervoer van 
leisteen uit de hooggelegen steengroeven 
naar de kust. Tegenwoordig zijn het museum-
lijnen waar een aantal originele stoomlocs nog 
steeds dienst doet.
FirstGroup maakte bekend dat haar nieuwe 
budget-treindienst London Kings Cross – 
Edinburgh, via de East Coast Main Line, de 
naam Lumo krijgt. Vanaf 25 oktober worden 
dagelijks twee ritten per richting geboden 
met tussenstops in Stevenage, Newcastle en 
Morpeth; dit wordt langzaam uitgebreid naar 

vijf slagen per dag. Lumo heeft bij Hitachi vijf 
elektrische vijfdelige AT300-treinstellen Class 
803 besteld, die grotendeels gelijk zijn aan de 
Class 801 van LNER. De grootste verschillen 
zijn het ontbreken van een (hulp)dieselmotor 
en het eenvoudiger interieur zonder keuken 
en eerste klas. De nieuwe treindienst gaat 
met lage prijzen niet alleen de concurrentie 
aan met LNER, maar vooral ook met de bin-
nenlandse luchtvaart.
In september kwamen bij Southeastern de 
eerste van dertig Class 707-treinstellen in 
dienst. Dit materieel, type Siemens Desiro 
City, is in 2017 aan South West Trains gele-
verd, maar toen FirstGroup daar de conces-
sie overnam is besloten ze te vervangen door 
nieuw materieel (Class 701 geleverd door 
Bombardier). Southeastern ziet de nadelen 
van de 707 (onder andere het ontbreken 
van toiletten) niet als een bezwaar en zet ze 
onder de naam City Beam in op voorstadstrei-
nen vanuit Londen (Charing Cross en Cannon 
Street).

BELGIË

Het herstel van de spoorlijnen in de Ardennen 
verloopt volgens plan. Vanaf 13 september 
konden de intercity’s en stoptreinen de 
spoorlijn door het Vesdre-dal tussen Luik en 
Verviers (lijn 37) weer helemaal berijden, zij 
het nog niet volgens de normale dienstre-
geling. De enige spoorlijn die nu nog buiten 
gebruik is, is Pepinster – Spa-Géronstère (lijn 
44). Als alles goed gaat komt deze 4 oktober 
weer in dienst. 
Minder goed gaat het met de lijn Brussel – 
Namen (lijn 161). Nadat de treindienst op  
30 augustus tussen Ottignies en Gembloux 
hersteld was, deden zich op 9 september 
nieuwe verzakkingen voor in het hoge talud 
waarover de lijn de valleien van Waals-
Brabant doorkruist, dit keer over een afstand 
van 350 meter ter hoogte van Mont-Saint-
Guibert. Sindsdien is er weer geen treinverkeer  
mogelijk. De intercity’s worden omgeleid via de 
lijnen 140 en 147, de stoptreinen door bussen 

Lumo-treinstellen  
803002 en 803001 
tijdens een instructierit 
Darlington – Edinburgh 
op 13 juli 2021 bij 
Prestonpans. Vanaf 
25 oktober rijden deze 
stellen voor de nieuwe 
open access-dienst 
tussen Londen en 
Edinburgh.
Foto: David Mainor.
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vervangen. Infrabel probeert de taluds door 
middel van het aanbrengen van rotsblokken te 
verstevigen.
Vanaf 30 augustus tot 6 december is er geen 
treinverkeer mogelijk op de zestien kilometer  
lange lijn 75A tussen Tournai (Doornik) en 
Mouscron (Moeskroen). Vanaf Froyennes, 
waar de lijnen naar Lille en Mouscron split-
sen, wordt de volledige bovenbouw inclusief 
beveiliging vernieuwd. Vanaf 8 november 
gaat ook het baanvak Froyennes – Tournai 
(drie kilometer) dicht, zodat ook het treinver-
keer naar Lille-Flandres komt stil te liggen. De 
werkzaamheden, die 32 miljoen euro kosten, 
worden aangegrepen om op de stations langs 
de lijn de perrons te verhogen en een drukke 
overweg in Froyennes te vervangen door een 
viaduct. 
Tussen 18 en 26 september vond in Vlaan-
deren het wereldkampioenschap wielren-
nen plaats. Op zondag 19 september liet 
de NMBS naar de stations Knokke-Heist en 
Brugge, waar de individuele tijdrit voor man-
nen plaatsvond, extra treinen rijden en ver-
sterkte de reguliere treinen. Hetzelfde gebeur-
de op zaterdag 25 en zondag 26 september 
voor de treindienst naar Antwerpen Centraal 
en Leuven voor de wegwedstrijd van de vrou-
wen en de mannen. 
Omdat de vraag de laatste jaren is ver-
dubbeld, heeft de NMBS deze zomer in de 
IC’s Eupen – Oostende en de IC’s Brussel 
– Luxemburg het aantal plaatsen voor het 
meenemen van fietsen verhoogd van twee 
naar gemiddeld tien. Daarvoor wordt gebruik 
gemaakt van de nieuwe multifunctionele 
M7-rijtuigen die momenteel instromen. Het 
streven van de NMBS is om in 2025 het 
beschikbare aantal fietsplaatsen in haar trei-
nen te hebben verhoogd van 4450 nu tot 
6700.
Infrabel heeft met gelden van het federaal 
ministerie om de modal shift te bevorderen 
en met geld van de EU uit het Herstelfonds 
(RRF = Recovery and Resilience Facility) de 
rangeerbundel M ten noorden van station 
Leuven vernieuwd en aangepast aan de TEN-
T-normen (onder andere inhaalsporen van 
750 meter). Bij Leuven kruisen de TEN-assen 
Rijn-Alpen (Zeebrugge/Antwerpen – Aken) 

en Noordzee-Middellandse Zee (Zeebrugge/
Antwerpen – Athus/Meuse-lijn) elkaar. 

Investeringen in spoorwegnet
In 2020 gaf Infrabel 998,6 miljoen euro uit 
aan het onderhoud van en investeringen in 
het spoorwegnet. Dat is 86,7 euro per inwo-
ner. In 2021 zullen de uitgaven naar verwach-
ting 894,2 miljoen euro bedragen, inclusief 
de extra ‘boost’ van 75 miljoen (EU-geld!) die 
de federale minister van Mobiliteit Georges 
Gilkinet eerder dit jaar ter beschikking stelde. 
Uit een onderzoek van de Duitse lobbygroep 
Allianz pro Schiene blijkt dat België daarmee 
slecht scoort in een rij van dertien Europese 
landen. Alleen Frankrijk (49 euro per inwo-
ner) en Spanje (40 euro per inwoner) deden 
het slechter; Duitsland scoorde met 88 euro 
per inwoner nauwelijks beter, maar het land 
komt van een zeer laag niveau met 58 euro 
per inwoner in 2015. Het lijstje wordt aan-
gevoerd door Luxemburg met 569 euro per 
inwoner, gevolgd door Zwitserland (440 euro) 
en Oostenrijk (249 euro). Niet toevallig zijn 
dit de landen met het hoogste treingebruik 
per inwoner. Nederland zit in de middenmoot 
met een bedrag per inwoner van 132 euro. 
De lage score van Frankrijk is verklaarbaar 
uit de bouwstop voor hogesnelheidslijnen die 
het land enige tijd geleden afkondigde. In 
2015 lagen de investeringen op een niveau 
van 132 euro per inwoner. Nu besloten is het 
hogesnelheidsnet verder uit te bouwen zal 
Frankrijk zijn plaats weer snel verbeteren, net 
als Groot-Brittannië, dat immers aan de hoge-
snelheidslijn naar de Midlands gaat werken.

DUITSLAND

De Bondsregering stelde medio augustus een 
uitbreiding van het Bundesverkehrswegeplan 
2030 vast. Dit bevat 181 projecten die nodig 
zijn voor de realisatie van een uitgebreid 
IC(E)-netwerk met een starre dienstregeling, 
de Deutschlandtakt. Voor de benodigde inves-
tering van veertig miljard euro bestaat nog 
geen dekking, dit wordt aan de volgende 
Bondsregering en de deelstaten overgelaten.
De door vakbond GDL uitgeroepen staking 
op 11 en 12 augustus (zie OdR 2021-9, blz. 

412) leidde niet tot een cao-akkoord met 
DB, waardoor nieuwe stakingen volgden.  
Op 23 en 24 augustus (goederenvervoer ook 
op 21 en 22 augustus) en van 2 tot en met  
6 september reed circa 65% van de 
DB-treinen niet. Hoewel het verschil tussen de 
door GDL gevraagde en de door DB geboden 
cao-afspraken bijna verwaarloosbaar is, lijkt 
een oplossing niet in zicht.

Privaat en regionaal reizigersvervoer
RDC voerde op 9 september de zogehe-
ten ‘3G-regel’ in voor het gebruik van haar 
nachttreinen. Reizigers moeten sindsdien 
aantonen dat ze zijn gevaccineerd, genezen 
of (negatief) getest zijn. 
Flixtrain trok haar treindienst FLX35 Leipzig – 
Berlin – Hamburg vanaf 11 september door 
naar Kiel; dagelijks wordt een treinpaar gebo-
den.

Het Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 
(VBBr) publiceerde de aanbesteding van het 
netwerk Berlin-Stettin, dat de nu door DB 
Regio uitgevoerde sneltreindienst Berlin – 
Angermünde – Szczecin (PL) en de stop- 
treindienst Angermünde – Szczecin omvat. 
Het nieuwe contract loopt van december 
2026 tot december 2038. Omdat het VBBr 
geen bevoegdheden op Pools grondgebied 
heeft, wordt alleen het Duitse traject gesub-
sidieerd. Inschrijvers moeten vanwege de in 
2026 gereed komende elektrificatie van de 
lijn Angermünde – Szczecin nieuw elektrisch 
materieel aanschaffen.
De deelstaat Sachsen onderzocht de reactive-
ring van de reizigersdienst op 22 spoorlijnen. 
Voor de zes kansrijke lijnen (Döbeln – Nossen, 
Marienberg – Pockau-Lengefeld, Beucha 
– Brandis, Brandis – Trebsen, Kamenz – 
Hosena en Löbau – Ebersbach) wordt nu een 
verdiepend onderzoek uitgevoerd, waarbij 
onder meer naar de benodigde investeringen 
in de infrastructuur wordt gekeken.
Abellio sloot op 10 september een aanvullen-
de overeenkomst met de deelstaten Sachsen-
Anhalt en Thüringen, waarin een ruimere 
compensatie voor de gevolgen van treinuitval 
door spoorwerkzaamheden is afgesproken. 
De deelstaten voeren deze regeling ook door 

Desiro-treinstel 
MS 08189 met de 
stoptrein Mouscron 
(Moeskroen) – 
Geraardsbergen vertrekt 
uit het station van 
Froyennes; 
3 maart 2017. 
Foto: Gwenaël Piérart.
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in contracten met andere vervoerders. Abellio 
exploiteert het verliesgevende Dieselnetz 
Sachsen-Anhalt nu tot eind 2023 in plaats 
van eind 2030. In de tussentijd wordt het net-
werk opnieuw aanbesteed, waarbij personeel 
en materieel overgaan naar een nieuwe ver-
voerder. Abellio is op voorhand uitgesloten 
van deelname aan deze aanbesteding. Het 
contract voor het netwerk Saale-Thüringen-
Südharz wordt wel tot december 2030 door 
Abellio uitgevoerd. De onderhandelingen met 
de deelstaten Nordrhein-Westfalen en Baden-
Württemberg over aanpassing van de ver-
voercontracten lopen nog (zie OdR 2021-8, 
blz. 359).
De Rurtalbahn won de aanbesteding van het 
contract voor de treindiensten van Düren naar 
Linnich en Euskirchen, waardoor het deze 
treindiensten tot december 2025 blijft uit-
voeren.
Na een eerste herstel van de overstromings-
schade (zie OdR 2021-9, blz. 412) kon op  
30 augustus de treindienst op de Voreifelbahn 
worden hervat tussen Bonn en Rheinbach. 
Een week later kwam ook de treindienst op de 
Eifelbahn tussen Köln en Euskirchen weer op 
gang. Het herstel van het traject Euskirchen 
– Ehrang van de Eifelbahn duurt minstens 
tot eind 2022. Mede op aandringen van de 

Eifelquerbahn-Verein bekijkt DB nu de moge-
lijkheden om de lijn Kaisersesch – Gerolstein 
met eenvoudige middelen te reactiveren 
voor bouwtreinen en de evacuatie van vier in 
Gerolstein gestrande treinstellen. Dit verge-
makkelijkt bovendien de gewenste reactive-
ring van de reizigersdienst op dit traject.
DB Regio won de aanbesteding van het net-
werk Pfalz (zie OdR 2020-6, blz. 258) en ver-
overde zo de treindiensten van Bingen en 
Mainz via Bad Kreuznach naar Kaiserslautern 
terug op Vlexx, dat deze treindiensten sinds 
december 2014 uitvoert. Voor een deel van 
het netwerk moet DB nieuwe batterij-elek-
trische treinstellen bestellen, het is nog niet 
bekend welk type dit wordt.
Het Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 
publiceerde de aanbesteding van het ver-
voercontract Taunus voor de periode decem-
ber 2022 – december 2034. Het netwerk 
omvat de nu door de Hessische Landesbahn 
geëxploiteerde treindiensten Bad Soden – 
Frankfurt-Höchst, Königstein – Frankfurt Hbf, 
Brandoberndorf Usingen (– Bad Homburg – 
Frankfurt Hbf) en Friedberg – Friedrichsdorf 
– Bad Homburg. Voor deze treindiensten 
bestelde RMV bij Alstom al eerder 25 brand-
stofcel-treinstellen type Lint54 (iLint). In 
Frankfurt-Höchst wordt voor deze treinstellen 

een waterstoftankplaats aangelegd.
De deelstaat Baden-Württemberg sloot met 
de Kreise Rottweil, Schwarzwald-Baar en 
Tuttlingen een overeenkomst voor de ver-
dere ontwikkeling van de Ringzug, met als 
speerpunt de elektrificatie van het netwerk. 
Gestreefd wordt om in 2027 de momenteel 
door de SWEG ingezette RegioShuttles te ver-
vangen door elektrisch materieel. Een uit-
zondering vormt de laagfrequente treindienst 
Immendingen – Zollhaus-Blumberg, hier blijft 
vermoedelijk dieselmaterieel rijden.
Op 12 september reed de laatste trein van 
de Berchtesgadener Land Bahn tussen 
Freilassing en Bad Reichenhall. In de peri-
ode tot 12 december wordt aan het spoor 
gewerkt, daarna neemt de Bayerische 
Regiobahn de treindienst over.

Materieel
Medio december neemt DB afscheid van de 
Metropolitan-treinstammen, die vanwege 
de noodzakelijke revisie en de instroom van 
ICE4-treinstellen overbodig zijn geworden. De 
veertien op de ICE2 gebaseerde rijtuigen wer-
den in 1999 door Fahrzeugtechnik Dessau 
aan DB Fernverkehr geleverd voor extra luxe 
treindiensten tussen Hamburg en Keulen. Een 
van beide treinstammen is al sinds de zomer 

De NordWestbahn 
moderniseert de Coradia 
Continental-treinstellen 
van de Regio-S-Bahn 
Bremen. Treinstel 
440 220 is samen 
met een niet 
gemoderniseerde 
soortgenoot op 
7 september 2021 bij 
Bremen-Mahndorf 
onderweg op lijn 
RS1 Verden – 
Bremen-Farge.
Foto: Date-Jan de Vries.

Het aantal Eurodual-
locomotieven in 
Duitsland neemt 
gestaag toe. De via 
European Loc Pool aan 
Lappwaldbahn Cargo 
verhuurde 159 219 
passeert op 17 juni 
2021 het station van 
Magdeburg.
Foto: Aad de Meij.
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defect en zal niet meer worden hersteld.
Begin september bracht DB de eerste van de 
Oostenrijkse vervoerder WESTbahn afkomstige 
zesdelige Kiss-treinstellen over naar Duitsland. 
Ze komen vanaf eind 2022 in dienst op de ver-
binding Stuttgart – Singen – Zürich, voordien 
krijgen ze een revisie en wordt ETCS versie 3.4 
ingebouwd.
Op 7 september presenteerde Alstom het bat-
terij-elektrische treinstel 8442 100 tijdens 
demonstratieritten tussen Chemnitz en 
Zschopau. Het op de Talent3 gebaseerde trein-
stel kan circa honderd kilometer zonder boven-
leiding rijden. Vanaf december is een proef-
bedrijf in Beieren en Baden-Württemberg 
gepland.
Stadler en GoAhead Bayern bereikten overeen-
stemming over het onderhoud van de Flirt3-
treinstellen (zie OdR 2021-8, blz. 372). Op 
18 augustus arriveerde het eerste treinstel bij 
GoAhead in Augsburg, de overige 21 volgen tot 
eind oktober. 
De vierdelige Desiro ML-treinstellen kregen 
medio augustus hun Europese toelating. 
Hiermee is de weg vrij voor het verlengen van 
de zeven driedelige treinstellen die de ODEG 
vorig jaar aanschafte voor de treindiensten 
van Rostock via Stralsund naar Binz, Sassnitz 
en Züssow.
Het proefbedrijf met de nieuwe treinstellen 
Baureihe 483/484 van de S-Bahn Berlin is 
succesvol afgerond, waarna ze formeel in 
dienst zijn gesteld. De eerste treinstellen 
uit de serielevering zijn bijna gereed, vanaf 
medio 2022 stromen ze in op lijn S46. Eind 
augustus waren honderd treinstellen Baureihe 
481 gemoderniseerd, dit jaar volgen er nog 
eens vijftig. Ze zijn uiterlijk te herkennen 
aan de zwarte deuren en de vereenvoudigde 
beschildering.
Leasebedrijf Railpool bestelde bij Siemens 
twintig locomotieven type Vectron MS met een 
toelating tot Duitsland, Oostenrijk en negen 
Oost-Europese landen. Het bedrijf beschikt al 
over 33 Vectron AC-locomotieven die worden 
ingezet in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-
Weser (evb) nam op 2 september de van 
European Loc Pool geleasede EuroDual-
locomotief 159 229 in gebruik, waarbij de 
machine de naam ‘Kratos’ kreeg.

Infrastructuur
Het jarenlange touwtrekken over de route 
voor de hogesnelheidslijn tussen Hannover 
en Hamburg lijkt te zijn beslist in het voordeel 
van een lijnvoering parallel aan autosnelweg 
A7. Dit maakt het mogelijk de reistijd tussen 
beide steden van nu ruim vijf kwartier terug te 
brengen tot minder dan een uur, wat nodig is 
voor realisering van het ‘Deutschlandtakt’. De 
komende jaren wordt het tracé nader uitge-
werkt en moet de financiering worden gere-
geld. 
Op 11 september ging de hoofdlijn Berlin – 
Hamburg voor een periode van drie maanden 
buiten dienst voor het vernieuwen van sporen, 
wissels en beveiliging. Het treinverkeer wordt 
omgeleid via Uelzen, Salzwedel en Stendal.
In het weekend van 4 en 5 september werden 
bij Mülheim-Styrum noodbruggen geplaatst 
ter vervanging van de bij een vrachtwagen-
brand zwaar beschadigde spoorviaducten 
over de snelweg A40 (zie OdR 2020-11, blz. 
508). Daarmee kwam een einde aan een 
jaar van beperkingen en omleiding van reizi-
gers- en goederentreinen op de belangrijkste 
oost-westverbinding door het Ruhrgebied.
DB begon op 6 september met de elektrifica-
tie van de 1,2 kilometer lange spoorlijn tussen 
Pfronten-Steinach en de Oostenrijkse grens, 
waar wordt aangesloten op de al sinds 2019 
gereed zijnde elektrificatie. Op 12 december 
wordt de elektrische treindienst Garmisch-
Partenkirchen – Vils Stadt doorgetrokken naar 
Pfronten-Steinach.

OOSTENRIJK

Het milieu-ticket voor het openbaar vervoer 
(zie OdR 2021-6, blz. 266) wordt vanaf  
26 oktober ingevoerd, de voorverkoop begon 

op 1 oktober. Met het Verkehrsverbund 
Ostregion, dat het openbaar vervoer in 
Burgenland, Niederösterreich en Wenen 
regelt, wordt nog gesproken over financiële 
vergoeding. In die deelstaten is de kaart voor-
lopig alleen geldig in treinen van de ÖBB en 
WESTbahn. Met het ticket wil de regering het 
autogebruik verminderen als onderdeel van 
het klimaatbeleid.
Eind juli had Oostenrijk te kampen met hevi-
ge regenval. Op de Brennerspoorlijn dreig-
den aardverschuivingen op een helling bij 
Matrei, waardoor de treindienst gedurende 
anderhalve week moest worden beperkt. De 
Mühlkreisbahn werd tussen Rottenegg en 
Aigen-Schlägl door overstromingen bescha-
digd, waardoor de treindienst tot medio sep-
tember beperkt was tot het traject Linz-Urfahr 
– Rottenegg.
Op 25 juli ontstond bij Emmersdorf an der 
Donau een steenlawine, waardoor flinke rots-
blokken op de sporen van de Wachaubahn 
terecht kwamen. Alert reageren van de 
machinist van de eerst passerende trein voor-
kwam een aanrijding. Het door de Növog uit-
gevoerde toeristische treinverkeer was een 
week lang onderbroken.

De ÖBB sloot medio augustus bij Siemens 
een raamovereenkomst voor de levering van 
Desiro ML-treinstellen, waaruit direct 21 vier-
delige treinstellen zijn besteld voor het vervoer 
in Vorarlberg. Ze komen in 2022 in dienst ter 
vervanging van de Talent3-treinstellen, die 
na meerdere jaren nog steeds geen toelating 
hebben (zie OdR 2021-6, blz. 266). Te ver-
wachten is dat de bestelling voor de deelstaat 
Tirol, 25 zesdelige Talent3-treinstellen waar-
van zes in tweesysteem-uitvoering voor dien-
sten naar Italië, eveneens wordt geannuleerd 
ten gunste van Desiro ML-treinstellen.
De eerste nieuwe NightJet-slaaprijtuigen ver-
lieten op 9 september de poorten van de 
Siemensfabriek in Wenen voor proefritten. De 
bestelling van dertien zevendelige treinstam-
men werd met twintig exemplaren uitgebreid, 

De Pinzgauer Lokalbahn 
had op 16 augustus 
opnieuw te kampen met 
overstromingen. Op 
24 augustus 2021 was 
het station Krimml weer 
uitgegraven.
Foto: Vasco de Cocq.
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zodat de ÖBB in 2025 over 33 NightJet-
treinstammen beschikt. 
De ÖBB verkocht de elektrische locomotieven 
1142 614, 655 en 705 en diesellocomotief 
2143 051 aan het in oudere locomotieven 
gespecialiseerde Pro-Lok in Wenen. De die-
sellocomotieven 2067 008, 070 en 100 wer-
den verkocht aan museumvereniging Neue 
Landesbahn in Mistelbach, ze worden inge-
zet op de voormalige ÖBB-lijn Mistelbach 
Lokalbahnhof – Hohenau.

Flixtrain heeft voor de dienstregeling 2022 
dagelijks een treinpad tussen Passau en Linz 
(a. 23:21, v. 6:35) gereserveerd. Vermoedelijk 
overweegt men een treinpaar Hamburg – 
Leipzig naar Oostenrijk door te trekken.
WESTbahn presenteerde op 6 september de 
nieuwe, zesdelige KISS 3-treinstellen voor de 
dienst Wenen – Salzburg, nog dezelfde dag 
verschenen ze in de reizigersdienst. Nieuw is 
de indeling in drie klassen: Standard, Comfort 
2+ en First Class. De vijftien treinstellen  
4010 018-32 maken het mogelijk om vanaf 
december de treindienst zes maal per dag 
door te trekken van Salzburg naar München, 
op termijn moet verder worden gereden naar 
Bregenz. De acht oude KISS-dubbeldekstreinen 
4010 001-008 waren al verkocht aan DB 
Fernverkehr en vertrokken in september naar 
Duitsland.
WLC Cargo verkocht haar vier Taurus-loco-
motieven 1216 951-954 aan de Tsjechische 
spoorwegen České dráhy. Eind augustus ver-
trokken de machines naar Sopron waar ze 
uiterlijk worden aangepast.
Stern & Hafferl begon met de aanleg van een 
nieuw kruisingsstation bij de halte Waldl aan 
de Lokalbahn Lambach – Vorchdorf. Dit is 
nodig om vanaf december een starre uurdienst 

met goede aansluitingen op de ÖBB-treinen in 
Lambach en de Traunseetram in Vorchdorf in 
te voeren.

Het op 9 juli bij Kendlbruck ontspoorde en in de 
rivier de Mur terechtgekomen motorrijtuig VT31 
(zie OdR 2020-8, blz. 362) werd op 6 augustus 
geborgen. Het treinverkeer op de Murtalbahn 
was op 12 juli al hervat.
De Pinzgauer Lokalbahn werd deze zomer 
twee maal getroffen door overstromingen, 
waarbij forse schade is aangericht. Op 26 juli 
raakte de lijn op een aantal plaatsen onder-
spoeld. De treindienst tussen Zell am See en 
Niedernsill kon na drie dagen worden hervat. 
Op 16 augustus was het opnieuw raak en werd 
het station van Krimml overspoeld door mod-
derstromen. Het herstel van de infrastructuur 
neemt mogelijk een jaar in beslag.
Op 1 augustus begon de K.u.K. Museumsbahn 
Weinviertel met de reguliere museumdienst 
tussen Bad Pirawarth en het openlucht- 
museum bij Sulz-Nexing over de in 2017 van 
de ÖBB overgenomen spoorlijn Bad Pirawarth 
– Dobermannsdorf. In de weekends worden 
dagelijks drie retourritten aangeboden met 
stoomlocomotief 97.208, die de afgelopen 
zeven jaar in het spoorwegmuseum Strasshof 
is gereviseerd.

TSJECHIË

Op 1 juli presenteerde Škoda op de testbaan 
in Cerhenice de eerste van vijf voor de 
Tsjechische spoorwegen České dráhy (Čd) 
gebouwde dubbeldeks-trek-duw-treinstam-
men. De rijtuigen zijn afgeleid van de aan DB 
Regio geleverde rijtuigen voor de stoptrein-
dienst op de hogesnelheidslijn Neurenberg – 
München. Eind dit jaar begint een proefbedrijf 

in de sneltreindienst Ostrava hl.n. – Frenštát 
pod Radhoštěm, waarvoor een aantal diesel- 
locomotieven serie 750 wordt aangepast.
Čd besloot de sinds 2016 buiten dienst staan-
de smalspoor-locomotief 705.914 bij CZ Loko 
te laten moderniseren en van een nieuwe 
motor te voorzien. Eind dit jaar wordt 
de machine terug verwacht bij de enige 
Čd-smalspoorlijn Třemešná ve Slezsku – 
Osoblaha. De tweede voor deze lijn beschikbare 
locomotief, 705.913, zal daarna eveneens 
worden gemoderniseerd.
Het centraal station van Brno wordt de komen-
de jaren gemoderniseerd, waarbij een nieuw 
stationsgebouw en een nieuwe perronoverkap-
ping met geïntegreerde zonnepanelen wordt 
gebouwd. Dat de overkapping een grote gelij-
kenis heeft met Rotterdam Centraal is niet ver-
wonderlijk, want ook dit station en overkapping 
zijn ontworpen door het Nederlandse architec-
tenbureau Benthem-Crouwel.
De Spaanse nationale spoorwegmaatschap-
pij Renfe maakte eind augustus bekend dat 
het een belang van 50% in de commercieel 
vervoerder Leo Express neemt in de vorm van 
een kapitaalvergroting. Dit stelt Leo Express 
in staat de activiteiten verder uit te breiden. 
Leo Express exploiteert met vijf vijfdelige Flirt-
treinstellen intercity-diensten Praag – Ostrava  
( – Kraków, PL / Košice, SK) en Praag – 
Olomouc – Staré Město. Het Chinese CRRC 
leverde drie zesdelige elektrische treinstellen 
type Sirius, waarvan de toelating nog gaande is.

SPANJE

In Spanje is een commissie geïnstalleerd die 
zich opnieuw gaat buigen over de vraag welke 
spoorwijdte het meest geschikt is voor de 
hoofdspoorlijnen in Spanje (Red Ferroviaria 

WLC Cargo verkocht 
haar Taurus-
locomotieven aan 
de Tsjechische 
spoorwegen Čd. Op  
1 februari 2018 passeert 
locomotief 1216 952 
nog onder de oude 
naam Wiener Lokalbahn 
Cargo Rüdesheim met 
Hupac-trein 42951 
Duisburg-Rheinhausen 
- Wien Donaukai-
bahnhof.
Foto: Wouter Radstake.
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de Interés General). Naast Adif, de spoor-
beheerder, en het ministerie van Transport zit-
ten veel vertegenwoordigers uit de logistie-
ke wereld in de commissie, want (mede onder 
druk van de EU) is er het groeiend besef dat 
Spanje goed moet worden aangesloten op de 
Europese TEN-T corridors. De laatste jaren is 
er geen eenduidig beleid en ontbreekt een lan-
getermijnperspectief: er worden stukken hoge-
snelheidslijn in breedspoor aangelegd, maar 
de hogesnelheidslijnen zijn vanwege de steile 
hellingen meestal niet geschikt voor het goede-
renvervoer. Tegelijk wordt een belangrijke cor-
ridor als Barcelona – Valencia naast het breed-
spoor voorzien van normaalspoor ten behoeve 
van het goederenvervoer.
Het ziet er naar uit dat de nieuwe tunnel voor 
normaalsporige AVE-treinen onder het centrum 
van Madrid tussen de stations Atocha (zuid) 
en Chamartín (noord) nog dit jaar in gebruik 
kan worden genomen. Als deze klaar is lijkt 
het waarschijnlijk dat het deels al aangelegde 
traject naar de luchthaven Barajas ook wordt 
voltooid, waardoor de luchthaven eindstation 
voor een deel van de hogesnelheidstreinen kan 
worden. 
Renfe heeft alle activiteiten op het gebied van 
goederenvervoer op het in 2013 overgenomen 
metersporige Feve-netwerk in Noord-Spanje 
overgedaan aan Constru-Rail. Deze maat-
schappij is in handen van de ACS-Groep, die 
eveneens eigenaar is van breedspoor-goe-

derenvervoerder Continental Railway. Renfe 
behoudt met een aandeel van 49% invloed. Al 
het in de goederendienst actieve personeel is 
bij Renfe gebleven, waarmee het bedrijf hoopt 
het chronische personeelstekort bij Feve te ver-
minderen. Verreweg de belangrijkste goederen- 
stroom op het Feve-net is het vervoer van 
staal-coils van de fabrieken in Centraal-Asturië 
naar Baskenland. In 2018 werd 1,1 miljoen ton 
vervoerd. 

PORTUGAL

Met de uitbraak van de coronapandemie 
zijn in maart 2020 de nachttreinen op het 
Iberisch schiereiland opgeheven. Vanuit 
Portugal reden de Lusitania Express (Lissabon 
– Madrid) en de Sud Express (Lissabon – 
Hendaye), tussen Lissabon en Medina del 
Campo gecombineerd. De Lusitania was een 
gezamenlijke onderneming van CP en Renfe 
(op 50/50-basis), de Sud Express een 100% 
CP-aangelegenheid. De Renfe stelde voor 
beide nachttreinen Talgo-materieel gebouwd 
in jaren tachtig/negentig.
Spanje heeft Portugal inmiddels laten weten 
dat men deze internationale nachttreinen, als-
ook de binnenlandse nachttreinen van Madrid 
en Barcelona naar enkele steden in Galicië, 
niet wil laten terugkeren. Volgens de Spaanse 
regering hebben de hogesnelheidstreinen 
de nachttreinen overbodig gemaakt. Renfe 

heeft zelfs haar Talgo-Trenhotel-rijtuigen al 
van de hand gedaan. Voor Portugal betekent 
dit dat er voorlopig geen internationale lan-
geafstandstreinen meer rijden. De Lustania 
Express zal zeker als dagtrein terugkeren als 
de hogesnelheidslijn over Evora naar Badajoz, 
naar verwachting, in 2023 klaar is. Maar voor 
de Sud Express is nog geen oplossing. Er is 
naast de treinen op de Linha do Minho nog 
één internationale trein over: de dagelijkse 
stoptrein tussen Entrocamento en Badajoz. 

RUSLAND

Op 17 augustus werd in Oost-Siberië, onge-
veer 250 kilometer ten westen van de stad 
Chabarovsk, een nieuwe verbinding geopend 
tussen het Chinese spoorwegnet en de 
Trans-Siberische spoorlijn. Tussen Tongjiang 
in het noorden van Mantsjoerije (provincie 
Heilongjiang) en de Russische stad Nisjne-
Leninskoje ging na een bouwtijd van zeven 
jaar de meer dan twee kilometer lange spoor-
brug over de Amoer-rivier open. De brug is 
geheel voorzien van strengelspoor, zodat hij 
bereden kan worden door zowel Chinese nor-
maalspoor- als Russische breedspoortreinen. 
De nieuwe spoorverbinding betekent een ver-
korting van meer dan achthonderd kilometer 
voor treinen uit het uiterste noorden van 
China die onderweg zijn naar het westen van 
Rusland of Europa. 

Twaalf GTW-
treinstellen Baureihe 
646 van DB-dochter 
Kurhessenbahn krijgen 
een nieuwe toekomst 
bij zusterbedrijf 
Arriva in Tsjechie. Op 
21 augustus 2021 
is treinstel 948 202 
in nieuwe kleuren 
onderweg als trein ARV 
4340 Bojkovice Město – 
Stare Město u Uh. Hrad.
Foto: Wouter Radstake.

Private vervoerder Leo 
Express komt voor de 
helft in handen van de 
Spaanse spoorwegen 
Renfe. Op 15 augustus 
2021 is Flirt-treinstel 
480 005 onderweg als 
trein LE 1256 Karvina 
hl.n – Praha hl.n.
Foto: Wouter Radstake.
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AMSTERDAM

Op 22 oktober wordt het nieuwe tram-
emplacement aan de oostzijde van het 
Stationsplein in gebruik genomen. De vier 
sporen zijn wat verschoven, van bredere 
halteheuvels voorzien en in westelijke rich-
ting verlengd, zodat de kop van de haltes 
weer dichter bij de stationsingangen ligt (zie 
tekening in OdR 2019-11). Lijn 26 krijgt zijn 
standplaats op het spoor dat het dichtst bij 
het stationsgebouw ligt, de lijnen 4, 14 en 24 
komen op de sporen ernaast. Hiermee zit de 
grote, in 2019 begonnen vernieuwings-
operatie De Entree er wat de tram betreft op. 
Op het Stationsplein worden in de herfst nog 
bomen geplant, op de Prins Hendrikkade vol-
gen de laatste, definitieve bovenleidingmasten 
volgend jaar als de ondergrondse fietsenstal-
ling en de kades klaar zijn.

Exploitatie
In de weekends waren er veel afsluitingen in 
het centrum, vooral door grote demonstraties. 
De omleidingen waren als volgt.
- 21 augustus, ‘s middags, protest tegen 
coronamaatregelen voor festivals: lijn 2 via 
Amstelveenseweg – Overtoom – Leidsebosje, 
lijn 3 via Van Woustraat – Weteringschans – 
Leidsebosje – Overtoom, lijn 5 via Stadionweg 
– Amstelveenseweg – Overtoom, lijn 12 via 
Rijnstraat en route lijn 4 naar CS en lijn 24 via 
Amstelveenseweg – Overtoom – Leidseplein 
– route lijn 2 naar CS.
- 28 augustus, einde van de middag, demon-
stratie tegen bewind in Afghanistan: lijn 1 via 
route lijn 3 – Ferdinand Bolstraat, lijn 2 via 
route lijn 3 naar Frederik Hendrikplantsoen, 

lijn 4 via lus Reguliersbreestraat – Vijzelstraat 
– Weteringschans, lijn 7 en 19 via route lijn 
3 en Van Woustraat, lijn 12 via De Lairesse-
straat naar Haarlemmermeercircuit, lijn 13 
en 17 via lus Bilderdijkstraat – Overtoom 
– Surinameplein – Hoofdweg en lijn 24 via 
lus Reguliersbreestraat – Utrechtsestraat – 
Weteringschans.
- 5 september vanaf 12 uur, demonstratie 
tegen coronamaatregelen voor festivals: 
lijn 1 en 7 via route lijn 3 – Van Woustraat, 
lijn 2 via route lijn 3 naar Frederik Hendrik-
plantsoen, lijn 4 via Sarphatistraat – Roeters-
straat naar Plantage, lijn 5, 12 en 24 via 
Van Baerlestraat – De Lairessestraat naar 
Haarlemmermeercircuit, lijn 13 en 17 via lus 
Bilderdijkstraat – Overtoom – Surinameplein 
– Hoofdweg, lijn 14 ingekort tot Plantage en 
lijn 19 via route lijn 3 naar Oosterpark.
- 9 en 10 september, afsluiting Dam 
van 19.30 tot 22.30 wegens uitvoering 
Concertgebouworkest: lijnen 4 en 24 via 
lus (Weteringschans –) Frederiksplein 
– Utrechtsestraat – Rembrandtplein – 
Vijzelstraat (– Weteringschans).
- 10 september, 18 tot 20 uur, demonstratie 
op de Admiraal de Ruijterweg: lijn 19 via 
route lijn 13 en 7 naar Slotermeer.
- 11 september, middag, demonstratie tegen 
coronamaatregelen voor festivals: lijn 1 en 7 
via Surinameplein – Amstelveenseweg – De 
Lairessestraat – route lijn 3 – Van Woustraat, 
lijn 2 ingekort tot Haarlemmermeercircuit, 
lijn 3 via route lijn 24 – Amstelveenseweg 
– De Lairessestraat, lijn 4 ingekort tot 
Frederiksplein, lijn 5 via Stadionweg – 
Amstelveenseweg tot Haarlemmermeercircuit, 
lijn 12 via De Lairessestraat naar Haarlem-

mermeercircuit, lijn 13 via Hoofdweg 
ingekort tot Surinameplein, lijn 14 ingekort 
tot het Frederiksplein, lijn 17 ingekort tot 
Surinameplein, lijn 19 via Bos en Lommerweg 
– Hoofdweg – Amstelveenseweg – De 
Lairessestraat – route lijn 3 – Van Woustraat 
en lijn 24 via Van Woustraat – Rijnstraat 
– Vrijheidslaan naar Amstelstation. Het 
Haarlemmermeercircuit was in gebruik als 
eindpunt van de lijnen 1, 2, 5, 7, 12 en 19.
- 12 september, 16.30 tot 18.30, demonstra-
tie tegen woonproblematiek: lijn 3 ingekort 
tot Frederik Hendrikplantsoen, lijn 13 via lus 
Marnixstraat – Kinkerstraat – Bilderdijkstraat, 
lijn 17 via lus Bilderdijkstraat – Overtoom – 
Marnixstraat – Kinkerstraat.
- 18 september, 12 tot 15 uur, demonstratie 
tegen alle coronamaatregelen: lijn 1, 7 en 
19 via (Jan Evertsenstraat – Hoofdweg –) 
Surinameplein – Amstelveenseweg – De 
Lairessestraat – route lijn 3 – Van Woustraat 
en lijn 5 via Ceintuurbaan – Ferdinand 
Bolstraat naar het Weteringcircuit.
- 19 september, aanvang dienst tot 13 uur, 
plaatsing geluidsschermen op de Muider-
straatweg in Diemen: lijn 19 ingekort tot keer-
driehoek Watergraafsmeer, pendelbuslijn 79 
tussen Amstelstation en Diemen Sniep.

Tram
Na een vakantiestop arriveerden op 6 sep-
tember de 3057 en op 15 september de 
3058. In dienst kwam op 31 augustus de 
3041 op lijn 5.  
De 3001 en 3002 gingen voor herstel van 
hun ontsporingschade naar de Hoofdwerk-
plaats Rail in Diemen. 
Op lijn 25 rijdt opnieuw een aantal diensten 
met een losse wagen.
Alle trams en bussen krijgen nieuwe Thales-
kaartlezers die ook geschikt zijn voor de 
toekomstige nieuwe betaalwijzen, zoals de 
bankpas en de QR-code.
Afgevoerd voor sloop naar DDM in De Meern 
werden op 20 augustus de 905, op 24 
augustus de 903, op 25 augustus de 817, op 

Een van de twee 
Unimogs met spoor-
wielen van GVB ran-
geert met het eerste 
M7-metrostel, de 163, 
op het terrein van 
de Hoofdwerkplaats 
Diemen; 24 augustus 
2021.
Foto: Martijn Roos.
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27 augustus de 829, op 31 augustus de 906, 
op 1 september de 910, op 3 september de 
827, op 7 september de 834, op 8 september 
de 826, op 10 september de 830, op 14 sep-
tember de 911, op 15 september de 838 en 
op 17 september de 832. Het is de bedoeling 
de 820 te verbouwen tot restauranttram.
De Museumtramlijn organiseerde op 18 sep-
tember van 10 tot 16 uur een afscheidsrit 
met twee 12G-wagens (820 en 822) en vier 
11G-trams (904, 914, 917 en 919). De trams 
vertrokken vanaf vier verschillende eindpun-
ten en ontmoetten elkaar op diverse punten 
in de stad voor een fotostop. Ook de 909 liet 
zich hierbij nog even zien.
De 2099 kreeg een reclame voor DeGiro, de 
2058 verruilde zijn Calvin Klein-reclame voor 
het De La Mar Theater en de 2101 verloor 
zijn reclame voor Lipton Tea.

Metro
Als eerste van de dertig nieuwe M7-stellen 
van CAF werd op 24 augustus de 163 afge-
leverd. Het driewagenstel kwam per schip in 
Rotterdam aan en werd op drie trailers over-
gebracht naar Diemen, waar de delen aaneen 
werden gekoppeld. De eerste proefrit werd in 
de nacht van 17 op 18 september gemaakt. 
Dit najaar arriveren nog twee M7-stellen; met 
de drie CAF-stellen wordt een programma van 
vooral nachtelijke testritten afgewerkt.
Van 12 tot en met 26 september was het 
nieuwe beveiligingssysteem op het hele 
metronet in gebruik, met de bedoeling het 
aansluitend definitief in dienst te nemen als 
zich geen grote problemen meer voordoen.

Infrastructuur
Er komen extra bogen voor omleidingen op 
de T-kruisingen ’s-Gravesandeplein en Korte 
’s-Gravesandestraat/Sarphatistraat. Vanuit de 
Ruyschstraat kan er dan via de ‘s-Gravesan-
destraat naar het Alexanderplein worden 
gereden en vice versa. De voorbereidende 
werkzaamheden begonnen op 13 september.

Bij station Zuid is op de metrosporen de 
bovenleiding van de Amstelveenlijn verwij-
derd. De masten staan er nog wel.

DEN HAAG

Door een protestdemonstratie tegen de coro-
namaatregelen voor festivals waren er op 
11 september van 14.00 tot 16.30 omlei-
dingen. Lijn 1 reed tussen het Spui en 
Scheveningen via de route van lijn 9, lijn 15 
werd ingekort via de Kalvermarkt tot de 
Schedeldoekshaven waar de trams overgin-
gen op lijn 17 (en omgekeerd) en lijn 16 reed 
rechtstreeks van het Spui naar het Buitenhof 
via de Hofweg. 
Op Prinsjesdag verviel ook dit jaar de traditio-
nele rijtoer en werd de Troonrede voorgelezen 
in de Grote Kerk, zodat alleen lijn 16 werd 
omgeleid. Van 20 september aanvang dienst 
tot 21 september 18 uur reed lijn 16 tussen 
de Lange Vijverberg en het Statenkwartier via 
de route van lijn 1 en de Eisenhowerlaan.

Materieel
De 3111 kreeg reclame voor de Rijswijkse 
Schouwburg, 3117 voor het nieuwe cultuur-
paleis Amare, de 3128 voor de musical 
Aladdin en de 3122, 3145 en 3146 voor 
bezorgdienst Flink.
 
ROTTERDAM

Op 30 augustus ging de jaardienst 
2021/2022 in met frequentieverlagingen op 
diverse lijnen. De versoberingen en de ver-
vroegde ingangsdatum zijn in opdracht van de 
MRDH doorgevoerd vanwege het afgenomen 
aantal passagiers. Geen enkele sector van het 
Rotterdamse openbaar vervoer ontkomt aan 
bezuinigingen, met de grootste effecten bij de 
bus en de kleinste bij de metro. Voor de tram 
zijn de belangrijkste wijzigingen dat de lijnen 
2, 4, 7 en 8 op maandag tot en met vrijdag 
overdag om de twaalf minuten rijden in plaats 

van elke tien minuten. Lijn 7 rijdt na 20 uur 
niet meer door naar het Willemsplein en 
eindigt bij het Centraal Station. Wel blijft, in 
tegenstelling tot eerdere berichten, deze lijn 
in een twintigminutendienst tot einde dienst 
doorrijden om het wegvallen van buslijn 38 
in Crooswijk na 20 uur te compenseren. De 
frequentie op lijn 20 is gehalveerd, met nog 
maar elk kwartier een tram in plaats van elke 
7½ minuut. De trampluslijnen 23 en 25 hou-
den hun normale frequenties van 7½ minuut 
overdag en vijftien minuten in de avond. De 
lijnen 21 en 24 zijn overdag van een kwartier-
dienst naar een twintigminutendienst gegaan. 
‘s Avonds, als lijn 21 niet rijdt, heeft lijn 24 
een kwartierdienst, waardoor Vlaardingen dan 
een frequentere dienstregeling kent dan over-
dag. Op zondag rijden de lijnen 2, 4, 7 en 8 
nog slechts elke twintig minuten in plaats van 
elk kwartier, net als in de vakantieperiode. 

Materieel
De 2043 is na schadeherstel weer in dienst. 
De wagen raakte fors beschadigd bij een aan-
rijding met een vrachtauto waarbij de zijkant 
over grote lengte werd opengescheurd.
In herstel zijn de 2003 en 2147 die op het 
Weena een kop-staartbotsing hadden. 
De 2108, 2126 en 2132 hebben geen recla-
me meer.
Van Rottertram 1629 zijn de draaistellen 
gereviseerd, waarbij de wagenbakken ston-
den opgebokt in de werkplaats van de remise 
Hillegersberg. Na het terugplaatsen op de 
draaistellen is de wagen, getrokken door de 
1628 van RoMeO, overgebracht naar de remi-
se Beverwaard voor verdere afwerking.

Infrastructuur
Het werk aan de spoorvernieuwing in Charlois 
liep uit, zodat lijn 2 pas vanaf 18 september 
weer de normale route naar de Kromme 
Zandweg kon nemen in plaats van naar de 
Gaesbeekstraat. Tot die tijd gold een kwar-
tierdienst. 
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Metro 
De metro is door de bezuinigingen in de 
nieuwe dienstregeling per 30 augustus min-
der getroffen dan tram en bus. Alleen in de 
vroege en late uren zijn wat ritten vervallen 
of gewijzigd. De extra spitsritten op lijn D 
rijden voorlopig alleen op het gedeelte Slinge 
– Centraal Station en nog niet naar Pijnacker 
Zuid. Ook de nachtmetro’s in de weekends 
rijden nog niet.
Op de oost-westlijn geldt sinds 13 septem-
ber een beperkte dienstregeling door een 
achterstand in het onderhoud van het metro-
materieel. Daardoor zijn er te weinig stellen 
beschikbaar om de dienst betrouwbaar uit te 
voeren. De RET heeft gekozen voor een struc-
turele vermindering van het aanbod omdat het 
incidenteel inkorten of opheffen van treinen 
teveel onzekerheid voor de reiziger met zich 
meebrengt. Lijn A pendelt nu de hele dag 
in een kwartierdienst tussen Binnenhof en 
Graskruid. Omdat lijn B een tienminutendienst 
heeft, is er bij station Graskruid geen soepele 
overstap mogelijk. Verder betekent het 
wegvallen van lijn A op het traject Graskruid 
– Capelsebrug – Schiedam een frequentiever-
laging op dit hele traject: met de lijnen B en C 
zijn er nog maar twee ritten per tien minuten 
in plaats van drie. De treinen op lijn C zijn ook 
nog korter dan normaal: er rijden geen drie- 
maar tweewagentreinen.

Verstoringen
Door een stroomstoring in Spijkenisse reden 
de lijnen C en D in de avond van 16 augustus 
tijdelijk tot Zalmplaat. Er werden later bussen 
ingezet.
Op 7 september legde een stroomstoring alle 
vijf metrolijnen vanaf aanvang dienst tot circa 
6.30 uur plat. Ook de stations konden niet 
worden geopend. Nadat het metroverkeer was 
opgestart en de nog tot rond 8 uur durende 
vervolgstoringen waren verholpen, kon pas in 
de loop van de ochtend weer volgens dienst-
regeling worden gereden.

Museumnieuws 
RoMeO verzorgt op zaterdagen in september 
en oktober naast lijn 15 ook rondritten naar 
de Linker Maasoever. Op zaterdag zijn er als 
lijn 11 drie ritten met een Düwag-motorrijtuig, 
die om 11.30, 13.30 en 15.00 vertrekken 
vanaf het Willemsplein. De rit duurt 75 minu-
ten en de route is Erasmusbrug – Laan op 
Zuid – Putselaan – Gaesbeekstraat – route 
lijn 2 tot Keizerswaard en van daar via lijn 23 
naar de Erasmusbrug en het Willemsplein. 
Regels en tarieven zijn gelijk aan lijn 15 
en een kaartje is op beide lijnen geldig. De 
bedoeling is dat de bewoners van het zuidelijk 
stadsdeel ook kennismaken met de activitei-
ten van RoMeO. Men hoopt zo ook mensen 
met een andere culturele achtergrond als 
vrijwilliger te kunnen aantrekken.
Op 4 september organiseerde het Rotterdams 
trammuseum weer een open dag, met herha-
lingen op de eerste zaterdagen van oktober 
en november. Er reed een pendeltram vanaf 
het Centraal Station en het Willemsplein en 
een pendelbus vanaf de stations Alexander, 
Capelsebrug en Kralingse Zoom.

UTRECHT

De koppeling van lijn 22 met de lijnen 60 en 
61 via het Utrechtse stationsgebied is opnieuw 
uitgesteld. Nadat invoering in december 
2020 onhaalbaar bleek, was dit uitgesteld tot 
voorjaar en vervolgens tot september 2021. 
Nu blijken de gemeente en de provincie in 
het stationsgebied nog steeds allerlei werk te 
moeten uitvoeren en wordt het juli 2022. Zo 
moeten de vorig jaar geheel verbouwde haltes 
op het Jaarbeursplein nog worden verlengd 
voor de tramstellen van 75 meter lengte, zijn 
er wijzigingen nodig in de afwikkeling van het 
bus- en taxiverkeer en moeten aanpassingen 
worden gedaan aan de bovenleiding en het 
beveiligingssysteem. In december zou de oplei-
dings- en testfase in kunnen gaan waarvoor 
een half jaar is uitgetrokken.

Materieel
Van de vijf trams die bij drie overwegbot-
singen/ontsporingen in maart, april en mei 
ernstig beschadigd raakten gaan er zeker 
vier terug naar CAF in Spanje voor herstel. 
Van de 6027, de voorop rijdende tram bij het 
ongeval op de Laan van Maarschalkerwaard, 
is dat nog niet zeker; mogelijk wordt hij total 
loss verklaard. Door deze materieeluitval en 
het uitblijven van de koppeling van de lijnen 
22 en 60/61 (zie boven) is er een tekort aan 
trams en rijden er op de lijnen 60 en 61 losse 
wagens in plaats van koppelstellen. Dit najaar 
begint de aflevering van de vijf extra trams die 
bij CAF zijn besteld.

Rapportage tramongevallen
De provincie maakte de resultaten bekend van 
onderzoek naar de drie aanrijdingen/ontspo-
ringen dit voorjaar. In alle gevallen negeerde 
de autobestuurder een rood verkeerslicht en 
werd de kop van de tram door de zijdelingse 
kracht uit het spoor gedrukt. In het eerste 
geval ging het om een grote bestelauto, in 
de andere gevallen om personenauto’s die 
met ongeveer 35 km/h de overweg opreden. 
Na het eerste ongeval onderzocht een extern 
expertisebureau de ontsporing, waarbij ook de 
kenmerken van de CAF-trams op dat punt zijn 
vergeleken met twee andere typen lagevloer-
trams (Combino in Amsterdam en Citadis in 
Rotterdam). Het bureau concludeerde dat er 
geen belangrijke verschillen in ontsporingge-
voeligheid zijn. De veiligheid van de wegkrui-
singen heeft nu meer aandacht gekregen van 
provincie en wegbeheerders. Na de ongeval-
len was voor de tram de maximumsnelheid op 
kruisingen zonder overwegbomen al verlaagd 
van 40 km/h tot 20 km/h. Ook hiervan is het 
effect nu onderzocht door het expertisebu-
reau: de lagere snelheid maakt weinig uit voor 
de kans op ontsporen door een aanrijding, 
maar het scheelt veel voor wat daarna nog 
gebeurt (de kans op het botsen op een mast 
bijvoorbeeld).

Links: groepsfoto 
van de deelnemende 
BN-trams aan de 
afscheidsrit bij de 
remise Lekstraat; 
18 september 2021. 
Van links naar rechts 
de tweerichtingtrams 
914, 917, 904 en 919 
en de eenrichtingwa-
gens 822 en 820. De 
laatste is als museum-
tram al voorzien van de 
oorspronkelijke (maar 
nog niet verstelbare) 
lijn- en richtingfilms.
Foto: Tim Boric.

De nieuwe museumlijn 
11 van RoMeO maakt 
zaterdags een ‘Rondje 
Zuid’. Haventram 368 
op de Molenvliet; 
11 september 2021.
Foto: René de Boon.
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BIELEFELD

Op 1 augustus hebben in Bielefeld de lijnen 
3 en 4 deels stuivertje gewisseld. Lijn 3 is 
ingekort en heeft nu het traject Babenhausen 
Süd – Dürkopp Tor 6, aan de rand van het 
stadscentrum. Lijn 4, die hier eerder zijn eind-
punt had, is verlengd en heeft de oostelijke 
tak van lijn 3 naar Stieghorst overgenomen; 
het traject is nu Lohmannshof – Stieghorst. 
Achtergrond van de ruil is dat deze lijn hele-
maal over hoge perrons beschikt, zodat hier 
de nieuwe Vamos-trams, die momenteel 
in aflevering zijn, kunnen rijden. Van de  
24 trams van deze serie 5017-5040 krijgen 
de laatste achttien geen klaptreden, zodat ze 
alleen op dit traject dienst kunnen doen.

MAGDEBURG

Op 2 september is in Magdeburg lijn 1 in het 
noordwesten van de stad over een nieuw tra-
ject van een kilometer gaan rijden van Milch-
weg naar Kannenstieg. Het nieuwe traject 
maakt deel uit van de aanleg van een tweede 
noord-zuidverbinding door de stad. Het 
gedeelte daarvan tussen de Damaschkeplatz 
ten westen van het Hauptbahnhof en de wijk 
Kannenstieg is momenteel in aanleg en wordt 
de komende jaren in fasen geopend.

BERLIJN

Op 11 augustus is de eerste spade de grond 
ingegaan voor de verlenging van lijn M10 
van het Hauptbahnhof naar de Turmstraße in 
Moabit in het voormalige West-Berlijn, een 

traject van 2,2 kilometer met vijf haltes. Aan 
het eindpunt Turmstraße is overstapgelegen-
heid op metrolijn U9. Het traject komt in het 
eerste halfjaar van 2023 in gebruik. Er wordt 
gerekend op 16.000 reizigers per dag.

Op 31 oktober komt in het zuidoosten van de 
stad de 2,7 kilometer lange verlenging van de 
Karl-Ziegler-Straße, eindpunt van de lijnen 61 
en 63 in Adlershof, via het Wissenschaftstadt-
gebied naar het S-Bahnstation Schöneweide 
in dienst. Het Köpenicker net heeft daarmee 
een tweede verbinding met de rest van het 
tramnet gekregen. Bij het S-Bahnstation 
Schöneweide gaan de trams van lijn 61 
over op lijn 67 (S-Bahnhof Schöneweide 
– Krankenhaus Köpenick). De tot dusverre 
gebruikte keerlus bij de Karl-Ziegler-Straße is 
niet meer nodig en wordt verwijderd.

LONDEN

Op 20 september is in Zuid-Londen de ver-
lenging van de Northern Line van Kennington 
naar Nine Elms en Battersea Power Station 
in dienst gekomen. De aanleg van het onder-
gronds verlopende traject van drie kilometer 
begon in 2015 en heeft circa 1,2 miljard 
pond gekost. Het is de eerste uitbreiding van 
de Underground sinds de verlenging van de 
Piccadilly Line naar Terminal 5 op Heathrow 
Airport in 2008. 
Battersea Power Station is een monumentale 
elektriciteitscentrale uit de jaren dertig die in 
1983 is gesloten. Het enorme gebouw met 
vier grote schoorstenen, dat heeft gefigureerd 
in veel films en op de hoes van Pink Floyds 

Animals, bevat tegenwoordig woningen en 
kantoren. Eromheen is een grote nieuwe wijk 
ontstaan.

PARIJS

In september zijn de contracten getekend voor 
de verlenging van tramlijn T3b van de Porte 
d’Asnières in het noordwesten van de stad 
naar Porte Dauphine (eindpunt van metrolijn 
M2) aan de westzijde. Onderweg is overstap-
gelegenheid op de metrolijnen M1 en M3 en 
op RER-lijn E.
De verlenging van 3,2 kilometer komt naar 
verwachting eind 2023 in dienst; er zijn acht 
trams extra voor nodig. Ooit waren er plannen 
voor verdere doortrekking en aansluiting op 
het westelijke eindpunt Pont du Garigliano 
van lijn T3a, zodat er een volledige ringlijn zou 
ontstaan. Omdat er waarschijnlijk te weinig 
reizigers op dit traject zullen zijn, is dat idee in 
2018 verlaten.

LYON

In verband met de forse uitbreidingsplannen 
voor het tramnet (zie OdR 2021-5, blz. 224)
heeft vervoerautoriteit Sytral van Lyon 
begin september bij Alstom 35 zevendelige 
Citadissen besteld. Ze worden gelijk aan de 
vijftien exemplaren die momenteel in afleve-
ring zijn voor de lijnen T3 en T4. Na levering 
bestaat het materieelpark uit 142 trams.

LAUSANNE

Op 9 september is in Lausanne de eerste 
spade de grond ingegaan voor de aanleg van 
een tramlijn tussen Flon in het centrum van 
de stad en het westelijker gelegen Renens 
Gare, te openen in 2024. Deze lijn t1, die een 
drukke trolleybuslijn vervangt, wordt in eerste 
instantie 4,6 kilometer lang. De voorbereidin-
gen voor een verlenging van ruim drie kilome-
ter van Renens naar Villars-Sainte-Croix zijn 

Een van de nieuwste 
Vamos-trams in 
Bielefeld. Wagen 5019 
rijdt gekoppeld met een 
onbekende soortgenoot 
op lijn 4 in de Kurt-
Schumacher-Straße; 
19 juli 2021.
Foto: 
Maurits van den Toorn.
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al in gang gezet. In 2020 is de aanbesteding 
van tien trams met een optie op acht gepubli-
ceerd, tot dusverre zonder resultaat. Naast de 
busgarage in Perrelet, ongeveer halverwege 
de lijn, komt een hal voor dertien trams van 
45 meter lang, plus een werkplaats.
Lausanne heeft al twee metrolijnen, m1 Flon 
– Renens Gare (eigenlijk een grotendeels 
enkelsporige sneltramlijn met 2,65 meter 
breed materieel) en m2, een volautomatische 
lijn Ouchy – Flon – Croisettes. Hoewel lijn 
m1 en de toekomstige tram dezelfde begin- 
en eindpunten hebben, bereiken ze die via 
geheel verschillende routes.
Eerder was er een stadstrambedrijf dat vanaf 
de jaren dertig werd vervangen door trolley-
bussen. De laatste lijn is in 1964 opgeheven.

LUGANO

Op 11 augustus verleende de Zwitserse 
regering toestemming voor de bouw van een 
2,2 kilometer lange tunnel tussen Bioggio 
en het centrum van Lugano voor de Ferrovie 
Luganesi (FLP), ter vervanging van het huidige 
veel langere bovengrondse traject, plus de 
aanleg van een bovengronds traject van bijna 
twee kilometer van Bioggio naar het noor-
delijker gelegen Manno. De regering draagt 
270 miljoen frank bij aan het 500 miljoen 
kostende project. Als jaar van realisatie wordt 
2023 genoemd.
Als voorbereiding op deze modernisering 
zijn bij Stadler Valencia negen Tramlink-
lagevloertrams besteld, waarvan de eerste 
op 7 augustus in dienst is gekomen. Naar 
verwachting zijn ze voor het eind van het jaar 
allemaal geleverd. De zeven treinstellen uit 
de jaren zeventig, vijf driedelige Be4/12 en 
twee tweedelige Be 4/8, genaamd Mandarinli, 
worden gaandeweg buiten dienst gesteld. De 
tweedelige treinstellen Be 4/8 41 en 42 zijn 
in juli al via Basel naar Rotterdam gegaan, 
vanwaar ze per schip zijn overgebracht naar 
Madagaskar.

POZNAŃ

Eind augustus is in het noordoosten van de 
stad een verlenging van lijn 3 in dienst geko-
men van Wilczak naar Włodarska. Het traject 
van circa een kilometer heeft een kopeind-
punt, zodat er alleen tweerichtingmaterieel 
kan komen. Het is de aanzet voor een langere 
verlenging van 3,3 kilometer naar Błażeja, 
eind 2022.

SARAJEVO

Het vervoerbedrijf van Sarajevo heeft eind 
augustus bij Stadler vijftien lagevloertrams 
besteld, te leveren vanaf september 2023, 
met een optie op vijf stuks. De driedelige 
trams op vier draaistellen zijn een variant van 
het type Metelitsa dat aan Sint Petersburg, 
Ostrava en Cochabamba (Bolivia) is geleverd. 
Het is voor het eerst in decennia dat Sarajevo 
nieuw materieel kan aanschaffen. Het tram-
bedrijf heeft een aantal bejaarde Tatra’s uit 
de jaren zeventig en behelpt zich sinds het 
einde van de Bosnische oorlog verder met 
tweede- en derdehands materieel uit Wenen, 
Amsterdam (inmiddels buiten dienst gesteld) 
en Konya.

KUNMING

Sinds eind juli heeft de luchthaven van de 
stad Kunming in het zuidwesten van China 
een eigen tramlijn. In plaats van een people 
mover, zoals op veel luchthavens, is er tussen 
de verschillende terminals een tramlijn van 
bijna twee kilometer aangelegd waarop drie 
zevendelige lagevloertrams dienst doen. De 
trams van CRRC Zhuzhou Locomotive Co 
rijden uiteraard zonder bovenleiding.

FOSHAN

Op 18 augustus is in Foshan (in het zuiden van 
China gelegen nabij Guangzhou, 9,5 miljoen 

inwoners) een deels ondergronds verlopende 
sneltramlijn van 9,5 kilometer geopend. De 
tram sluit aan op de interlokale metrolijn 
tussen Guangzhou en Foshan. Het materieel 
bestaat uit zestien driedelige lagevloertrams, 
gebouwd door CRRC Sifang. Een verlenging 
van bijna vijf kilometer is in aanleg.

CHARLOTTE

In Charlotte (North Carolina) is op 30 augus-
tus de CityLYNX Gold Line streetcar na ruim 
twee jaar heropend. De in oost-westrichting 
verlopende tramlijn vormt een aanvulling op 
de noord-zuid verlopende sneltramlijn. De 
oorspronkelijk 2,4 kilometer lange lijn is aan 
beide einden verlengd (3,3 kilometer naar 
het westen en bijna een kilometer naar het 
oosten) en gemoderniseerd. Dat laatste wil 
zeggen dat er nu zes lagevloertrams van 
Siemens (type S700) rijden. Eerder werd de 
dienst uitgevoerd met pseudo-oud materieel 
op oude draaistellen uit Milaan; die trams zijn 
overgedaan aan het trambedrijf van Memphis 
voor de verschillende heritage lines daar. 
Aardig detail: de replica’s reden in Charlotte 
eerst op een stukje tramlijn dat de basis 
vormde voor de huidige, dertig kilometer 
lange sneltramlijn.

SEATTLE

In Seattle (Washington) is de sneltramlijn op 
2 oktober in het noorden zeven kilometer 
verlengd van University of Washington naar 
Northgate. Het is onderdeel van een groot uit-
breidingsplan, waarbij tot 2024 de bestaande 
noord-zuidlijn aan beide uiteinden verder 
wordt verlengd, terwijl er ook gewerkt wordt 
aan een tweede lijn van het stadscentrum 
naar het oostelijker gelegen Redmond, even-
eens te openen in 2024. Voor de uitbreidin-
gen levert Siemens 152 lagevloertrams van 
het type S700; de eerste zijn dit voorjaar in 
dienst gekomen.

Wisseling van 
de wacht bij de 
Ferrovie Luganesi. 
De treinstellen uit de 
jaren zeventig (rechts) 
worden vervangen 
door lagevloertrams 
van Stadler Valencia. 
Cappella-Agnuzzo, 
10 augustus 2021.
Foto: André Knoerr.
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Als vroeger een trein van een particuliere maatschap-
pij over een stuk spoorlijn van een andere maat-
schappij moest rijden om een bepaald station te 
bereiken, betaalde die maatschappij daarvoor een 

vergoeding. Die werd in de prijs van het treinkaartje verre-
kend. Maar hoe moest dat soort verrekeningen plaatsvinden 
tussen de nationale spoorwegmaatschappijen die ontstaan 
waren toen de spoorwegen waren genationaliseerd? Wie 
betaalde voor de kilometers die gereden werden op buiten-
lands grondgebied? En welke regels golden voor deze trei-
nen? Voerden de treinen twee (België) of drie koplampen 
(Nederland)? Reden de treinen links (België) of rechts 
(Nederland)? Welk profiel moest worden aangehouden? 
Welk stroomsysteem moest worden aangebracht op het 
grensbaanvak? Nationale spoorwegmaatschappijen vonden 
(en vinden) grensoverschrijdende baanvakken vanwege al 
deze kwesties lastig en duur in de exploitatie. En regeringen 
stonden erop dat er goede afspraken werden gemaakt met 
de buurlanden die in verdragen op staatsniveau werden 
vastgelegd; het kon niet aan plaatselijke autoriteiten of 

spoorwegbestuurders worden overgelaten. 
Toen de spoorwegen vanaf de jaren twintig in zwaar weer 
kwamen door de opkomst van de bus en het toenemend 
autobezit en daar enige jaren later ook nog de economische 
crisis overheen kwam, moest er, mede op verzoek van de 
eigenaren, de staten, bezuinigd worden. Welke lijnen waren 
notoir onrendabel en konden worden opgeheven? 
Zo begon in België en Nederland de golf van opheffingen 
van op nationaal niveau minder belangrijke, maar op regi-
onaal niveau interessante internationale railverbindingen 
(tabellen 1 en 2). Politieke redenen om deze spoorlijnen 
op te heffen, zoals in Midden- en Oost-Europa voorkwam, 
speelden in de Benelux geen rol. Wat terugkijkend het 
meeste opvalt is dat van de acht railverbindingen tussen 
Nederland en België er voor de oorlog al drie voor reizigers 
gesloten werden, en direct na de oorlog nog eens drie zodat 
er maar twee overbleven. Aan de grens met Duitsland 

Klein grensverkeer
Een studie van de Europese Unie1 bracht in 2018 aan het licht dat er 

365 grensoverschrijdende spoorlijnen tussen de lidstaten van de unie 

hadden bestaan. Daarvan waren er in 2017 nog maar 156 (43 %) voor 

reizigersvervoer in gebruik; 46 (13 %) kenden alleen goederenvervoer. 

De studie concludeert dat er een groot potentieel is om het grensover-

schrijdend railverkeer te verbeteren en uit te breiden, maar erkent ook 

dat er vele belemmeringen zijn die dat in de weg staan. Een nadere be-

schouwing van het kleine railgrensverkeer aan de hand van de Benelux.

PAUL VAN DEN BOORN
Europees jaar van het 

spoor - deel negen

Op 17 februari 2013 is 
‘duikbril’-treinstel 910 
(NMBS reeks MS86) 
als extra intercity uit 
Antwerpen aangekomen 
in Roosendaal. Rechts 
staat een ICM-treinstel 
van NS klaar voor 
vertrek richting Zwolle.
Foto: John Krijgsman.

1 European Commission, Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport 
connections and missing links on the internal EU borders. Brussel, maart 2018. Het rapport 
betreft de EU-lidstaten plus Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein.
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bleven uiteindelijk zes van de veertien verbindingen bestaan. 
In België pakte de sanering ook aan de andere landsgrenzen 
dramatisch uit. Als verbinding met Duitsland bleef al in de 
jaren vijftig voor reizigers alleen de aloude lijn Luik – 
Verviers – Aken over. Aan de Belgisch-Franse grens was de 
kaalslag immens. Hier ging de sluitingsgolf door tot 2008 
en 2012, toen de NMBS besloot voor de verbindingen met 
Parijs geheel in te zetten op de Thalys-treinen via de nieuwe 
hogesnelheidslijn 1 tussen Brussel, Parijs, Lille en Londen 
(die overigens al sinds 1997 in gebruik was). Alle grensover-
schrijdend reizigersverkeer op de lijnen Mons – Quévy – 
Aulnoye-Aymeries en Charleroi – Erquelinnes – Jeumont – 
Maubeuge werd gestaakt. Op die manier bleven er, naast de 
nieuwe hogesnelheidslijn, van de ooit 21 grensoverschrijden-
de lijnen maar twee over: van Tournai en Kortrijk naar Lille. 
Als we de balans opmaken dan waren in het jaar 2020 nog 
23 (37 %) van de ooit 62 grensoverschrijdende spoorlijnen 
in de Benelux in gebruik, plus vier alleen voor goederenver-
voer. Ter vergelijking: in de periode 1930-2018 nam het 
Nederlandse spoorwegnet in lengte af van 3705 tot 3223 
kilometer (13 %), het Belgische van 5082 tot 3518 kilome-
ter (31 %) en het Luxemburgse van 392 tot 275 kilometer 
(30 %). Hoewel de vergelijking niet helemaal opgaat kan 
men zeggen dat het internationale vervoer bovenmatig 
getroffen werd bij de sluiting van onrendabele lijnen in 
Nederland en België. In het kleine Luxemburg lag dat 
anders: daar betrof de sluiting vooral binnenlandse lijnen 
en bleven juist de verbindingen met het buitenland bestaan. 

Belemmeringen bij het kleine grensverkeer
In het in 1992 gesloten Verdrag van Maastricht is vastgelegd 
dat de lidstaten van de Europese Unie streven naar het creë-
ren van één economische ruimte waarin mensen en goede-
ren vrijelijk de interne landsgrenzen passeren. Er kwam een 
stoet aan regelgeving op gang die deze doelstelling moest 
verwezenlijken. Het weg- en luchtverkeer profiteerde met-
een en massaal van deze maatregelen. Bij de spoorwegen 
lag dat anders: weliswaar vervielen de paspoort- en doua-
necontroles, maar bij de uitvoering van hun dienst op de 
grensbaanvakken bleef voor de nationale spoorwegmaat-
schappijen vrijwel alles bij het oude.Het in de inleiding 
genoemde EU-rapport onderscheidt de volgende belemme-
ringen voor een vrij spoorverkeer tussen de Europese landen:
- Technische belemmeringen

Elk land heeft in de loop der tijd zijn eigen technische 
normen ontwikkeld. Zo bestaan er op het netwerk van 
normaal- en breedspoorwegen in het huidige Europa  
(EU plus Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein 
en Noorwegen):

•  5 stroomsystemen,
•  21 beveiligingssystemen,
•  5 spoorbreedten,
•  5 classificaties van spoorlijnen naar asdruk,
•  6 profielen van vrije ruimte,
•  4 verschillende breedtes voor de stroomafnemers en de 

maten waaraan de zigzag-ophanging van de bovenlei-
ding moet voldoen.

Bij grensoverschrijdend vervoer zullen de treinen aan de nor-
men van beide landen moeten voldoen. Dat levert techni-
sche uitdagingen op, maar vooral ook meer kosten. Een extra 
stroomsysteem inbouwen kost gemiddeld één miljoen euro, 
een extra beveiligingssysteem tot een half miljoen. 
-  Operationele belemmeringen

• 28 nationale wetten die de bedrijfsvoering regelen; bijvoor-
beeld verschillen in de tariefstelling van plaatsbewijzen, 
verschillen in doorbelasting van het gebruik van de 
infrastructuur, toegang tot onderhoudsfaciliteiten;

• 28  nationale wetten die de arbeidsrechten van het perso-
neel regelen;

• 28 nationale wetten die de medische en psychologische 
kwalificaties regelen waaraan het personeel moet 
 voldoen;

• 28 talen (of regionale varianten daarvan) waarin de com-
municatie tussen machinisten en beveiligingsperso-
neel is vastgelegd.

-  Bureaucratische en juridische belemmeringen
• Verschillen in de manieren hoe concessies voor (rail)

vervoer administratief zijn geregeld; 
• Verschillende wettelijke regelingen inzake reizigersrech-

ten en de toegang tot de treinen voor mensen met een 
beperking;

• Verschillende technische eisen aan railvoertuigen.
-  Planningsprocedures

Om een bestaande verbinding te verbeteren of een voor-
malige railverbinding te reactiveren is het nodig dat de 
lokale bevolking achter het project staat. Inspraak en par-
ticipatie zijn noodzakelijk. De procedures die dat regelen 
verschillen per land. Onbekendheid met de regelgeving 
leidt soms tot grote vertraging.

- Politieke belemmeringen
Als ‘de politiek’ aan één zijde van de grens een verbinding 
niet wil, komt de verbinding niet tot stand. 

Europees beleid
De Europese Unie heeft de taak op zich genomen ervoor te 
zorgen dat er ook voor het spoorvervoer één Europese markt 
gaat ontstaan. Daarvoor moeten zoveel mogelijk belemme-
ringen worden weggenomen. Dat probeert Brussel op de 

Op het station van 
Dinant staat op  
11 mei 1987 SNCF-
motorwagen 3853 
(‘Picasso’) gereed voor 
vertrek naar Givet en 
Charleville-Mézières. 
NMBS-motorwagen 
4408 (reeks 42-43-44-
45) zal de trein naar 
Bertrix voor zijn 
rekening nemen. Een 
jaar later werd de lijn 
naar Givet gesloten. De 
beide motorwagens 
zijn alleen nog maar in 
museumcollecties te 
vinden.
Foto: Camille Vaes 
(verz. Illya Vaes).
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eerste plaats te doen door het stimuleren van overleg tussen 
de lidstaten en nationale spoorwegbedrijven (zowel exploi-
tatiemaatschappijen als de spoorbeheerders), om te komen 
tot harmonisatie van de regelgeving en wetgeving. Ook 
stimuleert de EU wetgeving die de verantwoordelijkheid 
over het regionaal openbaar vervoer bij de regio’s legt en 
niet langer bij de centrale overheid of de landelijke spoor-
wegmaatschappij. In Duitsland leidde dit al in 1994 tot het 
Regionalisierungsgesetz, waardoor voortaan de Länder over 

het regionale reizigersvervoer gingen.
Het tweede kanaal dat de EU voor dit doel gebruikt is het 
beschikbaar stellen van geld. Daarvoor zijn de grensover-
schrijdende spoorlijnen ingedeeld in drie categorieën. De 
voor het goederen- en reizigersverkeer belangrijkste lijnen, 
of liever ‘corridors’ want het gaat soms om meerdere paral-
lel lopende lijnen, hebben een zogenaamde TEN-T-status 
gekregen. De dertig Trans-European Networks – Traffic-
projecten, waarvan er 22 (mede) de (uit)bouw van spoor-
lijnen betreffen, krijgen met voorrang EU-geld om in 2030 
te komen tot een geïntegreerd kernnetwerk van railverbin-
dingen die essentieel zijn voor de Europese eenwording en 
waarin de meeste belemmeringen zijn opgeheven (zoals de 
integrale toepassing van ETCS). Daarnaast onderscheidt de 
EU een ‘comprehensive network’, waarin andere belangrijke 
internationale en nationale verbindingen zijn opgenomen. 
Hierbij is het streven dat in 2050 voldaan wordt aan de 
Europese standaarden. Europees geld voor de modernise-
ring en aanpassing van deze (grensoverschrijdende) spoor-
lijnen is er ook, maar minder ruimhartig. En tenslotte zijn 
er de ‘small border infrastructure projects’ waaronder spoor-
lijnen van regionaal of lokaal belang, waarover in 2017 is 
besloten dat ook daar EU-geld voor beschikbaar is. 
Het kan worden aangeboord via de zogenaamde 
Connecting Europe Facility (CEF). Daarin zit voor de 
periode 2021-27 31,7 miljard euro. Met name grensregio’s 
kunnen een beroep doen op het fonds. Vrijwel overal waar 
in het navolgende sprake is van EU-geld, is dat beschikbaar 
gekomen via een aanvraag bij het CEF-fonds. 

Dertig jaar na ‘Maastricht’
In 2022 is het dertig jaar geleden dat het Verdrag van 
Maastricht werd gesloten. In het navolgende wordt een 
rondgang gemaakt langs de grensoverschrijdende spoorlij-
nen van de Benelux. Zijn de doelstellingen van het verdrag 
voor reizigers die zich per spoor van het ene land naar het 
andere willen begeven dichterbij gekomen? Zie ook tabel 3.

Noord-Nederland – Duitsland 
Ten opzichte van 1986 is het vervoersaanbod op de lijn 
Groningen – Bad Nieuweschans – Leer ongelooflijk verbe-
terd. In dat jaar waren er slechts twee grensoverschrijdende 
treinen per richting, tegenover zestien in de dienstregeling 
2020. In de concessie die Groningen in 2015 verleende aan 
Arriva voor de regionale spoorlijnen in de provincie is een 
uurdienst op de internationale lijn naar Leer, Oldenburg en 
Bremen opgenomen. In de vorige concessie had Arriva het 
aantal treinen al langzaam uitgebreid. Met behulp van een 
exploitatiesubsidie die de betrokken grensregio’s en de EU 
ter beschikking stelden was dit mogelijk. 
Maar al die treinen gaan al sinds 3 december 2015 slechts 
tot het Duitse plaatsje Weener vanwege de kapot gevaren 
Friesenbrücke over de Eems. Ondanks grote pressie vanuit 

Een Flirt van Abellio 
NRW, geschikt voor 
drie stroomsystemen, 
stopt in de halte 
Emmerich-Elten; 
23 juli 2020.
Foto: John Krijgsman.

Tabel 1. 
Opgeheven grensoverschrijdende baanvakken tot 1946
Baanvak Sluitingsjaar* Vervoer

Nederland – België

Tilburg (West) – Baarle-Nassau – Turnhout 1934 Reizigers

Sluiskil – Sas van Gent – Zelzate 1939 Reizigers

Eindhoven – Valkenswaard – Neerpelt 1939 Reizigers

Nederland – Duitsland 

Winterswijk – Bocholt
1916 Reizigers
1931 Goederen

Venlo – Straelen
1936 Reizigers
1944 (oorlog; opheffing) Goederen

Coevorden – Laarwald 1939 Reizigers

Winterswijk – Borken 1939 Reizigers

Haanrade – Herzogenrath
1940 Reizigers
1992 (hervatting) Reizigers

(Uden –) Gennep – Goch 1944 (oorlog; opheffing) Reizigers en 
goederen

Enschede Zuid – Broekheurne - Ahaus 1945 Reizigers

België – Luxemburg 
Sankt Vith – Lommersweiler – Lengeler – 
Troisvierges (lijn 47) 1944 (oorlog) Reizigers

België – Frankrijk

(Bertrix –) Muno – Messempré (lijn 163A) 1919/44 (2 x opheffing 
na afloop oorlog)

Reizigers en 
goederen

(Dour –) Roisin-Autreppe – Bavay (lijn 98A) 1930 (opheffing) Reizigers en 
goederen

(Moeskroen –) Herseaux – Wattrelos (lijn 85) 1932 Reizigers

Komen – Armentières (lijn 67) 1937 Reizigers

(Antoing –) Biéharies – St-Amand-les-Eaux 
(lijn 88) 1939 Reizigers

Luxemburg – Frankrijk

Thionville – Mondorf-les-Bains (1000 mm)
1934 Reizigers
1935 (opheffing) Goederen

*Tijdelijke sluitingen door oorlogshandelingen zijn niet opgenomen.
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Groningen en Niedersachsen maakte DB Netz jarenlang 
geen aanstalten de spoorbrug te herstellen. Pas in het najaar 
van 2021 begonnen de werkzaamheden voor een compleet 
nieuwe brug, die in 2024 of 2025 klaar moet zijn. De kos-
ten bedragen inmiddels 125 miljoen euro. De gang van 
zaken laat heel goed zien hoe het belang dat een landelijke 
spoorwegmaatschappij aan een regionale lijn hecht totaal 
kan verschillen van de waarde die de lijn heeft voor de 
betrokken regio’s.
In Drenthe lijken de seinen op groen te staan voor de 
heropening van het grensoverschrijdend traject van de 
Bentheimer Eisenbahn tussen het Duitse Laarwald en 
Coevorden, gesloten voor reizigersverkeer sinds 1939. Het 
is de voortzetting van het traject Neuenhaus – Emlichheim 
– Laarwald dat ook op de nominatie staat te worden her-
opend voor personenvervoer. Zowel de provincie Drenthe, 
de Nederlandse regering als het Duitse Land Niedersachsen 
hebben in principe geld toegezegd voor heropening in 
2025, maar een definitief besluit is er nog niet. Ongetwijfeld 
zal subsidie worden aangevraagd uit het CEF-fonds. 
Ook voor het regionaal verkeer op het baanvak Oldenzaal 
– Bad Bentheim heeft de regionalisering van het spoorver-
voer in combinatie met de beschikbaarheid van EU-fondsen 
gunstig uitgepakt. De laatste treinen die de kleinere stations 
aan weerszijden van de grens met elkaar verbonden, waren 
door NS en DB in 1976 opgeheven. Alleen de D-treinen 
naar Berlijn en andere steden in Noord- en Oost-Europa 

bleven over. Op initiatief van de regio Twente, de provincie 
Overijssel en het land Niedersachsen ging op 12 december 
2010 de Grenslandexpress rijden tussen Hengelo en Bad 
Bentheim, die het gat tussen stopdiensten tot Hengelo/
Oldenzaal en van Duitse zijde tot Bad Bentheim moest 
dichten. Met een van NS geleende ‘Buffel’ (DM90, nummer 
3436) voerden Syntus en de Bentheimer Eisenbahn een 
uurdienst uit. Het werd geen succes; de benodigde zeshon-
derd reizigers per dag werden niet gehaald en de proef werd 
na drie jaar beëindigd. De onbekendheid van de reizigers 
met de Grenslandexpress speelde daarbij een grote rol: hij 
ontbrak in de Reisplanner van NS en stond met verkeerde 
overstaptijden in de planner van DB. Ook was het niet 
mogelijk een doorgaand plaatsbewijs te kopen. De initia-
tiefnemers leerden ervan: vanaf 2018 rijden comfortabele 
tweesysteem-Flirts van de Eurobahn (Keolis) een doorgaan-
de uurdienst Bielefeld – Hengelo. Doorgaande kaartjes zijn 
nu overal te krijgen.
Even ten zuiden van Hengelo – Bad Bentheim geschiedde 
op 16 november 2001 een klein wonder: na twintig jaar 
werd het personenverkeer op de lijn Enschede – Gronau 
weer opgepakt, nadat de infrastructuur compleet was ver-
nieuwd. In 1998 ondertekenden Münsterland (een deel van 
Nordrhein-Westfalen), Overijssel en de gemeente Enschede 
een overeenkomst waarin zij zich voor tien jaar garant stel-
den voor de exploitatietekorten van de grensoverschrijden-
de reizigersdienst. Vanaf de start ging er elk half uur een 

Baanvak Sluitingsjaar Vervoer

Nederland – Groot-Brittannië

Schiedam-Rotterdam-West – Hoek 
van Holland Haven

2007: boottreinen Reizigers

2017: ombouw tot metrolijn Goederen: n.v.t.

Nederland – België 
Terneuzen – Axel – Hulst – 
De Klinge

1951 Reizigers
1968 (opheffing) Goederen

Maastricht – Lanaken-grens

1951 Reizigers
1990 Goederen
2009 (hervatting) Goederen
2019 (opheffing) Goederen

Weert – Budel-grens – Hamont 1953 Reizigers

Geldrop – Valkenswaard – Neerpelt 1973 (opheffing) Goederen

Tilburg (West) – Baarle-Nassau – 
Turnhout

1973 Goederen
1981 (opheffing) Museumtrein

Nederland – Duitsland 
Enschede Zuid – Broekheurne 
– Ahaus 1967/1970 (opheffing) Goederen

Simpelveld – Vetschau – 
Richterich-aansluiting

1971 Goederen
1992 (opheffing) Reizigers

2000 (hervatting) Museumtrein tot 
Vetschau

Enschede – Gronau (Westfalen)
1979 Goederen
1981 (staking) Reizigers
2001 (hervatting) Reizigers

Winterswijk – Borken 1979 (opheffing) Goederen

Nijmegen – Kranenburg – Kleve
1979 Goederen
1991 (opheffing) Reizigers

Nieuweschans – Leer
1985 Goederen
2000-2002 (staking) Reizigers
2002 (hervatting) Reizigers

België – Luxemburg 
Sankt Vith – Lommersweiler – 
Lengeler – Troisvierges (lijn 47) 1962 (opheffing) Goederen

Bastogne – Wiltz (lijn 164) 1967 (opheffing) Reizigers en goederen

Luxemburg – Frankrijk 

Esch-sur-Alzette – Audun-le-Tiche
1966 Reizigers en goederen

Reizigers1992 (hervatting)

Baanvak Sluitingsjaar Vervoer

België – Duitsland
Plombières – Gemmenich – 
Botzelaer aansluiting – Aachen 
West (lijn 39)

1952 (opheffing behalve 
Botzelaer aansluiting – Aachen 
West (lijn 24)

Reizigers en goederen

Waimes/Weywertz – Junkerath 
(lijn 45A)

1952 Reizigers
2004 (opheffing) Goederen

(Sankt Vith –) Lommersweiler – 
Bleialf (lijn 46)

1952 Reizigers
1954 (opheffing) Goederen

(Eupen –) Raeren – Stolberg 
(Rheinland) (lijn 48)

1959 Reizigers
1991 (geen formele opheffing) Goederen

Montzen – Aachen Hbf (lijn 24A) 1968 (opheffing) Goederen

België – Frankrijk
(Tournai –) Rumes – Orchies 
(lijn 88A) 1950 (opheffing) Reizigers en goederen

(Moeskroen –) Herseaux – 
Wattrelos (lijn 85) 1950 (opheffing) Goederen

Virton – Lamorteau – Montmédy 
(lijn 155)

1951 Reizigers
1985 Goederen

(Mariembourg –) Chimay – Anor 
(lijn156)

1953 Reizigers
1984 (opheffing) Goederen

(Poperinge –) Abele – Godewaers-
velde (– Hazebrouck) (lijn 69)

1954 Reizigers
1972 (opheffing) Goederen

Komen (B) - Comines (F) – (Lille) 
(lijn 68)

1955 Reizigers
1963 (opheffing) Goederen

De Panne – Bray-Dunes 
(– Dunkerque) (lijn 73)

1960 (daarna sporadisch) Reizigers
2003 (2019: formele opheffing 
in Frankrijk) Goederen

(Mariembourg –) Treignes – Vireux-
Molhain (lijn 132)

1962 Reizigers
1971 (opheffing) Goederen

Péruwelz – Vieux-Condé 
(– Somain) (lijn 92)

1963 Reizigers
1978 (opheffing) Goederen

(Antoing –) Biéharies – St-Amand-
les-Eaux (lijn 88) 1974 (opheffing) Goederen

Menen – Halluin (lijn 65) 1975 (opheffing) Goederen*
Mons – Quiévrain – Blanc-Misseron 
– Valenciennes (lijn 97)

1976 Reizigers
1992 Goederen

Komen – Armentières (lijn 67) 1988 (opheffing) Goederen

(Dinant –) Heer-Agimont – Givet 
(lijn 154)

1988 Reizigers
1989 (geen formele opheffing) Goederen
1990-2000 Museumtrein

*De lijn diende jarenlang als industrieaansluiting van een in Frankrijk gelegen fabriek.

Tabel 2. Opgeheven grensoverschrijdende baanvakken vanaf 1946
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stoptrein rijden waarvan er een via Gronau naar Münster 
rijdt en de ander naar Dortmund. De concessie voor de nieu-
we dienst ging naar DB Regio Westfalen. Uit kostenoverwe-
gingen werd er in Enschede geen verbinding gemaakt tussen 
het spoor naar Gronau en de NS-sporen. Zo hoefde men 
het nieuwe spoor niet uit te rusten met ATB en hoefden de 
Duitse treinstellen daarvan niet voorzien te worden. Deze 
situatie bestaat in enigszins gewijzigde vorm nog steeds, 
maar waarschijnlijk niet lang meer. Overijssel en 
Münsterland zetten zich sinds 2017 in voor een rechtstreek-
se verbinding Zwolle – Hengelo – Enschede – Gronau – 
Münster. Eind 2020 presenteerden zij gezamenlijk een uit-
voeringsagenda voor dit plan, dat in 2027 moet zijn verwe-
zenlijkt. Daartoe moet Enschede weer een echt doorgangs-
station worden en moet de hele lijn worden geëlektrificeerd. 
Men denkt aan een zelfde soort tweesysteem-treinstellen als 
die van de Eurobahn tussen Hengelo en Bielefeld. De totale 
kosten worden geschat op 76 miljoen euro.

Midden- en Zuid-Nederland – Duitsland 
Op de belangrijkste grensovergang tussen Nederland en 
Duitsland stopten alle reizigerstreinen na de elektrificatie in 
1966 in Emmerich. Langeafstandsreizigers konden in hun 
rijtuigen blijven zitten, terwijl een nieuwe locomotief werd 
geplaatst voor het andere stroomsysteem. Reizigers tussen 
kleinere plaatsen moesten sindsdien in Emmerich bijna 
altijd overstappen, al waren er in 1985 nog enkele door-
gaande treinen die men als ‘regionaal’ kon classificeren. 
Sinds in 2000 de ICE’s gingen rijden die niet meer in 
Emmerich hoefden te stoppen, concentreerde zich het trei-
nenaanbod geheel op de lange afstand. Dit leidde tot irrita-
tie aan weerszijden van de grens en met geld van de regio 
Niederrhein en Gelderland ging er met ingang van de 
dienstregeling 2006 op zaterdag en zondag een stoptrein rij-
den tussen Arnhem, Duiven, Zevenaar en Emmerich. Er 
werden vier slagen gereden, twee in de ochtend en twee in 
de avond. De proef werd per 1 juli 2006 vroegtijdig beëin-
digd. Het Duitse EBA achtte vanwege detectieproblemen de 
gebruikte Syntus Lint-treinstellen ongeschikt voor het baan-
vak Emmerich – Emmerich-grens. Een vervolg kwam er niet.                
In 2016 werd Emmerich onbereikbaar voor Nederlands 
materieel dat alleen onder 1500 V gelijkspanning kan rijden: 
de bovenleidingspanning werd toen tussen Zevenaar en 
Elten-Emmerich omgeschakeld naar de 25 kV 50 Hz wissel-
spanning van de Betuweroute en de Duitse 16 kV 16,7 Hz 
werd doorgetrokken tot dat punt. Deze omschakeling was 
ook aanleiding voor Gelderland en de aangrenzende Duitse 
regio Niederrhein om werk te maken van een nieuwe door-
gaande stoptreinverbinding Arnhem – Düsseldorf, de 
Rhein-IJssel Express met driesysteem-Flirt-treinstellen. De 
nieuwe dienst ging in april 2017 van start en wordt uitge-
voerd door Abellio NRW. 
Wat betreft Nijmegen – Kranenburg – Kleve kunnen we kort 
zijn: er zijn voorstanders voor het heropenen van de lijn 
aan beide kanten van de grens, maar de gemeente 
Groesbeek die door de spoorlijn doorsneden wordt is falie-
kant tegen. De spoorlijn ligt er nog vrijwel overal, zij het op 
sommige plaatsen sterk overwoekerd. Van Groesbeek naar 
Duitsland kun je het traject met een draisine berijden.
Het grensoverschrijdende baanvak Venlo – Kaldenkirchen – 
Mönchengladbach heeft naast langeafstandstreinen ook 
altijd een vrij frequente stoptreindienst gehouden.  
Dat Venlo zo kort bij de grens ligt en een belangrijk inkoop-
centrum is voor het aangrenzende Duitsland zal daar zeker 
toe bijgedragen hebben. Ook is het station met zowel het 
Nederlandse als het Duitse stroomsysteem te bereiken, wat 
de exploitatie vrij eenvoudig maakt. Toch ging men ook 
hier in de jaren negentig over tot bezuinigingen.  
De Intercitytreinen Den Haag – Keulen werden in 1995 
opgeheven en ingekort tot Eindhoven. Vier jaar later hiel-
den ze op te bestaan. De stoptrein van de DB (uurdienst) 
bleef over maar de concessie voor die dienst en de verlen-
ging daarvan tot Wuppertal en Hamm werd in 2007 gewon-

Tabel 3. Grensverkeer in de Benelux (zomer 1986 en maart 2020)

Baanvak
Aantal regionale 
treinen (dag 1-5) 

per richting

Aantal 
langeafstands-

treinen (dag 1-5) 
per richting

Goederen-
vervoer 
ja/nee

1/3/2020 1986 1/3/2020 1986 1/3/2020

Nederland – Groot-Brittannië

Schiedam-Rotterdam-West – 
Hoek van Holland Haven - 45 - 5 neen

Nederland – België 
Terneuzen – Sas van Gent – 
Zelzate - - - - ja

Roosendaal – Antwerpen C 17 34* - 5 ja
Rotterdam C/Breda – 
Antwerpen C (HSL 4) 16* - 18 - neen

Maastricht – Liège-Guillemins 
(lijn 40) 17 17 - 1 ja

Nederland – Duitsland 
Groningen – Winschoten – 16 2 - - neenBad Nieuweschans – Leer
Coevorden – Nordhorn - - - - ja
Hengelo – Oldenzaal – Bad 
Bentheim – Rheine 16 7 7 5 ja

Enschede – Gronau 
(Westfalen) 37 - - - neen

Arnhem C – Oberhausen 18 9* 7 7 ja
Nijmegen – Kleve  
(in 2020 gesloten) - 6 - 1 neen

Venlo – Mönchengladbach 18 11** - 2 ja
Maastricht – Heerlen – 
Herzogenrath – Aachen Hbf 19 - - - ja

Maastricht – Simpelveld – 
Aachen Hbf (in 2020 gesloten) - 8 - - neen

België – Duitsland 

Montzen – Aachen West 
(lijn 24) - - - - ja

Liège-Guillemins – Welken-
raedt – Aachen Hbf (lijn 37) 17 6 1 19 ja

Liège-Guillemins – Aachen Hbf 
(HSL lijn 3) - - 10 - neen

Eupen – Raeren – Stolberg 
(lijn 49)(in 2020 gesloten) - - - - neen

België – Luxemburg 

(Liège-Guillemins –) Gouvy – 
Luxembourg (lijn 42) 16 9 - - ja

(Namur –) Arlon – Luxembourg 
(lijn 162) 46**** 16 - 4 ja

Athus – Pétange – 
Luxembourg (lijn 167) 19 8 - - ja

België – Frankrijk

Athus – Mont-St-Martin 
(lijn 165/2)*** - - - - ja

Dinant – Givet (lijn 154) 
(in 2020 gesloten) - 4 - - neen

Charleroi Sud – Maubeuge 
(lijn 130A) 2 10 - 6 ja

Mons – Aulnoye-Aymeries 
(lijn 96) 2 - - 11 ja

Brussel Zuid – Paris Nord / 
Brussel Zuid – London St. 
Pancras (HSL 1)

22 / 8 - - - neen

Tournai – Lille-Flandres (lijn 94) 16 9 - - ja
Kortrijk – Lille-Flandres (lijn 75) 16 8 - - ja
Luxemburg – Frankrijk
Luxembourg – Thionville 57**** 9 11 4 ja
Bettembourg – Dudelange – 
Volmerange-les-Mines 40 - - - neen

Esch-sur-Alzette – Audun-
le-Tiche 31 - - - neen

Pétange – Longwy 7 1 - 2 ja
Luxemburg – Duitsland 
Luxembourg – Wasserbillig – 
Trier Hbf 23 11 - - ja

   * Benelux-dienst = regionaal.
  ** Merendeels Intercity’s naar Keulen; geen doorgaande stop/regiotreinen.
 *** Athus – Mont-St-Martin werd in 1993 gesloten en in 2004 weer in gebruik genomen.
**** Regionale intercity’s en stoptreinen.
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nen door Eurobahn en ging van start in 2009. De concessie 
loopt af in 2025 en inmiddels is een interessante constructie 
bedacht om deze dienst na dat jaar in Nederland door de 
trekken naar Eindhoven. Het Verkehrverbund Rhein-Ruhr 
zal een concessie uitschrijven voor het hele traject Hamm – 
Düsseldorf – Venlo –Eindhoven waardoor deze laatste stad 
zijn gewenste rechtstreekse verbinding krijgt met 
Düsseldorf. De treinen zullen één intercity van NS vervan-
gen. Om later de dienstregeling verder te verdichten is ver-
dubbeling van het Duitse baanvak Kaldenkirchen – Dülken 
nodig.
In het EU-rapport over ‘cross-border rail connections and 
missing links’ wordt het oostelijke deel van de IJzeren Rijn, 
Roermond – Vlodrop – Dalheim genoemd als ‘missing link’, 
net als het westelijk deel Hamont - Weert. Maar de schrij-
vers zijn zich ervan bewust dat er aan weerszijden van de 
grens grote weerstand is tegen de heringebruikname van de 
spoorlijn die door een mooi natuurgebied loopt. Er is een 
plan de IJzeren Rijn om te leiden via de Maaslijn en Venlo.
In 1992 werd het baanvak Schin op Geul – Simpelveld 
– Aken voor het reizigersverkeer gesloten en ging als ver-
vanging na 52 jaar weer een personentrein rijden op het 
baanvak (Heerlen –) Landgraaf – Herzogenrath (- Aken). 
De dienst werd tot 1998 uitgevoerd met DE2’en van NS die 
elf slagen reden. In 1998 nam DM90-materieel het stokje 
over en kwam er een echte uurdienst met 17 slagen. Vanaf 
2001 gingen Talent-treinstellen van de Duitse Euregiobahn 
de dienst uitvoeren. De Eurgiobahn wilde in 2013 van de 
tak naar Heerlen af en er dreigde een pendel Heerlen – 

Herzogenrath te ontstaan. Dit werd voorkomen doordat 
met Europese hulp in het baanvak werd geïnvesteerd. De 
Euregiobahn bleef rijden tot de elektrificatie van de lijn in 
2018 klaar was en vanaf de dienstregeling 2019 (doordat 
het EBA het materieel te laat goedkeurde werd het uitein-
delijk 27 januari 2019) kon Arriva met Flirt-treinstellen de 
‘Drielandentrein’ gaan rijden, die niet alleen van Heerlen 
ging doorrijden naar Maastricht maar vandaar ook naar 
Luik. Tenminste, dat was de bedoeling. De Drielandentrein 
rijdt eens per uur, maar het is inmiddels zo goed als zeker 
dat er nog voor 2030 ook een intercity gaat rijden tussen 
Heerlen en Aken. Uit het CEF-fonds is 24 miljoen ontvangen 
als bijdrage aan de spoorverdubbeling die daarvoor nodig is 
tussen Heerlen en Landgraaf. Of de intercity uit Eindhoven 
gaat doorrijden, valt nog te bezien. Er is dan tweesysteem 
intercitymaterieel nodig en dat heeft NS in elk geval niet.

Nederland – België 
Na het enerverende verhaal over de verbindingen met 
Duitsland, valt de stilte op de twee klassieke verbindingen 
met België des te meer op. Er rijdt elk uur een NMBS-stop-
trein tussen Maastricht en Luik, in totaal zeventien per dag. 
Deze frequentie werd ingevoerd in 1975-76 en is sindsdien 
niet veranderd. In de regel wordt de dienst uitgevoerd 
met de NMBS-treinstellen van de reeksen MS80/82/83 
(‘Break’) uit de jaren 1981-85, die sinds 2015 vanuit Luik 
doorrijden naar Hasselt. Tot de elektrificatie in september 
1985 reden de dieselelektrische DE1’en van NS tussen 
de Maassteden heen en weer. In 2006 leek er even wat te 

NMBS-treinstel 485 
(reeks MS96) staat met 
intercity 933 naar 
Tournai (Doornik) en 
Namen voor vertrek 
gereed in Lille-Flandres; 
5 december 2018.
Foto: Gwenaël Piérart.

Om extra kosten voor 
de inbouw van 
beveiligingssystemen
te besparen zijn de 
sporen naar Gronau 
en naar Hengelo 
strikt van elkaar ge-
scheiden; wel kunnen 
er werktreinen 
doorrijden door beide 
stootblokken weg te 
klappen. Enschede, 
18 augustus 2018.
Foto: 
Hans Scherpenhuizen.
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gebeuren toen de Maastricht-Brussel Express ging rijden, 
eenmaal per twee uur, met op de uren dat hij niet reed een 
gewone stoptrein. Maar naar afloop van de contractperiode 
van vijf jaar hield de NMBS ermee op: slechts 5 % van de 
reizigers bleek uit Maastricht te komen. Maar tegelijkertijd 
was duidelijk dat slechts 55 % van de expressen Maastricht 
‘haalde’: bij vertraging keerden de treinen al in Visé. Vanaf 
2012 veranderde de Maastricht-Brussel Express in een 
piekuurtrein Visé - Brussel. Station Eijsden dat vanwege de 
express was gesloten, werd weer geopend. Het wachten is 
nu op de komst van de Drielandentrein. In 2018 weigerde 
de Federale Overheidsdienst voor Mobiliteit en Vervoer 
de Flirt-treinstellen van Arriva tot het Belgische net toe te 
laten omdat ze niet beschikten over ETCS. Dat is in België 
een vereiste voor nieuw tractiematerieel sinds het tragische 
ongeval bij Buizingen in 2010. Arriva laat inmiddels de 
ETCS-apparatuur door Stadler in zijn treinstellen inbouwen. 
De eerste Flirts met ETCS komen in 2022 beschikbaar. Men 
hoopt nu dat ze met ingang van de dienstregeling 2023 
kunnen doorrijden naar Luik. Misschien dat dan na verloop 
van tijd ook de frequentie omhoog gaat op de steeds druk-
ker wordende lijn.
Dramatisch is het beeld op de lijn Roosendaal – Antwerpen 
Centraal. Door de komst van de hogesnelheidslijn tussen 
Rotterdam/Breda en Antwerpen heeft Roosendaal eerst in 
december 2009 alle langeafstandstreinen verloren en daarna, 
vanaf 2018 ook de Benelux-treinen. Wat overbleef is een 
uurstopdienst naar Antwerpen Centraal die over Hoboken 
doorrijdt naar Puurs (lijn S32). Pogingen om de treinen van 
intercitylijn 5 die nu in Essen eindigen door te laten rijden 
naar Roosendaal zijn tot nu toe steeds op niets uitgelopen.
Beter nieuws komt er van twee reeds lang geleden gesloten 
baanvakken. In Zeeuws-Vlaanderen en bij de stad Gent 
bestaat serieuze belangstelling om opnieuw te komen tot 
een railverbinding tussen Terneuzen, Zelzate en Gent. Die 
volgt dan niet de oorspronkelijke spoorlijn maar blijft aan de 
oostkant van het Kanaal Gent-Terneuzen. Reeds besloten is 
om ten behoeve van het goederenvervoer een spoorlijn aan 
te leggen tussen Axelse Vlakte en Zelzate, een verlenging van 
de Belgische goederenlijn 204, Gent – Zelzate. Daarmee 
hoeft de spoorbrug over het kanaal bij Sluiskil minder vaak 
te worden gebruikt. Onderzocht wordt nu of deze nieuwe 
verbinding ook voor personenvervoer kan worden gebruikt. 
De EU stelde geld beschikbaar voor dit onderzoek.
Van een andere reeds lang gesloten verbinding, Mol – 
Neerpelt – Hamont – Weert, werd in juni de elektrificatie 
van het Belgische traject afgesloten. Een doortrekking tot 
het negen kilometer verderop gelegen Weert ligt voor de 
hand, maar dan zal Nederland in het betrokken baanvak 
moeten investeren (zie ook OdR 2021-4, blz. 166 en 2021-
7, blz. 314). De gesprekken daarover in Den Haag gaan 
vooralsnog zeer moeizaam, al zijn Weert, de Nederlandse 
provincie Limburg en het Belgische parlement vóór. De 

NMBS, die in 1996 voorstelde voor eigen rekening de toen-
malige dieseltreinen door te trekken naar Weert maar toen 
nul op het rekest kreeg, liet op basis van een studie weten 
alleen tot exploitatie van Hamont – Weert te willen over-
gaan als Vlaanderen of de federale regering een vaste jaar-
lijkse bijdrage levert. De EU, die de elektrificatie voor 40 % 
betaalde, ziet deze verbinding als een zuivere ‘missing link’. 

België – Frankrijk 
Zoals gezegd waren er tussen België en Frankrijk in 2018 
nog maar twee klassieke grensbaanvakken over waar per-
sonentreinen reden: de lijnen van Kortrijk en Tournai naar 
Lille-Flandres. De NMBS voert op deze lijnen sinds medio 
jaren negentig een uurdienst uit, die geïntegreerd is met 
het Belgische intercitynet: de grensoverschrijdende treinen 
zijn een voortzetting van intercitylijn 4 Antwerpen – Gent 
– Kortrijk en intercitylijn 19 Namen – Charleroi – Mons – 
Tournai. Sinds 1986 is de frequentie verdubbeld. Concrete 
plannen voor een verdere verbetering zijn er niet; de dienst 
op de lijn Tournai – Lille lijkt zelfs onder druk te staan van-
wege lage reizigersaantallen. 
In de dienstregeling 2018 verschenen na jaren weer perso-
nentreinen op de baanvakken vanuit Charleroi en Mons 
naar Frankrijk. Per dag gingen op beide lijnen twee regiona-
le sneltreinen rijden naar Aulnoye-Aymeries, waar ze aan-
sluiting geven op TER-treinen van de regio Hauts-de-France 
naar Parijs. De treinen zouden na enkele jaren rechtstreeks 
worden, maar dat is nog niet gebeurd. 
Merkwaardig is al sinds 1976 de situatie op de lijn Mons – 
Valenciennes. De Belgische treinen rijden tot het vrijwel op 
de grens gelegen station Quiévrain. Verder vervoer naar het 
slechts twaalf kilometer verderop gelegen Valenciennes is er 
niet, hoewel het Franse deel van de lijn tot de grensplaats 
Blanc-Misseron intact is en gebruikt wordt voor goede-
renvervoer. Alleen het grensoverschrijdende stuk van circa 
twee kilometer is overwoekerd. Ook deze lijn wordt in het 
EU-rapport aangemerkt als een ‘missing link’. 
Verder naar het oosten ligt de sinds 1988 gesloten lijn in de 
Maasvallei tussen Dinant en Givet. Met name van Franse 
zijde (de steden Givet, Charleville-Mézières, regio Grand 
Est) bestaat er een sterke lobby om de lijn te heropenen en 
eind 2018 hebben de Belgische en Franse verkeersministers 
een principeovereenkomst getekend voor heropening. Maar 
begin 2021 stonden in de Waalse pers ook artikelen waarin 
gepleit werd voor de omvorming van het spoortracé in een 
fietspad. Grote reizigersaantallen zijn niet te verwachten 
in dit dunbevolkte gebied, maar de spoorlijn vormt wel 
een ‘missing link’ (ook volgens de EU) tussen het Franse 
en Belgische spoorwegnet. De Franse regio Grand Est wijst 
erop dat er nu over een afstand van 250 kilometer geen 
enkele internationale railverbinding voor reizigers bestaat. 

België – Duitsland / Luxemburg 
Over de enige treinverbinding tussen België en Duitsland is 
onlangs in Op de Rails geschreven (OdR 2021-3, blz. 115). 
De twee verbindingen van België met Luxemburg worden 
bepaald door het belangrijke forensenvervoer naar de 
Luxemburgse hoofdstad. Om dat in goede banen te leiden 
zijn de frequenties opgevoerd tot een halfuurdienst (de lijn 
vanuit Arlon, die ook onderdeel vormt van de intercityver-
binding Brussel – Namen – Luxemburg) en een uurdienst 
(de lijn vanuit Athus). Voor beide betekent dat een verdub-
beling van het aanbod ten opzichte van 1986. Het initiatief 
ligt daarbij steeds bij de Luxemburgers. Kapitaalkrachtig 
als ze zijn hebben ze in eigen land de infrastructuur uit-
gebouwd om de steeds grotere passagiersaantallen aan te 
kunnen. Daarbij worden moderne dubbeldekkers ingezet. 
Tekenend is dat, nadat zowel de NMBS als de CFL besloten 
hadden de spanning op de bovenleiding tussen Luxemburg-
stad en Namen te veranderen van 3000 V gelijkspanning 
in 25 kV 50 Hz wisselspanning, de CFL voortvarend aan de 
slag ging en zijn deel van de lijn al in 2018 klaar had. Dat 
heeft tot gevolg dat er enkele jaren een tekort zal zijn aan 

Het vijftig jaar oude klassieke NMBS-treinstel 626 wacht zijn vertrek af richting 
Luik. Rechts passeert een splinternieuwe driedelige Flirt van Arriva op weg naar 
Maastricht-Randwyck, die volgens de oorspronkelijke planning de dienst van het 
treinstel had moeten overnemen. Maastricht, 27 december 2018.
Foto: Paul van den Boorn.
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tweesysteem-treinstellen en locomotieven, waardoor door-
gaande diensten in Arlon gebroken moeten worden. 

Luxemburg – Frankrijk / Duitsland
Wat voor de lijnen vanuit Luxemburg-stad naar België geldt, 
geldt ook voor die naar Frankrijk en Duitsland. Ook daar 
een flinke toename van de frequenties, die in het geval van 
Frankrijk spectaculair mag worden genoemd.  
Op Luxemburgs initiatief en op Luxemburgse kosten 
worden sinds 1992 (Audun-le-Tiche) en 2003 (Volmerange-
les-Mines) railverbindingen naar Franse grensplaatsen 
onderhouden. De lijn naar Audun werd er opnieuw voor 
geopend, die naar Volmerange werd er zelfs op een oud 
industriespoor opnieuw voor aangelegd. Met uitzondering 
van de lijn naar Longwy gaat het in alle gevallen om halfuur-
diensten, op de lijn naar Thionville en Metz in de spits ver-
dicht tot een kwartierdienst. Daar was in 1986 absoluut nog 
geen sprake van. Toen bepaalde de SNCF nog alles wat leid-
de tot een mager aanbod van vooral langeafstandstreinen.
Op de lijn naar Trier speelde de CFL in samenwerking met 
het Land Rheinland-Pfalz in op de mogelijkheden die het 
Regionalisierungsgesetz bood: de CFL won de aanbesteding 
van het grensoverschrijdende verkeer op de lijn Koblenz – 
Trier  – Luxemburg. Met ingang van de dienstregeling 2015 
gingen in plaats van de internationale sneltreinen van de 
DB CFL-Regional Expressen rijden, die alle naar Luxemburg 
werden doorverbonden. Het ligt in de bedoeling dat de elk 
uur rijdende treinen binnenkort gebruik gaan maken van de 

links van de Moezel lopende goederenlijn over Trier West, 
waardoor de dienst kan worden versneld.

Conclusie
Concluderend kunnen we zeggen dat de regionalisering 
van de bevoegdheid over lokale en regionale spoorlijnen in 
Duitsland en in Nederland heeft geleid tot een opbloei van 
het railgrensverkeer. EU-geld heeft eraan bijgedragen dat 
mogelijk te maken. Baanvakken zijn opnieuw geopend en 
stoptreindiensten, geëxploiteerd door één concessiehouden-
de maatschappij, maken het voor bewoners van de grens-
streken mogelijk op een gemakkelijke manier de trein ‘naar 
de buren’ te nemen. En het bruist van de plannen om de 
verbindingen verder uit te breiden met regionale intercity’s. 
In Luxemburg heeft de verkeerscongestie in Luxemburg-stad 
het spoorvervoer naar het directe buitenland een enorme 
impuls gegeven. Grotendeels gefinancierd door het land zelf 
zijn de frequenties spectaculair gestegen. 
Stil is het (nog?) rond de grensoverschrijdende verbin-
dingen die de NMBS onderhoudt. De nationale Belgische 
spoorwegmaatschappij is nog alleenheerser op het klassieke 
spoorwegnet qua reizigersvervoer. Maar er zijn wel zowel 
binnenlandse als buitenlandse impulsen die de zaken kun-
nen doen veranderen. De Belgische politiek heeft besloten 
tot voorzichtige experimenten met liberalisering van som-
mige spoorlijnen en zowel vanuit Frankrijk als Nederland 
worden de Belgen gevoed met ideeën om tot verbetering te 
komen. 

CFL-locomotief 3016 
(reeks 3000) staat 
in Arlon gereed met 
een stoptrein naar 
Luxemburg. Bij de CFL 
bepalen dubbeldekkers 
steeds meer het beeld; 
18 april 2018.
Foto: John Krijgsman.

NMBS-treinstel 448 
(reeks MS96) in het 
Franse Aulnoye-
Aymeries nadat het de 
ochtendsneltrein uit 
Mons heeft verzorgd; 
24 oktober 2019.
Foto: John Krijgsman.
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De Indonesische 
spoorwegen na 1945 

Oude en nieuwe elek
trische treinstellen voor 
het voorstads vervoer
van Jakarta. Links de 
tweedehandse serie
Toei 6000, in het
midden de eerste gene
 ratie Japanse trein
 stellen (Nippon Sharyo)
en rechts de meer 
moderne Hitachistellen. 
Bogor, 2 juni 2012. 
Foto: Gerard de Graaf.

Hoewel de laatste nationale bouwers van spoor-
wegmaterieel intussen al lang gesloten zijn, heeft 
Nederland op de achtergrond belangrijke en 
strategische bijdragen geleverd aan de ontwikke-

ling van de Indonesische spoorwegindustrie. Aan het eind 
van jaren tachtig kreeg de Indonesische regering een zachte 
lening om elektrische treinstellen te ontwikkelen en te bou-
wen. Die waren nodig omdat de reizigersaantallen op de 
stadslijnen van Jakarta en de lijn naar Bogor explodeerden 
en de dienst nodig moest worden uitgebreid. De lening 
resulteerde in een samenwerkingsproject tussen INKA, het 
Belgische BN (nu Alstom, tot voor kort Bombardier) en 
het Nederlandse Holec (nu Eaton Industries) om ‘Indo-
Europese elektrische treinstellen’ te ontwikkelen. Als onder-
deel daarvan stuurden INKA en LEN (een Indonesisch 
onderzoeksinstituut op gebied van elektrotechniek) enkele 
ingenieurs naar Europa om in samenwerking met de ingeni-
eurs van BN en Holec te leren hoe men elektrische treinstel-
len kon ontwerpen. De stand van de techniek in de elektri-
sche treinstellen die op dat moment in Jakarta en omstreken 
reden, kon het best vergeleken worden met die van de 
NS-serie 1200 en materieel ’54 (gelijkstroomtractiemotoren 
waarbij met behulp van weerstanden de snelheid en de 
trekkracht werden bepaald). Maar in de INKA-BN-Holec-
treinstellen gebruikte men de nieuwe draaistroom-techno-
logie (bij NS toegepast in de VIRM-stellen), hierbij wordt de 
bovenleidingspanning omgezet in een regelbare driefasen 

wisselspanning waarmee de asynchrone tractiemotoren 
gevoed worden. De trein stellen bestonden uit vier rijtuigen. 
Het eerste werd in 1994 afgeleverd, het laatste kwam in 
2001. In totaal zijn er 31 stellen aan PT KA(I) geleverd voor 
het forensenvervoer rond Jakarta. Bij het personeel gingen 
deze treinstellen ‘KRL-Holec’ heten, waarbij KRL de afkor-
ting is van Kereta Rel Listrik (elektrische trein).
In het dagelijks gebruik functioneerden de KRL-Holec-
treinstellen niet zonder problemen; er traden vaak storin-
gen op die niet makkelijk konden worden verholpen. Ze 
stonden dan ook vaker in de werkplaats dan dat ze dienst 
deden. Er waren veel kinderziekten en het personeel moest 
wennen aan de nieuwe technologie; bovendien waren 
onderdelen duur en moeilijk te krijgen. De verkregen 
lening was niet genoeg om de stellen ook te onderhouden; 
om enkele treinstellen rijvaardig te houden moesten 
andere worden gekannibaliseerd. Uiteindelijk werden de 
KRL-Holec’s in 2004 uit dienst genomen. Later werden 
enkele treinstellen omgebouwd tot dieselelektrische stel-
len, de serie KRD. De KRD’s deden dienst op de vlakke lijn 
tussen Solo en Yogyakarta als forensentreinen (zie paragraaf 
Prambanan Ekspres). 
Hoewel het INKA-BN-Holec-project dus geen succesverhaal 
werd, was het wel leerzaam voor de ingenieurs van INKA 
en LEN. Met de opgedane ervaring probeerde INKA nu 

WIDOYOKO EN GERARD DE GRAAF

(vervolg*)

* Vervolg van OdR 2021-9.
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een geheel eigen elektrisch treinstel te ontwerpen. Dit 
treinstel ging KRL-I (I van Indonesia) heten, het prototype 
werd geïntroduceerd in 2001. Er werden twee proefstellen 
gebouwd die later ook in de normale dienst kwamen. De 
serie KRL-I werd het leerplatform om zelf verder te kunnen 
ontwikkelen. Zo werd met de KRL-I als basis ook een serie 
dieselelektrische treinstellen KRD-I gebouwd, waarvan het 
eerste in 2008 in dienst werd gesteld. Met een lening van 
de Kreditanstalt für Wiederaufbau, de Duitse instantie voor 
ontwikkelingshulp, bestelde het ministerie van Transport 
DJKA vervolgens tien elektrische treinstellen voor het foren-
senvervoer rond Jakarta bij INKA, waarbij INKA de KRL-I 
als basis gebruikte, maar de elektrische uitrusting en het 
tractiesysteem bestelde bij Bombardier. Deze treinstellen 
werden in 2011 afgeleverd en twee jaar lang beproefd voor-
dat ze in dienst kwamen op de voorstadslijnen rond Jakarta. 
Deze treinstellen gebruiken ook de draaistroom-technologie 
waarmee de werkplaatsmonteurs inmiddels goed kunnen 
omgaan. De officiële aanduiding van de treinstellen luidt 
KRL-I-9000 (serie EA 202), maar omdat ze zijn gebouwd 
met de lening van de KfW, worden ze door het personeel 
‘KRL-KfW’ genoemd. De KfW’ers reden tot voor kort op het 
traject Jakarta Kota – Tanjung Priok.  

Diesels voor het ministerie en de export
Vervolgens gaf het DJKA in 2012 de opdracht aan INKA 
om een diesellocomotief, toegesneden op de Indonesische 
omstandigheden, te ontwerpen. Het resultaat was de diesel-
hydraulische serie CC300 waarvan het eerste exemplaar 
in mei 2013 werd geleverd (zie OdR 2013-8). Er zijn vijf 
locomotieven gebouwd, waarvan het DJKA er drie inzet op 
Java: een in Madiun en twee in Jakarta. Op Sumatra is er 
een gestationeerd in Medan (Noord-Sumatra) en een in de 
havenstad Tanjung Karang (Zuid-Sumatra). Op Java zijn 
ze in gebruik voor werktreinen of als trekkracht voor de 
luxe inspectietrein van het DJKA. Af en toe worden ze ook 
gebruikt door PT KAI voor de reguliere treindienst tussen 
Bogor en Sukabumi. Op Sumatra zet het ministerie voor 
Transport de locomotieven voornamelijk in bij de bouw 
van de Trans-Sumatra Spoorweg, die uiteindelijk het spoor-
wegnet rond Medan (de oude Deli Spoorwegmaatschappij) 
met dat in Zuid-Sumatra moet verbinden. Ook de door-
trekking naar Aceh is voorzien. De Trans-Sumatra Spoorweg 
is een oud plan uit de koloniale tijd, dat nu stukje bij beetje 
door het DJKA gerealiseerd wordt. Een einddatum voor het 
project is niet vastgesteld en de voltooiing zal waarschijnlijk 
nog jaren op zich laten wachten. 
Hoewel de serie CC300 is ontwikkeld voor de Indonesische 
spoorwegen is het jammer dat PT KAI nog geen belangstel-

ling heeft getoond voor deze locomotieven. Daarentegen 
heeft de Philippine National Railways (PNR) drie stuks 
besteld, die in 2020 zijn geleverd. PNR bestelde in 2018 
al vier driedelige dieselelektrische treinstellen, gebaseerd 
op de KRD-I-treinstellen. Ze doen sinds 2020 dienst in het 
forensen verkeer rond de hoofdstad Manilla. 
  
Nu INKA in staat is om rijtuigen en bepaalde typen trein-
stellen en locomotieven volledig zelf te bouwen, heeft het 
ministerie van Transport bepaald dat materieel dat INKA 
kan produceren, niet geïmporteerd mag worden. In januari 
2019 kreeg INKA een bestelling van bijna duizend rijtuigen 
om alle oude exemplaren van PT KAI te vervangen. Op 
de internationale markt levert INKA inmiddels rijtuigen 
aan Maleisië, Sri Lanka en Bangladesh; in totaal zijn er tot 
dusver 340 geëxporteerd. De Zuidoost-Aziatische landen 
die samenwerken in de ASEAN-groep nemen van INKA ook 
andere producten af, zoals goederenwagens, of laten onder-
houd aan wagens door INKA uitvoeren. Maar de concur-
rentie is groot: INKA moet in de regio concurreren met 
landen als India en China. 

Op weg naar eigentijdse beveiliging
Het al eerder genoemde elektrotechnisch onderzoeks-
instituut PT Len Industri in Bandung heeft naast de elek-
trische uitrusting van treinstellen inmiddels ook systemen 
voor de (rijweg)beveiliging van nieuwe of te moderniseren 
spoor lijnen ontwikkeld. Speciaal ten behoeve van zijn acti-
viteiten voor de spoorwegsector richtte PT Len in 2011 een 
dochteronderneming op: Len Railway Systems (PT LRS). 
Producten van LRS werden onder andere gebruikt bij de 
spoorverdubbeling van de noordelijke hoofdlijn op Java 
tussen Cikampek en Surabaya. Aanleg van nieuwe spoorlij-
nen of spoorvernieuwing gaat nu grotendeels met produc-
ten van LRS. LRS is ook een samenwerking met bekende 
leveranciers op wereldniveau aangegaan; een recent voor-
beeld is Siemens bij het vernieuwen van het beveiligingssy-
steem van de spoorlijnen rondom Jakarta. De Nederlandse 
firma Vialis Railway Systems (VRS) heeft ook contacten met 
LRS. VRS is van plan om samen te werken bij de levering 
van wisselstroommotoren en van overwegbeveiligingssy-
stemen aan de Indonesische spoorwegen. LRS heeft een 
eigen rijwegbeveiligingssysteem ontwikkeld met de naam 
SIL (Sistim Interlocking Len). Het is gebaseerd is op het 
PLC-systeem (Programmable Logic Controller) dat gebruikt 
wordt voor het automatiseren van elektro mecha nische en 
industriële processen. Er zijn nu al 76 stations in Indonesië 
die het SIL-systeem gebruiken om het trein verkeer veilig te 
laten verlopen. 

De eerste in Indonesië 
ontworpen treinstellen 
van de serie KRLI. 
Werkplaats Manggarai 
in Jakarta; 7 november  
2013. 
Foto: Gerard de Graaf.
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Het (voor-)stadsverkeer van Jakarta 
De zeer belangrijke lijn Jakarta – Bogor (vroeger Batavia 
– Buitenzorg) werd om redenen van efficiency al in de 
jaren twintig geëlektrificeerd met 1500 V gelijkspanning. 
De exploitatie werd uitgevoerd door de Electrische Staats 
Spoorwegen (ESS), een dochter van SS-Java. De elektrische 
treinstellen uit de jaren twintig waren midden jaren zestig 
volledig versleten. Onderdelen voor de motorijtuigen waren 
niet meer te verkrijgen, reden om de motorwagens tot volg-
rijtuigen om te bouwen zodat ze voor het drukke forensen-
vervoer beschikbaar bleven. De elektrische locomotieven 
van Heemaf-Werkspoor en SLM-Winterthur bleven rijvaar-
dig tot eind jaren zeventig. 
Het nieuwe tijdperk van het voorstadsverkeer van Jakarta 
begon toen het PJKA nieuwe elektrische treinstellen bestel-
de bij Nippon Sharyo in Japan. Ze werden officieel in 
gebruik gesteld door president Suharto in 1976. Sindsdien 
is de populariteit van de forensentreinen tussen Jakarta en 
Bogor en op de andere lijnen in Jakarta enorm toegenomen. 
Er zijn steeds meer nieuwe woonwijken bij de stations 
verrezen, terwijl de bevolking van de agglomeratie Jakarta 
groeide van circa vijf miljoen in 1970 tot naar schatting 
zeventien miljoen in 2020. Sinds 1980 komen de meeste 

nieuwe treinstellen voor dit vervoer uit Japan. Hoewel 
INKA zoals we zagen in staat is om zelf stellen voor voor-
stadsvervoer te ontwerpen en te bouwen, importeren  de 
Indonesische spoorwegen liever tweedehands stellen uit 
Japan. De prijs van de tweedehands stellen is erg laag verge-
leken met de nieuwe van INKA en ze worden snel geleverd. 
Het idee om tweedehands Japanse elektrische treinstellen 
te importeren komt van het ministerie van Transport DJKA; 
op die manier konden de problemen die ontstonden door 
de groeiende vervoersvraag snel worden opgelost.

Meer lijnen rondom Jakarta zijn intussen geëlektrificeerd. 
Anno 2020 is de elektrificatie in oostelijke richting voort-
geschreden tot station Cikarang, in westelijke richting tot 
station Tangerang en in zuidwestelijke richting tot station 
Rangkasbitung. Sinds 2008 wordt het forensenvervoer rond 
Jakarta verzorgd door een dochterbedrijf van PT KAI, PT KAI 
Commuter Indonesia (PT KCI). Het forensenvervoer op de 
voorstadslijnen rond Jakarta is niet meer weg te denken. In 
mei 2018 bedroeg het totaal aantal reizigers één miljoen 
per dag. In 1990 waren dat er slechts 82.000, maar in het 
jaar 2000 was het aantal al gegroeid tot 500.000 (schat-
ting). Daarna was er een terugval tot ruim 350.000 tien jaar 

   De hogesnelheidslijn Jakarta – Bandung
In het najaar van 2022 organiseert Indonesië de G20, de top 
waar de leiders van de twintig belangrijkste economieën 
bij elkaar komen. Dan wil president Joko Widodo en zijn 
regering het land van zijn beste kant laten zien. Een van de 
projecten die dan af moet zijn is de hogesnelheidslijn Jakarta 
– Bandung, die het mogelijk maakt in 36 minuten van Jakarta 
naar Bandung te reizen. De snelste treinen over de bestaande 
spoorlijn doen er twee uur en vijftig minuten over.
Voor president en regering is de HSL Jakarta – Bandung een 
prestigezaak. Het is een bewijs van daadkracht. Vanaf het 
begin hangt er een controversiële sfeer rond de bouw van de 
lijn. Het begon al met de keuze van de projectpartner. Zowel 
China als Japan wilde de klus klaren en beide boden zachte 
leningen aan om de bouw van de lijn te financieren. Indonesië 
koos uiteindelijk om onheldere – politieke – redenen voor 
China, tot grote woede van de Japanners die stelden dat niet 
alleen hun financiële voorwaarden gunstiger waren, maar 
ook dat er meer technologieoverdracht zou plaatsvinden en 
dat hun treinen betrouwbaarder en geschikter waren voor 
de Indonesische omstandigheden. De officiële start van de 
bouw vond plaats op 21 januari 2016 in aanwezigheid van 
president Joko Widodo. Maar de minister van Transport, 
Ignasius Jonan, was er niet. Jonan was de man die als 
directeur PT KAI succesvol getransformeerd had van een oud 
en stug staatsbedrijf tot een modern transportbedrijf en mede 

door dit succes benoemd was tot minister van Transport. 
Zijn afwezigheid riep veel vragen op bij pers en publiek. Het 
gerucht ging dat de minister nog geen officiële toestemming 
had gegeven om het project te starten omdat aan een paar 
belangrijke voorwaarden nog niet was voldaan. Ook vond 
Ignasius Jonan dat de spoorweg projecten op andere eilanden 
dan Java belangrijker waren voor de economische ontwikke
ling van Indonesië dan de hogesnelheidslijn. Zes maanden 
later werd Jonan als minister vervangen door Budi Karya. 
De hogesnelheidslijn Jakarta – Bandung is 142,3 kilometer 
lang, heeft normaalspoor en telt vier stations: Halim, ten 
noorden van de oude internationale luchthaven van Jakarta, 
in het gebied dat vroeger Meester Cornelis heette; Karawang 
ongeveer halverwege; Walini in het westen van de agglo
meratie Bandung, Padalarang en eindstation Tegal Luar in het 
centrum van Bandung. Niet ver van dit eindstation wordt ook 
een onderhoudswerkplaats gebouwd. De treinstellen die de 
HSL gaan berijden worden in China gebouwd door CRRC in de 
vestiging in QingdaoSifang. Ze zijn van het type CR400AF dat 
een dienstsnelheid heeft van 350 km/h.
In 2016 werd verwacht dat de hogesnelheidstreinen eind 
2019 zouden gaan rijden, maar dat werd al snel 2020 en nu 
hoopt men dus op een start eind 2022. In mei 2021 was 74 % 
van de infrastructuur klaar. De oorzaken van de vertragingen 
zijn zowel van financiële als technische aard. De kosten zijn 
inmiddels opgelopen van 1,25 miljard tot 5,32 miljard euro. 
De meerkosten worden gedekt door extra geld in China te 
lenen. De (staats)bedrijven die de HSL zullen beheren zijn: PT 
KAI, PT Wijaya Karya (aannemersbedrijf), PT PN 8 (plan tage 
bedrijf), PT Jasa Marga (tolwegbedrijf) en China Railway Group 
Limited. Samen vormen ze een consortium met de naam PT 
KCIC oftewel BV IndonesiëChina Hoge Snelheidstrein. Men 
verwacht dat op de exploitatie de eerste jaren verlies zal 
worden geleden. Er worden zo’n 44.000 reizigers per dag 
verwacht.
Intussen is  treinfabriek INKA samen met onderzoeksinstituut 
BPPT bezig met het ontwerp van een eigen (semi)hogesnel
heids trein die Jakarta en Surabaya langs de noordkust van 
Java met elkaar zal verbinden. Japan is gevraagd om te 
participeren in dit project. Eerder had het land geweigerd om 
in een project te stappen dat voorzag in de doortrekking van 
de HSL Jakarta – Bandung via Yogyakarta naar Surabaya. Of 
de samenwerking tussen INKA en Japanse treinenbouwers iets 
wordt zoals in het verleden?

In 2017 werd het Chinese hogesnelheidstreinstel voor Jakarta – Bandung 
gepresenteerd als schaalmodel op een transportbeurs in Jakarta;
9 november 2017. Foto: Gerard de Graaf.
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later. Deze tijdelijke daling kan verklaard worden door de 
economische crisis na de val van Suharto in 1997 en zeker 
ook door het effectief terugdringen van het zwartrijden. Het 
aantal van 2018 zal als gevolg van covid-19 intussen wel 
wat zijn teruggelopen. 
Een eerste concrete uitbreiding van het spoorwegnet rond 
Jakarta was de opening in 2019 van de Airport Link tussen 
de nieuwe internationale luchthaven Soekarno-Hatta en 
het centrum van de stad. De 36 kilometer lange verbin-
ding wordt geëxploiteerd met nieuw materieel van INKA. 
De luchthaventrein wordt beheerd door PT Railink, ook 
een dochter van PT KAI. Inmiddels zijn door het DJKA 
en PT KAI ook elders in Indonesië airport rail links gecre-
eerd of wordt eraan gewerkt. Het gaat in alle gevallen om 
bestaande spoorlijnen die worden opgeknapt en over korte 
afstand tot de vliegvelden worden verlengd. Zo beschik-
ken de luchthavens van Surakarta (Adisumamo Airport), 
Yogyakarta (Yogyakarta International), Medan (Kualanamu 
Airport) en Padang (Minangkabau Airport) alle over een 
airport rail link met het centrum van de steden, geëxploi-
teerd door PT Railink. Een apart geval is de rail link van 
Palembang (zie onder).

Metro en light rail in Jakarta 
Naast het net met geëlektrificeerde (voor)stadstreinen 
beheerd door de KCI, hebben de centrale regering en de 
gouverneur van Jakarta recentelijk de bouw van zowel 
een metro- (MRT) als twee light rail (LRT)-lijnen geïniti-
eerd. Van beide projecten kwamen de eerste gedeelten in 
2019 gereed, het jaar waarin de Aziatische Spelen werden 
gehouden in Indonesië. De MRT wordt geëxploiteerd door 
PT MRT Jakarta, een exploitant onder toezicht van de pro-
vincie Jakarta. Het deel van de metrolijn dat nu gereed is, 
is twintig kilometer lang en loopt van station Lebak Bulus 
in het zuiden van de stad tot Bunderan HI nabij Plaza 
Indonesia in het centrum en heeft dertien stations. De 
lijn kent een bovengronds gedeelte op viaducten tussen 
Lebak Bulus en Senayan en gaat vanaf daar ondergronds 
tot station Bunderan HI. De financiering van de lijn werd 
mogelijk met een lening van Japan, het is dan ook geen 
wonder dat de belangrijke technische specificaties zijn 
bepaald door de Japanners en dat de treinstellen gebouwd 
zijn door Nippon Sharyo. Op dit moment wordt gewerkt 
aan het tweede gedeelte van de lijn, tussen Bunderan HI en 
PT KAI-station Kota in noordelijke richting met zes tussen-
stations over een afstand van ongeveer zes kilometer. 

Daarnaast zijn in Jakarta twee LRT (Light Rail Transit)-
lijnen/netwerken in aanleg. Het eerste project wordt 
beheerd en gefinancierd door de provincie Jakarta via haar 
vastgoedbedrijf PT Jakpro. Het eerste gedeelte van deze 
LRT-lijn was gereed in december 2019 en verbindt de 
stations Velodrome en Kelapa Gading (5,6 kilometer). De 
aannemer voor de bouw van de LRT Jakarta is PT Wijaya 
Karya, de treinstellen zijn gebouwd door Hyundai Rotem 

Met Duitse hulp werd 
de serie KRLKfW 
gebouwd voor het 
voorstadsverkeer 
van Jakarta. Een van 
de stellen op station 
Tanjung Priok kort voor 
vertrek naar Jakarta 
Kota; 20 mei 2016.
Foto: Widoyoko.

Het lijnennet van PT KCI, de voorstadslijnen van Jakarta. De lijn Rangkasbitung – 
Merak is nog niet geëlektrificeerd. 
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in Zuid-Korea en de beveiliging is aangelegd door PT LRS. 
De exploitatie wordt uitgevoerd door PT LRT Jakarta; men is 
nu bezig de lijn van station Velodrome naar Dukuh Atas te 
verlengen. 
Het andere LRT-project wordt door de centrale regering 
gefinancierd en zal Jakarta met Bekasi en Bogor verbinden 
onder de naam LRT Jabodebek. Het wordt gefinancierd 
door twaalf Indonesische banken, wat meer vrijheid geeft 
om te bepalen welke bedrijven mee (mogen) doen aan het 
project. PT Adhi Karya is aangewezen als hoofdaannemer, 
voor de treinstellen is PT INKA verantwoordelijk en de 
be vei liging en treinbeïnvloeding worden geleverd door 
PT Len Industri. De exploitatie gaat naar PT KAI. Men is 
nu bezig met het afmaken van de eerste fase van de lijn 
die de stations Dukuh Atas (provincie Jakarta), Bekasi 
Timur en Cibubur (beide in de provincie West-Java) zal 
verbinden. De lijnen van LRT Jakarta en LRT Jabodebek 
zullen op station Dukuh Atas samenkomen. Hoe  wel ze 
dezelfde spoorwijdte hebben (normaalspoor) is integratie 
en uitwisseling door de verschillende systemen niet moge-
lijk. LRT Jabodebek zal automatisch rijden met Grade of 
Automation (GoA) level 3, dus zonder machinist. Dit auto-
matische treinsysteem is ontworpen en gebouwd  door PT 
Len Industrie; het wordt de eerste lijn in Indonesië waar 
bestuurderloze treinen rijden. Men is nu bezig met proef-
rijden, de opening wordt verwacht in de loop van 2022. 
Anders dan de namen doen vermoeden zijn de verschil-
len tussen het Mass Rapid Transit en het Light Rail Transit 
systeem niet groot. Ze rijden beide volledig op een eigen 

baan en de treinstellen zien er vrijwel hetzelfde uit. De 
verschillen zitten in de capaciteit, de spoorwijdte en de 
stroomtoevoer: de MRT heeft met 1950 zitplaatsen per 
treinstam een grotere capaciteit dan een LRT-trein met 
1500 zitplaatsen; MRT gebruikt de Indonesische standaard 
spoorwijdte 1067 millimeter en LRT rijdt op normaalspoor; 
MRT past bovenleiding toe met 1500 V gelijkspanning, bij 
de LRT geschiedt de stroomtoevoer via een derde rail waar 
750 V gelijk spanning op staat.  

Palembang, Surabaya en Bogor
De eerste Light Rail Transit (LRT)-lijn in Indonesië werd 
gerealiseerd in Palembang, de hoofdstad van de provincie 
Zuid-Sumatra. Het was een prestigeproject voor de Azia ti-
sche Spelen in 2018. President Joko Widodo ondertekende 
in oktober 2015 het besluit om de lijn aan te leggen. 
PT Waskita Karya was de hoofdaannemer en verantwoor-
delijk voor de bouw, PT INKA leverde de LRT-treinstellen 
en PT LRS de beveiliging. Het project werd gefinancierd 
door de centrale regering. De lijn met een spoorwijdte van 
1067 millimeter verbindt de luchthaven van Palembang via 
het centrum van de stad met het Jakabaring-sportcomplex. 
De lijn verloopt voornamelijk op een viaduct met een 
lengte van 23,4 kilometer, heeft dertien stations en was in 
april 2018 klaar. De LRT Palembang wordt beheerd door de 
provincie Zuid-Sumatra.  
Terwijl Jakarta volop bezig is met de uitvoering van allerlei 
spoorwegprojecten, wordt Surabaya als op een na grootste 
stad op Java achtergesteld. Forensenvervoer per spoor rond 

Railinkstel K11 1736 
kort na vertrek van 
station Sudirman 
op weg naar de 
luchthaven Sukarno
Hatta. Jakarta,
12 november 2018. 
Foto: Gerard de Graaf.

Een Railinkstel 
komende van de 
luchthaven ten zuiden 
van Medan nadert het 
centrum van de stad. 
De voorbereidingen 
om van de vele 
railwegkruisingen 
af te komen zijn in 
volle gang; aan het 
nieuwe spoorviaduct 
wordt hard gewerkt. 
De spoorbomen zijn 
vertrouwd (Alkmaar!), 
maar het bijbehorende 
waarschuwingsgeluid 
is anders dan in 
Nederland. Medan,
7 april 2018. 
Foto: Gerard de Graaf.
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Surabaya is er maar mondjesmaat. De voormalige burge-
meester van de stad, mevrouw Tri Risma (nu minister van 
Sociale Zaken), poogde enkele jaren geleden om de in 
de jaren zestig opgeheven stadstram te laten terugkeren. 
Er kwamen fraaie beloftes van de vorige minister van 
Transport om budget toe te kennen en technische delegaties 
bezochten de trambedrijven van Den Haag en Rotterdam, 
maar helaas is er in Surabaya nog steeds geen project van de 
grond gekomen. 
Kansrijker lijkt het tramproject in Bogor, waarvoor de SIG-
trams van de lijn Utrecht – Nieuwegein in beeld waren. Een 
delegatie van het ministerie van Transport en de viceburge-
meester van Bogor hebben in september 2019 Utrecht 
bezocht om de mogelijke overdracht van de daar overtollig 
geworden SIG-trams te bespreken. Omdat de trams ouder 
waren dan dertig jaar (de leeftijdgrens in Indonesië voor 
te importeren tweedehands materieel) is de overname 
uiteindelijk afgeketst. Nu de levering uit Utrecht niet door-
gaat heeft INKA een eigen tramontwerp gepresenteerd. De 
beoogde tram zal het openbaar vervoer in Bogor verbeteren 
en als aanvoerlijn dienen voor de LRT Jabodebek. De 
coronapandemie zorgt momenteel voor vertraging van het 
project, een datum voor de realisatie is nog niet bekend.

De Prambanan Ekspres
In het midden van Java liggen de oude vorstensteden 
Yogyakarta en Solo (Surakarta). De afstand tussen beide 
bedraagt ruim zestig kilometer en zowel de provinciale weg 
als de spoorlijn behoren tot de drukste van Centraal-Java. 
In het drukke verkeer van forenzen voegen zich tijdens 
het vakantieseizoen ook nog talrijke lokale en internatio-
nale toeristen die afkomen op de culturele attracties in de 
vorsten steden. 
De treindienst tussen Yogyakarta en Solo werd tot 1 maart 
2021 uitgevoerd door de Prambanan Ekspres, beter bekend 
als ‘Pramex’ (zie ook OdR 2020-12, blz. 559). Deze Pramex 
mocht zich in een grote belangstelling verheugen omdat hij 
in vergelijking met de bus goedkoper en sneller was. Sinds 
december 2019 werden er twintig ritten per dag uitgevoerd, 

Een MRTmetrostel 
nadert kort na de 
opening het voorlopige 
eindpunt Blok M in de 
gelijknamige wijk in 
het zuiden van Jakarta; 
5 april 2019. 
Foto: Gerard de Graaf.

Schematische weergave van de eerste fase van het LRT Jakartaproject. Kaart van LRT Palembang.
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tien in elke richting. Op bepaalde uren reed de Pramex door 
tot Kutoarjo, ongeveer veertig kilometer ten westen van 
Yogyakarta. Behalve werkenden en toeristen maakten ook 
veel studenten gebruik van de Pramex. Yogyakarta is een 
studentenstad waar het moeilijk is om een kamer te vinden, 
dus veel studenten blijven bij hun ouders wonen of wonen 
net buiten de stad. Ook voor studenten was de Pramex-trein 
de goedkoopste manier om naar Yogyakarta te gaan: vol 
tarief van Yogyakarta naar Solo bedroeg slechts achtduizend 
rupiah, ongeveer vijftig eurocent.
De Pramex-dienst werd uitgevoerd met vijf dieselelektrische 
treinstellen, die INKA in Madiun had geconstrueerd uit de 

elektrische treinstellen die in 1994 samen met BN en Holec 
waren ontworpen voor de lijn Jakarta – Bogor (zie boven). 
Ze werden in 2004 uit dienst genomen maar de bakken 
waren nog goed en INKA nam het initiatief om ze geschikt 
te maken voor dieselelektrische aandrijving met een diesel-
motor van Cummins als krachtbron. Die werd geplaatst in 
een van de rijtuigen waarvan nog een helft voor de reizigers 
beschikbaar bleef. Het werden de eerste dieselelektrische 
treinstellen die INKA zou bouwen. 
De vijfdelige ‘nieuwe’ treinstellen van de Prambanan 
Ekspres werden geïntroduceerd in de dienstregeling van 
1 maart 2006. De lijn tussen Yogyakarta (station Tugu) 

De K11 18 102, een van 
de gloednieuwe stellen 
van LRT Jakarta, 
gebouwd door Hyundai 
Rotem op de halte 
Boulevard Selatan; 
Jakarta, 20 januari 
2020.
Foto: Faris Fadli.

Het beoogde net van LRT Jabodebek. De rode lijn is de eerste fase die binnenkort operationeel zal zijn.
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en Solo (station Balapan) loopt door vlak gebied, dus de 
diesel elektrische treinstellen presteerden goed; ze haalden 
een operationele snelheid van 60 tot 80 km/h. 
Volgens de gegevens van de regio Yogyakarta van de 
Indonesische spoorwegen, gepubliceerd in januari 2019, 
maakten gemiddeld 11.000 passagiers per dag van de 
Pramex-dienst gebruik en het aantal reizigers nam elk jaar 
fors toe. Eigenlijk was de capaciteit van de Pramex-dienst te 
gering; in de spitsuren waren de treinen overvol. Zowel het 
aantal treinen als de capaciteit per trein moesten omhoog.

Elektrificatie Yogyakarta – Solo 
In 2010 startte het DJKA een studie om de lijn Yogyakarta 
– Solo te elektrificeren. Een kleine DJKA-delegatie deed ook 
Nederland aan en legde haar oor bij ProRail te luisteren. 
In eerste instantie dacht men aan elektrificatie met 3000 V 
gelijkspanning of 25 kV wisselspanning, maar uiteindelijk 
besliste het ministerie om te kiezen voor 1500 V gelijk-
spanning. Kostenoverwegingen waren bij die beslissing 
belangrijk, maar de jarenlange ervaring met 1500 V gelijk-
spanning in Jakarta zal zeker ook een rol gespeeld hebben. 
Er werden acht onderstations gepland, alle op korte afstand 
van de tussenstations Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, 
Srowot, Klaten, Ceper, Gawok en Purwosari. Pas aan het 
eind van 2019 begon men nabij Klaten met de plaatsing 
van de betonnen palen voor de bovenleiding. Het rollend 
materieel voor de nieuwe elektrische lijn kwam uit Jakarta, 
namelijk de treinstellen van de serie i-9000, de KRL KfW-
treinstellen, die daar de dienst van Kota naar Tanjung Priok 
verzorgden (zie boven). Voordat ze naar Yogyakarta werden 
gestuurd, werden de treinstellen eerst grondig door INKA in 
Madiun gereviseerd en kregen ze een ander kleurenschema. 
De serie i-9000 is gemaakt van roestvrij staal (de laatste 
jaren erg populair want makkelijk in onderhoud) en staat 
bekend om de goede rijkwaliteiten. Elk treinstel heeft vier 
rijtuigen; elk rijtuig heeft zes deuren, drie aan elke zijde. 
De twee rijtuigen in het midden zijn de motorwagens, die 
worden geflankeerd door twee niet-gemotoriseerde stuur-
standrijtuigen. De rijtuigen hebben zitplaatsen in langs-
richting, waardoor er meer ruimte voor staande passagiers 
is. In de spitsuren kan een treinstel daardoor iets meer dan 
duizend passagiers vervoeren. De treinstellen zijn voorzien 
van airconditioning, tegenwoordig een standaard service 
van de spoorwegen. 

Begin oktober 2020 was het traject Yogyakarta – Klaten 
klaar. Eind oktober kwamen de eerste twee elektrische 
treinstellen in Klaten aan en kon de elektrische infrastruc-
tuur en het rollend materieel worden getest. Tussen 5 en 
10 november vonden testritten plaats  en in februari 2021 
konden de reizigers kennis maken met het nieuwe materi-
eel. Op 1 maart 2021 verklaarde president Joko Widodo in 
aanwezigheid van de sultan van Yogyakarta en vele belang-
rijke hoge ambtenaren de elektrische dienst officieel voor 
geopend tijdens een ceremonie in station Tugu Yogyakarta.
Zoals in Jakarta wordt de Commuter Yogyakarta Line 
(ofwel KRL Yogya-Solo) beheerd door PT Kereta Commuter 
Indonesia (PT KCI). De ticketprijs is gelijk aan die van de 
Pramex-dienst en ook de frequentie is hetzelfde gebleven. 

Op 27 augustus 2021 kreeg de onlangs geopende nieuwe 
luchthaven van Yogyakarta een eigen spoorverbinding 
met de lijn Yogyakarta – Solo. De luchthaven van Solo 
(Adisumamo) heeft al sinds 2019 een treinverbinding met 
de station Balapan in het centrum van de stad.
Er bestaan plannen de elektrische dienst zowel voorbij 
Yogyakarta als voorbij Solo (tot Semarang aan de kust) uit 
te breiden. De Pramex-treinstellen verzorgen sinds 1 maart 
alleen nog de diensten van Yogyakarta naar Kutoarjo.

Conclusie
Na 1945 moesten zowel Indonesië als Nederland hun 
spoor  bedrijven weer van de grond af opbouwen. De opko-
mende automobiliteit en het toenemende vliegverkeer 
maakten dat in beide landen op een gegeven moment 
railvervoer als ouderwets werd gezien. Na jaren waarin in 
Indonesië alleen maar lijnen werden opgeheven, worden 
nu nieuwe lijnen aangelegd, vindt op vele plaatsen spoor-
verdubbeling plaats en wordt de heropening van gesloten 
lijnen voorbereid. Intussen wordt met Chinese partners 
gewerkt aan een hogesnelheidslijn die in 2022 gereed moet 
zijn. Dat maakt dat het railverkeer in Indonesië onvermin-
derd boeiend is. 

Bronnen
- Kereta Commuter Indonesia (Uitgave PT KCI).
- Majalah kereta api , Op de Rails (tijdschriften).
- Team APKA: Sejarah Perkeretaapian Indonesia 1867-1914 
  (uitgeverij Angkasa, Bandung 1997).

KRD Pramex (links)
en KRL Pramex naast 
elkaar op station 
Klaten. De laatste week 
van de KRD Pramex; 
februari 2021. 
Foto: 
Public Relations PT KCI.
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Als je ’s ochtends vertrok om Schwerin vanuit 
Nederland te bereiken, kwam je daar pas aan het 
einde van de namiddag aan. Daarom koos ik voor 
een andere mogelijkheid: aan het einde van de 

middag naar Hamburg reizen en vandaar in alle vroegte 
de eerste van de twee dagelijkse treinverbindingen naar 
Schwerin benutten. Die 123 kilometer namen toch nog drie 
uur reizen in beslag (tegenwoordig bijna anderhalf uur met 
een uurdienst!), maar het maakte het reizen toen wel extra 
spannend en ik kwam toch al om 10 uur ’s ochtends in 
Schwerin aan. 
Daar bleek de tram in de gedaante van de hier rijdende lijn 1 
niet direct te vinden, omdat deze het station op enige afstand 
passeerde. Hoewel Schwerin sinds 1973 ruimschoots was 
voorzien van Tatra T3-trams, trof ik op lijn 1 nog driewagen-
trams aan bestaande uit de onverwoestbare Gotha-tweeassers. 

Maar eerst iets nader verteld over Schwerin, waar in een 
(ooit) fraaie historische stad een normaalsporig trambedrijf 
bestond met zes vrij korte radialen. De stad was tijdens de 
Tweede Wereldoorlog drastisch vernield. Dat gold ook voor 
het trambedrijf, dat nadien vanwege nieuw ontwikkelde 
zware industrieën in aanmerking kwam voor een grondige 
herbouw met behoud en verlenging van vier radialen. Het 
werd daarbij ingericht voor breed (2,50 meter) materieel. 
Daardoor kon hier vanaf 1973 de originele Tsjechische 
Tatra T3 in dienst komen, evenals in Karl-Marx-Stadt met 
zijn gereconstrueerde normaalsporige tramnet.
Wegens de sterke vervoerpieken op vooral de lijn naar Neu 
Pampow reden er uitsluitend driewagen Tatra-tramstellen; 
bovendien kwamen dan ook de spitslijnen 4 en 4A in 
dienst. Ik reed echter buiten de spitsuren, zodat ik aangewe-
zen was op de buiten de binnenstad verkerende lijn 3 met 

Afsluitend bezoek 
aan de DDR-trams

Een Gotha-driewagen-
tram op lijn 1 (32 + 
86 + 82) voor het 
Hauptbahnhof van 
Schwerin; 13 augustus 
1981.
Foto’s bij dit artikel: 
Maurits van Witsen.

Alweer geruime tijd geleden heb ik in OdR 2019-5, 2019-10 en 2020-4

mijn bezoeken in 1967 en 1968 aan de talrijke trambedrijven in de 

DDR beschreven. Maar zelfs toen ontbraken er nog enkele: Schwerin, 

Rostock en Leipzig. Deze bezoeken heb ik uitgesteld omdat andere 

landen met sterk verwaarloosde bedrijven om voorrang vroegen. Pas in 

1981 leidde mijn jaarlijkse tramuitstapje naar deze steden.

MAURITS VAN WITSEN
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zijn povere veertigminutendienst. 
Zoals uit het voorgaande is af te leiden, beschikte Schwerin 
over een modern trambedrijf met overwegend op vrije baan 
liggende sporen. Helaas was het toen nog gesitueerd in een 
vrij troosteloze omgeving wegens de vernielde binnenstad, 
maar het vele water in de omgeving maakte veel goed. Niet 
voor niets heet Schwerin ‘de stad van de zeven meren’.

Naar Rostock 
Nog in de middag reisde ik verder naar de 88 kilometer ver-
derop gelegen belangrijke havenstad Rostock. Hoewel voor-
zien van het etiket D-trein had hij er toch nog anderhalf uur 
voor nodig, maar de reis liep door een mooie streek met 
weidse uitzichten en veel water. Omdat ik omstreeks half 
vijf aankwam en op het stationsplein de beide tramlijnen 
van deze stad uitnodigend gereedstonden, kon ik het niet 
laten om snel even een rit met lijn 11 te maken. Deze voer-

de, evenals trouwens lijn 12, via de Steintor op eigen baan 
door de ruime binnenstad naar de Doberanerplatz, vanwaar 
elke lijn zijn eigen weg vervolgde, de mijne naar het Neuer 
Friedhof. Uiteraard voltooide ik het bezoek ’s avonds met 
de bezichtiging van het laatste beetje oude binnenstad, ter-
wijl ik de volgende ochtend ook lijn 12 met mijn bezoek 
aan het wat verder weg gelegen Marienehe verblijdde. 
Al met al een vrij saai trambedrijf met als enige spannende 
bijzonderheid dat er soms op delen van lijn 11 en 12 tus-
sendiensten werden ingezet met de lijnnummers 1 en 2. 
Alle eenheden bestonden uit driewagentrams, samengesteld 
uit Gotha-tweeassers, vaak ook dezelfde Gotha-tweeassers 
met tussenhangend balkon als gelede wagen en voorts 
Reko-tweeassers. Tussen 1951 en 1974 had er een derde 
tramlijn met het nummer 4 bestaan, die zijn beginpunt had 
bij de Steintor en via een enkelsporig tracé het oostelijke 
stadsdeel Dierkow bediende. 
Merkwaardigerwijze heeft deze krimp niet geleid tot een 
verdere reductie van het trambedrijf. Integendeel, na de 
Wende heeft men kans gezien om het tramnet drastisch uit 
te breiden. Tegenwoordig wordt een maar liefst drie keer 
zo groot net door zes lijnen bereden. Zelfs Dierkow krijgt 
mogelijk zijn tramverbinding terug. In 1981 was daar hele-
maal niets van te bespeuren.

Smalspoorstoom
Slechts zestien kilometer en een half uur sporen vanaf 
Rostock ligt het stadje Bad Doberan, dat op zijn beurt 
weer zestien kilometer verwijderd ligt van Ostseebad 
Kühlungsborn. Een beetje badplaats kan niet zonder gas-
tenaanvoer per spoor en deze plaats werd daarom bediend 
door een oorspronkelijk als stoomtram gebouwde trein op 
90 centimeter spoor. Die liep deels langs de openbare weg, 
maar in Bad Doberan reed de tram dwars door de stad via 
smalle straten. Dat leverde geweldige taferelen op, want de 
treinen bestonden meestal uit een stoomlocomotief met 
liefst negen rijtuigen.
Ook al betrof mijn reis louter trambedrijven, een smal-
spoorstoomtreinlijn misstond hierin geenszins. Het leverde 
een spannende rit op in een druk bevolkte smalspoortrein
Wegens het succes ervan overleven ook de resterende 
smalspoorstoomtreinlijnen uit de DDR-tijd tot de huidige 
dag en bedienen ze een dankbaar toeristenpubliek. In het 
Harzgebied gaat het zelfs om een vrij omvangrijk meter-
spoornet. De overige nog regelmatig rijdende lijnen met een 
spoorbreedte van 75 centimeter kan men aantreffen op het 
eiland Rügen, bij Zittau en Dresden (twee lijnen).

Rostock, uitzicht vanuit 
hotel Warnow op lijn 12, 
samengesteld uit de 
Reko-tweeassers 38 + 
118 + 119; geheel links 
lijn 11; 14 augustus 
1981.
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Uiteindelijk Leipzig 
Leipzig had ik weliswaar al enkele malen bezocht, maar 
steeds had me de tijd ontbroken om het tramnet aan een 
bezoek te onderwerpen. Ook deze keer diende Leipzig als 
basis voor bezoeken aan andere steden, maar de moderni-
sering van het materieel en toch ook enige inkrimping van 
het tramnet nodigden uitdrukkelijk uit om dit omvangrijke 
trambedrijf te verkennen.  
Wat de veranderingen in het netwerk betreft, deze waren in 
de periode 1968-1981 beperkt gebleven tot opheffing van 
het eindtraject van lijn 2 tussen Paunsdorf en Engelsdorf en 

een uitbreiding in het zuidwesten van de stad naar de nieuwe 
woonwijk Grünau. Het materieelpark was veel ingrijpender 
aangepast. Bijna alle vooroorlogse rijtuigen, waaronder de 
fameuze vierassers met middeninstap en hun tweeassige 
bijwagens, ook met middeninstap, waren van het toneel 
verdwenen. Van de ooroorlogse tweeassers deden alleen nog 
enkele motorrijtuigen met gemoderniseerd uiterlijk dienst 
op de versterkingslijn 12 naar de beroemde Leipziger Messe, 
maar verder domineerden de zeshonderd in deze periode 
aangeschafte Tatra T3D- en B3D-rijtuigen het toneel, die vaak 
als indrukwekkend lange driewagenstellen reden. 

De Goethestrasse in 
Bad Doberan, een 
stadshalte van de 
lijn Bad Doberan 
Bhf – Ostseebad 
Kühlungsborn West 
met stoomlocomotief 
99 2321 en negen 
rijtuigen; 14 augustus 
1981.

Ten opzichte van de 
afgebeelde situatie 
van 1981 zijn er 
sindsden meerdere 
veranderingen 
geweest. Zo zijn de 
trajecten naar Leutzsch 
(13), Anger Crottendorf 
(29), en Markkleeberg 
West (28) opgeheven 
en zijn er in het 
westen en het noorden 
van de stad diverse 
verlengingen gekomen.
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De aankomst in Leipzig op het gigantische kopstation werd 
door de tram adequaat beantwoord met een er dwars voor 
gelegen viersporig tramstation, waarover een continue 
stroom trams op maar liefst tien tramlijnen passeerde. Dit 
hoge aantal is des te opmerkelijker, omdat de binnenstad 
wordt omsloten door een ring, waarover ook nog een flink 
aantal tramlijnen werd verwerkt. Leipzig beschikte toen 
over dertig tramlijnen op een indrukwekkend tramnet met 
twintig radialen, waarvan vier met lange uitlopers. Al met 
al dus een omvangrijk netwerk, waarbij opvalt dat enkele 
lijnen erg dicht parallel aan elkaar lopen, gevolg van het feit 
dat in Leipzig nog tamelijk lang twee elkaar beconcurreren-
de trambedrijven hebben bestaan.
Geen wonder dat ik bijna drie dagen nodig had om het hele 
bedrijf te bezichtigen, vaak nog onderweg onderbroken
om foto’s te maken buiten het frequent vastgelegde 
Hauptbahnhof-complex en de wederopgebouwde binnen-
stad. Extra aantrekkelijk was deze rondreis dankzij de vaak 
kronkelige routes met hun vele ingewikkelde knooppunten 
die waren voorzien van talrijke wissels. Dankzij het nog 
beperkte autoverkeer en het frequente tramverkeer was dit 
toen nog een prettige bezigheid, hoewel de buitenwijken

niet altijd uitblonken in schoonheid. Eén buitenwijk, 
althans als zodanig op de stadsplattegrond aangegeven, 
bleek zelfs een omvangrijk kazernecomplex te zijn.
Tenslotte nog een belevenis waaruit blijkt dat in de soms 
wat grimmige DDR ook prettige ervaringen konden worden 
opgedaan. Toen ik in Leipzig over een van de 7839 oneffen-
heden in het wegdek was gestruikeld en hierdoor mijn 
enige broek in een onherkenbaar kledingstuk was veran-
derd, kocht ik snel een nieuw exemplaar, waarbij ik in het 
smoorhete kleedhokje even mijn bewustzijn verloor. Snel 
kwam ik weer bij mijn positieven, maar intussen had het 
warenhuispersoneel al een ambulance besteld. Hoewel ik 
dit overbodig achtte, werd ik in een razend tempo naar een 
hospitaal vervoerd, waar ik de hele middag aan een grondig 
lichamelijk onderzoek werd onderworpen. Overal was het 
personeel uiterst behulpzaam en vriendelijk. 
De lezer heeft met deze artikelenreeks een overzicht gekre-
gen van de talrijke trambedrijven in de voormalige DDR. 
Ze kunnen overigens nog steeds allemaal worden bezocht, 
maar dan in aanmerkelijk modernere uitvoering. Ze vormen 
een groot contrast met de trams in Roemenië, het onder-
werp van de volgende reeks artikelen. 

Leipzig, 21 augustus 
1981. De Lichtenfelser-
straße met 
Tatra-tramstel 1969 + 
1972 + 516 op lijn 1.

Versterkingslijn 12 
in de Johannisallee 
in Leipzig met 
de enigszins 
gemoderniseerde 
vooroorlogse  
motorwagen 1422 + 
Gotha-bijwagen 589; 
21 augustus 1981.
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Bij Den Haag SS eindigden twee stoomtramlijnen: 
de normaalsporige NS-lijn Den Haag SS – 
Scheveningen en de lijn Den Haag – Leiden van 
de Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen 

(MET), met een spoorwijdte van 1067 mm. De MET was 
een NS-dochter, wat het mogelijk maakte om in januari 
1922 overeen te komen de twee lijnen bij Den Haag SS aan 
elkaar te knopen tot één doorgaande elektrische lijn Leiden 
– Den Haag – Scheveningen. Daarbij werd de MET-lijn voor 
normaalspoor omgebouwd door de lijn vrijwel geheel dub-
belsporig nieuw aan te leggen.
Op 25 januari 1924 kwam het baanvak Leiden – Veur (bij 
Leidschendam) elektrisch in dienst. Vanaf diezelfde datum 
reed tussen Veur en Den Haag een normaalsporige stoom-
tramdienst. Hierbij werd het MET-materieel vervangen door 
dat van de lijn naar Scheveningen. De NZH, opvolgster van 
de MET, huurde dit van de NS. Wat volgt is een samenvat-
ting van documenten in het SNR-archief.

De gehuurde rijtuigen waren de oudste in Nederland, het 
Beijnes-type van 1879-1892. Uit foto’s blijkt trouwens dat 
er ook gebruik werd gemaakt van rijtuigen van de ‘eigen’ 
NZH-lijn Leiden – Haarlem, met name de middenbalkon-

rijtuigen B17-19 van Beijnes uit 1881/82, ook oud spul 
dus...
In december 1923 vroeg de NZH aan de NS om per 
3 januari 1924 vier locomotieven en drie rijtuigen te 
mogen huren voor de dienst naar Veur, die geëxploiteerd 
werd vanuit de MET-remise in Voorburg. Het materieel, de 
NS C112, 118, 119, was de eerste weken van januari  nog 
niet nodig, het zou zelfs 25 januari worden voor de dienst 
begint. 
Drie maanden later, op 12 april 1924, was de hele elektrifi-
catie gereed en konden reizigers elektrisch van Leiden naar 
Scheveningen reizen. Er werden twee gescheiden diensten 
gereden: van Leiden naar Den Haag en van Voorburg naar 
Scheveningen, de Lokaaldienst. Voor deze Lokaaldienst 
was nog te weinig materieel aanwezig en dus huurde de 
NZH hiervoor nog eens zes rijtuigen van hetzelfde type, 
op 12 april de C114, 123, 125 en op 17 april de C116 en 
BC113, 122. 
Deze uitbreiding was ook nodig voor de paas- en bollen-
drukte op de lijn Leiden – Haarlem. De SS-visbekkoppeling 
werd vervangen door de NZH-bekerkoppeling. De NS 
wilde de rijtuigen ook wel aan de NZH verkopen, maar 
daarin had de NZH toen geen interesse. De Chef Vervoer 

NS-rijtuigen voor de 
NZH Den Haag – Veur
Over het trambedrijf van de Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschappij 

(NZH) zijn veel boeken volgeschreven. Toch bevatten de bij de SNR aanwezige 

archiefstukken details die publicatie verdienen. Zo’n onderbelicht onderwerp is het 

gebruik van NS-rijtuigen van de lijn Den Haag SS – Scheveningen in 1924.

DIRK EVELEENS MAARSE

Een blik in de archieven van de SNR 

Twee passerende 
trams van de 
lokaaldienst aan 
de halte Wittebrug, 
voorjaar 1924. Links 
een tram met een 
NZH stoomtramrijtuig, 
rechts de kop van een 
ex-SS rijtuig.   
Foto: Collectie Genoot
schap De Blauwe Tram.
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was zeer tevreden over de rijtuigen: ‘Ze lopen zeer licht en 
zijn erg ruim’. Hij wilde er enkele aanhouden in de remise 
Voorburg en er ook minimaal twee gebruiken in de remise 
Hillegom voor het bollenseizoen op de lijn Haarlem – 
Leiden.
Er was even sprake van om de bejaarde rijtuigen te laten 
trekken door de nieuwe elektrische locomotieven A1001-
1003, maar ze werden toch gekoppeld aan de motorrij-
tuigen serie A500. Deze waren voorzien van automatische 
koppelingen zodat een hulpstuk nodig was voor de koppe-
lingen van de rijtuigen.
Op 7 augustus vroeg de NS wanneer de rijtuigen terugkwa-
men. De NZH antwoordde op 5 september dat ze sinds 
30 augustus niet meer werden gebruikt, maar de stations-
chef te Den Haag SS weigerde ze aan te nemen want hij had 
daar geen opdracht voor. Ze werden tenslotte op 22 septem-
ber aan NS teruggegeven. 
De overeengekomen huurprijs bedroeg f 3,- per rijtuig per 
dag en op 10 oktober volgde de rekening, groot f 4.707,-. 
Dit klopte echter niet, de factuur vermeldde dat de laatste 
drie rijtuigen op 12 april arriveerden in plaats van op de 
17de. De NS corrigeerde het bedrag naar f 4.635,-. Hiermee 
was de zaak echter nog niet afgedaan. De NS constateerde 
dat de rijtuigen bij terugkeer een groot aantal gebreken 
vertoonden, zoals twaalf beschadigde blauwe ruitjes, zes 
noodremkranen ongangbaar, drie spiegelruiten gescheurd, 
veertien schuifdeursluitingen verlamd, negen gordijnen 
beschadigd en zo meer. De NZH werd aangesproken voor 
de herstelkosten. Deze erkende dat verzuimd was om de 
rijtuigen bij aankomst te inspecteren, maar stelde dat het 
niet aannemelijk is dat de vele gevallen van slijtage recen-
telijk waren ontstaan. Fijntjes schreef de NZH te weten dat 
de rijtuigen zouden worden gesloopt en dat de reparaties 

dus niet zinvol zouden zijn. De NS trok de schadefactuur 
daarop in.
Vervolgens schreef de NZH op 1 november dat de elektri-
ficatie ook in het belang van de NS was en zij wenste de 
factuur voor de huur dan ook niet te betalen. De NS was 
hiermee niet akkoord en eiste op 10 december betaling. 
Op 14 november 1924 kocht de NZH alsnog de NS C112, 
118, 119 à f 250,-, levering op het Beijnesspoor voor sta-
tion Haarlem. Ondanks aanmaningen duurde het nog tot 
11 januari 1925 voor ze in Leiden, en niet in Haarlem, arri-
veerden. De rijtuigen waren bestemd voor de bollendrukte 
en de Floratentoonstelling in Heemstede. Er moest nog 
veel aan worden aangepast, waarna ze als B41-43 in dienst 
kwamen op de Haarlemse lijn 1. Op een aanbod ook de NS 
C210, 214, 216 van de lijn Ede – Wageningen te kopen ging 
de NZH niet in.

Er is nog een nabrander bij dit verhaal. Op 24 april 1925 
vroeg de NZH of de NS nog rijtuigen van hetzelfde type te 
koop had. Op 5 mei kwam het antwoord: ze zijn verkocht. 
We weten ook aan wie, want ongeveer tezelfdertijd was 
er overleg met slopersbedrijf Esbois dat drie BC-rijtuigen 
van de lijn Den Haag SS – Scheveningen te koop aanbood 
voor f 500,- per stuk. Dit waren of de BC 118-119, 121 of 
de BC 113, 120, 124. Iemand schreef er met potlood bij: 
‘Dit zijn dezelfde rijtuigen die wij indertijd voor f 350,- 
konden kopen’. Op 9 maart 1926 bood Esbois opnieuw 
drie dergelijke rijtuigen aan, nu voor f 400,- per stuk, 
maar op 18 maart werd ook van dit aanbod geen gebruik 
gemaakt. 
 
De schrijver dankt Georg Groenveld, Sam de Lange en Dick van 
der Spek voor hun hulp.

.Locomotief  NS 8 met 
rijtuigen NS C125 + 
C114 bij de oude MET-
remise te Voorburg; 
voorjaar 1924. 
Foto: fotograaf onbekend, 
verzameling SNR.

Aanhangrijtuig 
NZH B41, de vroegere 
NS C112, aan het 
eindpunt Soendaplein 
van de Haarlemse 
stadslijn 1; 
8 april 1942. 
foto: J.A. Bonthuis, 
verzameling SNR.
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Reizen is iets wat pas later kwam, vertelt Maurits 
van Witsen in het interview dat we met hem had-
den. Van Witsen (1928), geboren en getogen in 
Amsterdam-Zuid: ‘We woonden in Amsterdam en 

je bleef in de stad; je ging hooguit twee of drie keer per jaar 
de stad uit. Zelfs de trein zag je amper, soms als je stond te 
wachten in de nog tramloze Ruyschstraat voor de spoor-
wegovergang bij station Weesperpoort. We gingen één keer 
per jaar met mijn buurtgenoten naar Scheveningen. Dat 
deden we helemaal met de Blauwe tram, een dagkaart kost-
te negentig cent. Soms maakten we ook wel eens een tochtje 
met de Gooische. We gingen wel al in de zomer veertien 
dagen met vakantie, naar Zandvoort of naar Wolfheze. 
Daardoor wist ik van het bestaan van de NBM-tramlijn naar 
Arnhem en de Westerbouwing, en hoewel ik ook hiermee 
heb gereden, heb ik  daar maar een vage herinnering aan. 
Ik had ook toen al belangstelling voor andere trams dan de 

Amsterdamse. Ooit heb ik mijn vader net zo lang aan z’n 
hoofd gezeurd totdat hij me een keer meenam naar de tram 
van Utrecht naar Zeist en vandaar naar Rhenen. Voor de 
oorlog zijn we nooit naar het buitenland geweest. Ook heb 
ik pas na de oorlog andere tram- en spoorbelangstellenden 
ontmoet.’
‘Je wist heel weinig, je moest afgaan op wat je zelf zag en 
dat was in mijn geval de Amsterdamse tram. Zelfs de dienst-
regeling was geheim; ik ging daarom op eindpunten kijken, 
daar stonden op lijsten in de eindpunthuisjes de vertrektij-
den genoteerd. Ik schreef dat dan over als het lukte, want 
dat mocht eigenlijk niet: op die manier zou je kunnen 
controleren of de uitvoering van de dienst wel klopte en dat 
had men liever niet.’

Brussel
‘Mijn joodse gezin is in 1943 ondergedoken in Brussel; het 

Reizen is een 
belevenis

MAURITS VAN DEN TOORN, GERRIT NIEUWENHUIS

Maurits van Witsen 
in NVBS Centraal; 
19 augustus 2021.
Foto: 
Maurits van den Toorn.

‘Reizen is voor mij altijd meer een belevenis dan een verplaatsing. Dat 

betekent dat je over de aardoppervlakte reist en niet per vliegtuig. Zelfs 

naar de Verenigde Staten ben ik met de boot gegaan, in 1954 met een 

studentenorkestje waarin ik speelde, en in 1994 met de Queen Elizabeth 

II. In het land zelf zijn we met de trein gegaan en hebben we op vier 

plaatsen een auto gehuurd.’
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Reizen is een 
belevenis

Duitse regime was in België net een slagje minder fanatiek 
dan in Nederland. De gevaarlijke tocht erheen was voor 
mij toch een belevenis, omdat we toen eindelijk weer (wel-
iswaar illegaal) met trams en treinen reisden. Het verblijf 
daar leidde tot een levenslange fascinatie voor de Belgische 
tram. Ik gebruikte alles wat ik aan zakgeld kreeg om het 
Brusselse omvangrijke stadsnet en de NMVB  te ontdekken. 
Nog in de oorlog heb ik hele dagen met de tram gereisd, 
van Brussel naar Gent bijvoorbeeld, via Aalst, helemaal 
per tram en dan terug met een vertraagde trein. Dat leidde 
natuurlijk tot bezorgdheid van mijn ouders; na zo’n tocht 
kreeg ik wel eens een paar weken huisarrest… In septem-
ber 1944 waren we in Brussel van de ene op de andere dag 
bevrijd; we konden toen natuurlijk nog niet naar Nederland 
en eind ’44 heb ik nog een grote rondreis per tram door het 
land kunnen maken. In de zomer van 1945 zijn we zo snel 
mogelijk teruggekeerd naar Amsterdam; tijdens die reis heb 
ik voor het eerst Rotterdamse trams gezien, die reden toen 
alweer.’
De reislust zat er inmiddels in. Zodra het kon (veel verbin-
dingen waren aanvankelijk nog niet hersteld en deviezen 
waren schaars, buitenlands geld werd niet zomaar ter 

beschikking gesteld) werd een eerste reis naar Frankrijk 
ondernomen. ‘Ik heb in 1947 een grote rondreis gemaakt, 
met overnachtingen in jeugdherbergen. Ik was er door een 
Frans tramboek achter gekomen dat nog  in veel steden 
trams reden, maar dat het allemaal nogal gammel was. Het 
was leuk om het mee te maken, maar het was ook deprime-
rend. Alles was totaal versleten en meer dan eens kwam ik 
in een stad en dan lagen er alleen nog rails, de zaak was dan 
kort tevoren opgeheven.’
 
Europa 
‘Gaandeweg heb ik Europa selectief verder verkend, waarbij 
ik Engeland meteen maar heb opgegeven. Het was een 
duur land en veel trambedrijven waren al verdwenen. 
Geleidelijk ben ik ook de andere kant op gegaan, ook naar 
Duitsland (van wrokgevoelens wordt de wereld niet beter), 
aanvankelijk beperkt tot het nabijgelegen Ruhrgebied 
met zijn omvangrijke en gevarieerde tramnetten. Tijdens 
mijn studie aan de TH heb ik in 1953 stage kunnen 
lopen in Madrid en toen meteen de gelegenheid gebruikt 
om het land rond te reizen met nog bijna uitsluitend 
stampvolle stoomtreinen, die dagelijks meestal slechts twee 

‘Mijn Amsterdamse 
lievelingstramlijn 3 in 
de Ruyschstraat na 
het  verdwijnen van het 
Weesperpoortstation’ 
met motorwagen 445 
en aanhangrijtuig 731; 
17 mei 1961.  
Foto’s tenzij anders 
aangegeven: 
Maurits van Witsen.

Uit de tijd dat men 
was aangewezen op 
prentbriefkaarten, 
hier van tramstad 
Brussel op het drukke 
tramknooppunt Rogier 
omstreeks 1930.



498  O P  D E  R A I L S  1 0 - 2 0 2 1

verbindingen onderhielden. De slijtage bij de trambedrijven 
daar was werkelijk onvoorstelbaar! In Italië heb ik wat 
minder gedaan, maar ik ben al vroeg, in de jaren zestig, 
naar Oost-Europa gegaan waar toen nog veel bedrijven 
waren die uitsluitend met tweeassers reden; alleen de 

Sovjet-Unie heb ik overgeslagen. Zwitserland heb ik heel 
bewust uitgesteld, dat kon later nog wel – en zo is het ook 
gegaan. Als ik daar kom, dan ben ik telkens weer onder de 
indruk hoe goed alles daar loopt, je ziet echt de liefde voor 
het spoor.’

Maurits van Witsen
 
Prof. Ir. Maurits van Witsen, nog zonder titels geboren te 
Amsterdam in 1928, is wiskundig ingenieur, afgestudeerd 
aan de Technische Hogeschool te Delft. Vanaf 1978 was hij 
hoogleraar Openbaarvervoerkunde en Spoorwegbouwkunde aan 
de Technische Universiteit Delft. 
In 1968 trad hij in dienst van de Nederlandse Spoorwegen 
en was lid van de ‘denktank’ Stimurail, die de plannen 
van Spoorslag 70 en de toekomstvisie Spoor naar 75 heeft 
ontwikkeld. Deze plannen hebben, onder meer met de invoering 
van de Intercity, tot een spectaculaire trendombuiging in de 

 
jaren 1970 – 1975 geleid. In een latere functie als hoofd van 
de Centrale Ontwikkeling bij NS was hij intensief betrokken 
bij grote Openbaar Vervoerplannen, zoals ‘Rail 21’. Ook na 
zijn pensionering bleef Van Witsen actief als adviseur voor de 
ontwikkeling van spoorweg- en openbaarvervoerstelsels in 
binnen- en buitenland. 
Binnen de NVBS is hij vooral belangstellende. Vele jaren al beheert 
hij de fotocollectie trams België en Luxemburg. In Op de Rails 
verschenen diverse artikelen van zijn hand, waarin verslag werd 
gedaan van zijn vroegste reizen, zoals door België, Frankrijk en 
door Oost-Europa. Zijn reislust was dan ook aanleiding voor dit 
interview.

De Salzkammergut
bahn onderweg van 
Bad Ischl naar Salzburg 
bij aankomst op de 
halte Gschwandt;
6 augstus 1956.

 

 
 

De Salzkammergut
bahn onderweg van 
Bad Ischl naar Salzburg 
te Aigen Vogelhub; 
6 augustus 1956.
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Over het reizen
‘Ik ben altijd een eenling geweest; met reizen is dat wel 
fijn, je kunt je eigen gang gaan en zelf alles bekijken, 
al is dat ‘s avonds wel een beetje saai. Ik ben dan ook 
zelden met excursies mee geweest. Aanvankelijk had ik 
nog geen camera en later moest je zuinig zijn met foto’s 
maken. Ik had een 6 x 9 balgcamera, rolfilms waren duur! 
Aanvankelijk moest je het doen met ansichtkaarten, pas 
later kon je meer foto’s maken. Ik had toen ook een oude 
scooter gekocht waarmee ik veel door België heb gereisd.’ 

‘Als ik op reis ben, dan kijk ik naar de organisatie, zoals 
dienstuitvoering en alles wat daaromheen gebeurt, naar de 
routes en de tracering, enzovoort. Je ziet dan al gauw dat 
elk bedrijf z’n eigen gewoonten heeft. Bij trams is dat alle-
maal makkelijker te zien dan bij het spoor. Wel bezoek ik 

ook graag smalspoorlijntjes, de gemoedelijkheid daarvan 
spreekt me aan. Ik heb consequent geprobeerd om, als ik 
ergens was, het complete net af te rijden. Gewoon goed kij-
ken is zo belangrijk, je ziet dan hoe mensen zich gedragen 
en wat er allemaal gebeurt. Het zegt vaak meer dan de uit-
komsten van allerlei enquêtes. Alle reizen hebben me ook 
geleerd dat het openbaar vervoer in Nederland het in veel 
opzichten helemaal niet slecht doet, kijk alleen maar naar 
de frequenties.’
 
Waar gaat het om?
Waar gaat het wat betreft Van Witsen bij het reizen om? 
‘Kijken, waarnemen, zien wat er op de baan en op straat 
gebeurt. Dat levert veel meer kennis op dan bij voorbeeld je 
blindstaren op een computermodel. Reizen is kortom veel 
meer dan alleen leuke dingen doen.’ 

.
Tussen de vele 
verouderde Franse 
trambedrijven vormde 
het net van de ELRT 
tussen Lille, Roubaix 
en Tourcoing met zijn 
moderne materieel een 
gunstige uitzondering; 
1955.

De stadstram van 
Luik tijdens een 
bezoek in 1956, 
met rechts de voor 
dergelijke expedities 
aangeschafte scooter. 
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V E R E N I G I N G S N I E U W S
De volgende uitgave
Verschijningsdatum van het novembernum-
mer is 12 of 13 november.
Hebt u een week na de verschijningsdatum 
Op de Rails nog niet ontvangen, meld dit dan 
bij ledenadministratie@nvbs.com

ALV 2021 in het Spoorwegmuseum
In 2021 kon, bijna twee-en-een-half 
jaar na de vorige, weer een Algemene 
Ledenvergadering met bijna 130 deelnemers 
worden gehouden.
In het Spoorwegmuseum kwamen op  
18 september ruim honderd leden bijeen, en 
zo’n vijfentwintig leden vergaderden mee via 
de live-stream die de zaalvergadering bij hen 
thuis verzorgde. Zelfs in Griekenland kon men 
de vergadering volgen.
Deze vergaderwijze was een nouveauté. De 
toekomstwaarde moet blijken uit de feedback. 
Voor de voorzitter en de zaal was het wel 
wennen...
Vooruitlopend op het verslag van de vergade-
ring een paar besluiten uit deze ALV:
Tot Lid van Verdienste werden benoemd Han 
Duijve (niet aanwezig), Jan Haasdijk, Ciril van 
Hattum en Erik van Lunteren.

Overlijdensberichten
Bij het ter perse gaan bereikte ons bericht van overlijden van Luud 
Albers. In OdR 2021-11 gaan we hierop nader in.

Het nieuwe Hoofd- 
bestuur:
v.l.n.r. Adriaan 
Pothuizen, Kees 
Wielemaker, Karel van 
Hilten, Bas Schenk, 
René Jongerius.
Het zesde bestuurslid, 
Martin Bos, nam via 
livestream deel aan de 
vergadering.
Foto’s: Sjoerd Bekhof.

Het aandachtige 
publiek.

Jan Haasdijk. Ciril van Hattum. Erik van Lunteren.

Als nieuwe bestuursleden werden gekozen: 
Martin Bos, Karel van Hilten (secretaris), 
René Jongerius (penningmeester), Adriaan 
Pothuizen (voorzitter), Bas Schenk en Kees 
Wielemaker.
Besluiten waarvan het de bedoeling was die 
te nemen in de ALV van 2020 werden op één 
na alle bekrachtigd.

De begrotingen 2021 en 2022 kregen 
instemming, en de contributie voor 2022 is 
bepaald op € 64,50. Er was aandacht voor de 
toch wel zorgelijke ontwikkeling in het leden-
tal en de financiën.
De eerstvolgende ALV (die van 2022) zal 
op 14 mei worden gehouden. Plaats nog te 
bepalen, datum onder voorbehoud.

60-jarig lidmaatschap
Dit jaar vieren achttien leden dat zij in 1961 
tot het lidmaatschap van onze vereniging zijn 
‘toegelaten’. 
Het betreft de volgende leden:
A.J. Bosch, Badhoevedorp
H.C. van Velden, Lochem
E. Bierman, Den Haag
A.E.C. Pothuizen, Soest
S.J. Bekhof, Amersfoort
C. Brus, Castricum
D.J. Viergever, Zetten
O.J.R. Dijkstra, Arnhem

P.J. Kleton, Oegstgeest
R. Braun, Wassenaar
M.H.G. van Dulm, Voorschoten
F.P. Broere, Schoonhoven
C.M.J. Ooijevaar, Hengelo
J. van der Hurk, Utrecht
G.P. van Kamp, Vreeland
J.H. Enkelaar, Maarssen
A.J. Veenendaal, ‘t Harde

Zij zullen de draagspeld en de NVBS-
winkelcadeaubon ontvangen uit handen van 
de voorzitter van hun afdeling.

Kalender 2022
Na het verzenden van de kalender is geble-
ken dat bij een aantal kalenders bij één en 
soms twee bladen een stukje papier boven 
het ophanggaatje is weggeslagen. Oorzaak 
was een mankement aan de boor die deze 
gaatjes heeft gemaakt. Als de pagina moet 
voorhangen is een klein stukje plakband 
voldoende om het probleem te verhelpen. De 
kalendercommissie heeft de drukker hierover 
al aangesproken en biedt excuses aan als u 
deze beschadiging aantreft.

Hersporing

Op blz. 391 in het augustusnummer schrijft 
de auteur dat de oudere trams in Norrköping 
na dag H volledig en voorgoed verdwenen 
waren. John Krijgsman schrijft: Dat klopt niet: 
de maximum traction vierassers 111-122 
werden verbouwd voor rechtsverkeer. Maar al 
in 1972 werden ze op reserve gezet.

Bij de onderste foto op blz. 405 is in het sep-
tembernummer per abuis de naam van Rob 
van de Rest als fotograaf vermeld. Dat moet 
zijn Gerben Zilverentant.
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 Stichting NVBS-
Excursies

www.nvbs.com/excursies

Haasje-over met de jubilerende SNE

De Stichting NVBS-Excursies bestaat dit 
jaar 25 jaar. Wie jarig is trakteert en in na-
volging van het succesvolle tramevenement 
in Arnhem is het op zaterdag 13 november 
– exact een kwart eeuw na de oprichting 
van de SNE – de beurt aan de ongetwijfeld 
vele spoorbelangstellenden. Bij voldoende 
animo komen drie treinen op de baan die in 
een soort rupsbeweging dezelfde, nog ge-
heime, route afleggen wat de mogelijkheid 
biedt om af en toe voorbijrijdende treinen 
te fotograferen. Het materieel is afkomstig 
van het Spoorwegmuseum in Utrecht. 
Ingezet worden de tweewagenstellen 273 
(Mat ’46) en 876 (Mat ’64) en een gelegen-
heidscombinatie bestaande uit motorpost 
3031 met drie rijtuigen (plan E, plan W en 
een Benelux-stuurstand). Bij minder dan 
tweehonderd belangstellenden laten we de 
876 ‘in de tuin’.

Vertrek van de excursietreinen uit 
Amersfoort is tussen 8.45 en 9.30 
uur, aankomst alhier naar verwachting 
tussen 16.45 en 17.30 uur. Deelnemers 
worden door ons in groepen ingedeeld, 
waarbij op gezette tijden van trein wordt 
gewisseld. Voor de eerste klasse kan 
niet apart worden geboekt, ook het 
pluche zal zo gelijk mogelijk worden 
verdeeld onder de inschrijvers. 

Coronamaatregelen
Als de mondkapjesplicht in het openbaar 
vervoer op 13 november nog van kracht 
is, dan geldt deze ook voor onze excur-
sietreinen en op de stations waar wordt 
in- en uitgestapt. Om het besmettingsri-
sico zo laag mogelijk te houden, vragen 
wij van de deelnemers een bewijs van 
vaccinatie, herstel dan wel een negatief 
testresultaat. Voor het instappen in 
Amersfoort zal hierop worden gecontro-
leerd door het scannen van de bijbeho-
rende QR-code.

Tarieven en inschrijving
Met een bijdrage uit de jubileumkas 
hebben we gemeend de feestvreugde 
te moeten vergroten. Het excursietarief 

bedraagt slechts € 49 voor leden 
(code 2102A) en € 75 voor niet-leden 
(2102B). Aanmelding via de SNE-reis-
winkel heeft onze voorkeur, zie  
www.nvbs.com voor meer informatie. 
Als dat niet lukt kun je je aanmelden 
door het betreffende bedrag over 
te maken op bankrekening NL29 
INGB 0000 6366 91 van de Stichting 
NVBS-Excursies te Hoofddorp onder 
vermelding van de boekingscode, 
lidmaatschapsnummer en postcode/
huisnummer. 

Bij onvoldoende invulruimte kun je ook 
een mail sturen naar sne@nvbs.com. 
Bij overtekening hebben leden voor-
rang. De betaling dient uiterlijk op 24 
oktober 2021 te zijn bijgeschreven.
Aanmelders ontvangen in de week 
van 1 november nader bericht. Je 
leest dan ook hoe laat je in Amersfoort 
wordt verwacht. Het minimumaantal 
deelnemers bedraagt 150, het maxi-
mum 420. 

Contactpersoon voor dit jubileumeve-
nement is Ronald Bokhove.

Museumtreinstel 
273 onderweg naar 
Amersfoort ter hoogte 
van Terschuur;
21 maart 2012.
Foto: Sjoerd Bekhof.

 

Udo Kandler: Herkules, Goliath & Co. Die 
Schienenkrane der deutschen Eisen-
bahnen. 152 blz., formaat A4 liggend, 176 
z/w en 26 kleurenfoto’s, 4 tabellen, 16 
tekeningen. Uitg: EK-Verlag.
Art.nr. 030-1009. Prijs € 35,00.
Zoals de titel al suggereert, gaat het in deze 
uitgave vooral om de zware spoorwegkranen 

van de vooroorlogse Deutsche Reichsbahn 
Gesellschaft, de naoorlogse Deutsche Bun-
desbahn en Deutsche Reichsbahn en tenslotte 
de huidige Deutsche Bahn AG. Naast deze 
‘grote jongens’ met hefvermogens tot 250 ton 
wordt ook aandacht besteed aan handkranen 
uit het begin van de spoorweggeschiedenis 
en lichtere kranen voor het spooronderhoud 
en het laden van kolen op depots. De uitgave 
blinkt vooral uit vanwege talloze interessante 
foto’s van diverse gebeurtenissen, bijvoorbeeld 
bij het bergen van verongelukt materieel door 
zware stoomkranen. Heel bijzonder is het 
hoofdstuk over een proef, waarbij in 1956 een 
90-tonskraan op wegvoertuigen (‘Straßen-
roller’) naar een locatie werd vervoerd, waar 
een locomotief van de serie 52 moest worden 
gehesen. Zoals de schrijver betreurt, wordt 
wegens gebrek aan gegevens niet nader inge-

gaan op de techniek en bedieningswijze van 
de stoomkranen, die tot eind jaren zeventig 
ter beschikking stonden. Maar via internetsi-
tes als eisenbahndienstfahrzeuge.de 
is wel degelijk het een ander te achter-
halen. Op een foto is daar bijvoorbeeld de 
werkplek van de stoker te zien, waar zich 
ook een stoomturbine met generator en een 
luchtpomp bevinden. Het hoofdstukje over 
bewaard gebleven spoorwegkranen is erg 
summier; hierin ontbreekt bijvoorbeeld de uit 
de DDR afkomstige kolenkraan van het type 
EDK 6, die zich bij de VSM in Beekbergen 
bevindt. Ondanks deze tekortkomingen is 
de uitgave een waardevolle aanwinst voor 
allen die zich voor dit specifieke onderwerp 
interesseren.

Rein Korthof

Boekbespreking
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O K T O B E R

 8 – Zeeland. ‘Varia-vijfluik’ door Bert van der Kruk. Hotel Terminus,  
Stationsplein 1, Goes; 20 uur.

11 – Den Haag. ‘Spoorwegen in de USA’ door Cock Koelewijn. Christus 
Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154; 19.45 uur.

11 – Modelbouw. Hobby-avond. Van Lippe Biesterfeldweg 48, Den Haag; 
openingstijden: zie nvbs.com

12 – Midden- en West-BrabanT. ‘Spoorwegen in België 1975-2000’ door 
Marius Broos. Wijkcentrum ’t Sant, Beneluxlaan 74, Tilburg; 20 uur.

13 – Kennemerland. Filmprogramma door Sjoerd Bekhof. Station 
Velserbosch van Hoogovens Stoom IJmuiden; 20 uur.

13 – Zwolle. ‘De bijvangst’ door Huib Binkhorst. Stadkamer Centrum, Zeven 
Alleetjes 1A; 20 uur.

14 – Bibliotheek en SNR. Stationsplein 47, Amersfoort; 
 11.30-15.30 uur.
14 – Eemland. ‘Stedentrips’ door Rob de Haan. Railzicht, Stationsplein 299, 

Amersfoort; 19.45 uur.
15 – Oost-Brabant. ‘Per trein door Hongarije’ door Steven Hopman. 
 De Fuut, Fuutlaan 2-02, Eindhoven; 20 uur.
16 – Winkel, Bibliotheek en SNR. Stationsplein 47, Amersfoort; 12-16 uur.
16 – Noord. ‘Oude beveiliging tussen Meppel en Leeuwarden’ door Watse 

Draaijer. Dorpshuis, Folkert Klazingastrjitte 25, Engelum; 14 uur.
17 – Zuid-Limburg. ‘Smalspoor in Zwitserland’ (deel 2) door Pierre Keulen. 

De Spuiklep, Parallelweg 2K, Heerlen; 19.30 uur 
18 – Modelbouw. Vrije rij-avond. Van Lippe Biesterfeldweg 48, 
 Den Haag; 19 uur.
20 – Rijnland. ‘Tweeluik: trams in Rusland en in Amsterdam’ door Karel 

Hoorn. Alettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97, Voorschoten; 20 uur.
21 – Bibliotheek en SNR. Stationsplein 47, Amersfoort; 
 11.30-18.30 uur.
21 – Winkel. Stationsplein 47, Amersfoort; 15-18.30 uur.
25 – Den Haag. ‘30.000 km HSL in China’ door Hans van Lith. Christus 

Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154; 19.45 uur.
25 – Modelbouw. Ketelwagens. Van Lippe Biesterfeldweg 48, Den Haag; 

openingstijden: zie nvbs.com
27 – Apeldoorn. ‘Treinreis naar Moermansk en Nikel’ (deel 1) door Ernst van 

Gulden. Hoenderloseweg 10, Ugchelen; 19.30 uur.
28 – Bibliotheek en SNR. Stationsplein 47, Amersfoort; 
 11.30-15.30 uur.

30 – Winkel, Bibliotheek en SNR. Stationsplein 47, Amersfoort; 
 12-16 uur.

N O V E M B E R

 1 – Modelbouw. Luxe treinen (Oriënt Express, TEE enz.) Van Lippe 
Biesterfeldweg 48, Den Haag; openingstijden: zie nvbs.com

 3 – Oost. Programma in voorbereiding. De Uithoek, Noordelijke Parallelweg 
150, Arnhem 19.45 uur.

 4 – Bibliotheek en SNR. Stationsplein 47, Amersfoort; 
 11.30-15.30 uur.
 4 – Noord. ‘Stoomtractie bij de Franse spoorwegen’ door Hans van Poll, 

NNTTM, Zuidbroek; 19.30 uur.
 6 – Winkel, Bibliotheek en SNR. Stationsplein 47, Amersfoort; 
 12-16 uur.
 8 – Den Haag. ‘Kennismakingsreis naar de DDR’ door Harry Peters. 

Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154; 19.45 uur.
 8 – Modelbouw. Hobby-avond. Van Lippe Biesterfeldweg 48, 
 Den Haag; 19 uur.
 8 – Zeeland. ‘Varia vijfluik’ door Bert van der Kruk. Hotel Terminus, 

Stationsplein 1, Goes; 20 uur.
 9 – Midden- en West-Brabant. Thema/spreker zijn nog niet bekend. Zie 

nvbs.com. Wijkcentrum ’t Sant, Beneluxlaan 74, Tilburg; 20 uur.
10 – Kennemerland. ‘Varia vijfluik’ door Bert van der Kruk. Hoogovens 

Stoom IJmuiden Station Velserbosch; 20 uur.
10 – Zwolle. ‘Met (vooral) stoom kriskras door de BRD’ door Klaas 

Vijfschacht. Stadkamer Centrum, Zeven Alleetjes 1a; 19.30 uur.
11 – Bibliotheek en SNR. Stationsplein 47, Amersfoort; 
 11.30-15.30 uur.
11 – Eemland. Anton van Kalmthout vertelt over zijn ervaringen bij de 

Wagon Lits. Na de pauze een film over de Mitropa ‘Die Kantine auf 
Schienen’. Railzicht, Stationsplein 299,Amersfoort; 19.45 uur.

15 – Modelbouw. Vrije rij-avond. Van Lippe Biesterfeldweg 48, Den Haag; 
openingstijden: zie nvbs.com

18 – Bibliotheek en SNR. Stationsplein 47, Amersfoort; 
 11.30-18.30 uur.
18 – Winkel. Stationsplein 47,Amersfoort; 15-18.30 uur.

Actuele informatie op www.nvbs.com/agenda

Agenda

 Illya Vaes: Diesellijnen Toen & Nu, deel 2. 
160 Blz. 217 x 305 mm. Ca. 500 kl.foto’s. 
Kaartje. Uitg. Lycka till Förlag. 
Art.nr. 014-0376. Prijs € 39,90.
In dit tweede deel neemt de auteur ons mee 
naar Gelderland. Veel verschillende foto-
punten langs de diverse dieselspoorlijnen 
passeren de revue. Hierbij laten dezelfde 
plekken de afwisseling en ontwikkeling in 
seizoen, materieel, vervoerder en omgeving 
in de loop van veertig jaar treinfotografie 
zien. Méér dan in het eerste deel levert dat 
een goede en kleurrijke fotomix op, met 
grotere en kleinere afbeeldingen die op 
een enkele uitzondering na voldoende van 
kwaliteit zijn – maar vaak ook niet meer dan 
dat. De recente digitale afbeeldingen zijn 
gelukkig wel haarscherp. In de begeleiden-
de beschrijvingen somt de auteur allerlei 
wetenswaardigheden over de omgeving op 
die helpen deze plekken desgewenst terug 
te vinden en op waarde te schatten. Details 
waar je zelf niet zo op zou letten worden 
onder de aandacht gebracht. Niet alleen 
reizigersbaanvakken worden aan de orde 

gesteld, ook de VSM en enkele stamlijnen, 
bedieningen en raccordementen (Arnhem, 
Nijmegen, Delden, Tiel) zijn niet vergeten, 
wat de afwisseling leuk maakt. De foto’s 
van verschillende gastfotografen maken het 
beeld compleet. De pagina’s zijn ondanks een 
strengere fotoselectie dan in het eerste deel 
met meer opnames gevuld, waardoor het hier 
en daar zelfs op of over het randje van over-
daad is beland. De ook in dit deel ingepaste 
foto’s missen afbeeldingsgrootte en daarmee 
echter zeggings- of vergelijkingskracht. Vooral 
de kleinste foto’s, de op postzegelformaat 
afgedrukte inzetten, komen helaas niet tot hun 
recht of voegen niets toe. Daarbij soms ook 
nog lange beschrijvingen maken het beeld dan 
ook soms overvol. Deze beschrijvingen zijn 
doorgaans adequaat en soms (zeer) gedetail-
leerd maar niet altijd even consequent in stijl 
met veel afkortingen, veel jargon en typische, 
soms tegenstrijdige en on(na)volgbare opmer-
kingen. De bij tijd en wijle populaire ‘praat’stijl 
mag dan ook echt zakelijker; niet elke lezer 
zit te wachten op stokpaardjes en persoon-
lijke ergernissen over bomen (blaadjes) en 

ProRail-hekken (uitzicht), ook al verraadt dit 
bloemrijke taalgebruik iets van authenticiteit 
van de schrijver. Dit neemt niet weg dat het 
ook daarmee een kleurrijk boek is geworden 
met veel verdwenen en nieuw spoormate-
rieel, vele bekende en onbekende plekken 
in ons land. Hulde om dit om alles bij elkaar 
te krijgen en een beeld te schetsen van hoe 
mooi Nederland was en vooral nog steeds 
is, en dat verandering ook zeker positief kan 
zijn voor wie het wil zien.

Pieter Michiels
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DE WINKEL IS OPEN
De winkel is op de zaterdagen 16 en 30 oktober 
en 6 en 20 november van 12.00 tot 16.00 uur 
geopend. Op de donderdagen 21 oktober en 18 
november is de namiddagopening van 15 tot 
18:30 uur. Voor een bezoek hoeft u zich niet 
meer van tevoren aan te melden. Er is altijd een 
grote sortering tweedehands artikelen aanwezig. 
De winkel is gevestigd in station Amersfoort, 
Stationsplein 47. 

BESTELLEN EN ALGEMENE INFORMATIE 
U kunt ook een artikel bestellen. Het gemakkelijkst 
gaat dat via de webwinkel op www.nvbs.com/
webshop. Betaling kan daarbij met iDEAL. U kunt 
ook bestellen door per artikel het bedrag over te 
maken op IBAN: NL14 INGB 0000 0090 80 en 
BIC: INGBNL2A van NVBS Winkel met vermelding 
van het artikelnummer, lidnummer en uw volledige 
adres. Vragen of klachten ontvangen wij bij voor-
keur per e-mail aan nvbswinkel@nvbs.com, maar 
klachten graag niet eerder dan twee weken na de 
bestelling. Als u wilt bellen kan dat alleen tijdens 
openingsuren in Amersfoort (033 4621890). 
Ons postadres is: Stationsplein 47, 3818 LE  
Amersfoort.

NIEUW IN DE VERKOOP

BOEKEN 

Het Grote Rail Away Boek, door Joanna Brouwer 
en Gerben van Ommeren. Naast vele foto’s biedt 
dit boek een kijkje achter de schermen van het 
programma Rail Away. 176 blz. 24,5x30,5 cm. 
Uitg. Wbooks. Art.nr. 014-0375 € 34,95
Diesellijnen Toen en Nu deel 2, door Illya Vaes. 
Dieselend door vier decennia, ditmaal in de pro-
vincie Gelderland. 160 blz. 21x29 cm. 607 foto’s. 
Uitg. Lycka Till Forlag. Art.nr. 014-0376 € 39,90

ZGT Tramstellen in Rotterdam, door Kees 
Dessens. Beschrijving van de trams met zweven-
de geleding series 700 en 800 van de RET. De 
(technische) details van het materieel, de wijze 
van aanbesteding, de levensloop en ‘wat er van ze 
terechtgekomen is’. 133 blz. A5 liggend. 10 z/w 
en 100 kleurenfoto’s. Eigen uitgave. 
Art.nr. 014-0377 € 34,50
Maandkalender Belgische Trams (stad- en 
streekvervoer). 17 kleurenfoto’s uit de periode 
1960-2020. 30x21 cm. Uitg. Tram 2000. 
Art.nr. 703-2022 € 15,90
Mallet-Lokomotieven des Harzes - Die 
Geschichte der Gelenk-Maschinen der NWE, 
GHE und SHE, door Dirk Endisch. Geschiedenis 
van de series 99.590x en 99.601x uit 1897 tot 1925 
en de opvolgers 99 6001, 99 6101 en 99 6102. 
176 blz. 17x24 cm. 124 foto’s, 16 tekeningen. Uitg. 
Verlag Dirk Endisch. Art.nr. 094-9005 € 25,00

Die Doppelstockschienenbusse der Baureihe 
670, door Matthias Honigmann. Ontwikkeling, 
techniek en inzet van de zes dubbeldeksrailbussen 
van de serie 670. 96 blz. 17x24 cm. 89 z/w en 
40 kleurenfoto’s, 6 tekeningen. Uitg. Verlag Dirk 
Endisch. Art.nr. 094-9006 € 14,00
Die Baureihe 18.1 - Die schöne 
Württembergerin und ihre Vorgänger, door 
Rudolf Röder. Beschrijving van de 41 Länderbahn-
Pacific-locomotieven klasse C uit 1909 tot 
1921 en de voorgangers van de Königliche 
Württembergische Staateiseisenbahnen. 256 blz. 
21x30 cm. 446. Uitg. EK Verlag GMBH. 
Art.nr. 030-1017 € 45,00
Typenkompass – DDR-Loks – 1949-1990, door 
Klaus-Jürgen Kühne. Beknopt overzicht van alle 
locomotieven en treinstellen van de Reichsbahn in 
de DDR. 128 blz. 14x21 cm. 53 z/w en 62 kleu-
renfoto’s, 1 tekening. Uitg. Transpress Verlag. 
Art.nr. 126-1008 € 12,00

Ybbstalbahn – Eine Fotozeitreise, door Günter 
Kettler en Wolfgang Siegl. Beelden vanaf het 
ontstaan in 1895 tot de sluiting in 2010. 144 blz. 
24x21 cm. 136 z/w foto’s. Uitg. Bahnmedien.at. 
Art.nr. 094-3002 € 34,90

Die Type G der Wiener Verkehrsbetriebe – 
1953 bis 1961, door Josef Pospichal en Alfred 
Luft. Fotoboek over de motorwagens type G, 
die tussen 1900 en 1903 in dienst werden 
gesteld. 132 blz. 24x21 cm. 128 z/w foto’s. Uitg. 
Bahnmedien.at. Art.nr. 094-3003 € 34,90

ÖBB-Reihe 86, door Günter Kettler, Josef Pospichal 
en Johann Blieberger. Fotoboek over de 28 locomo-
tieven die na de Tweede Wereldoorlog in dienst van 
de ÖBB bleven. Ze maakten deel uit van 775 stoom-
locomotieven van de Baureihe 86 van de Deutsche 
Reichsbahn.132 blz. 24x21 cm. 124 foto’s. Uitg. 
Bahnmedien.at. Art.nr. 094-3004 € 34,90

DVD’S

Eisenbahn Video-Kurier 150. Beeldjournaal met als 
hoofdthema: Knooppunt Saalfeld. Verder o.a. 100 jaar 
Kandertalbahn en de Siemens Eurorunner-locomotief. 
Bonus: Video-Kurier 78 (veel stoom, o.a. Neubaulok-
Treffen in Bochum-Dahlhausen). 2 x 58 min. Uitg. 
Eisenbahn-Kurier. Art.nr. 459-4238 € 19,80

N V B S - W I N K E L

TIJDSCHRIFTABONNEMENTEN

De tijdschriftabonnementen die via de NVBS-
winkel zijn afgesloten, worden automatisch 
verlengd. Als u een abonnement wilt stopzet-
ten, dan moeten wij dit uiterlijk 1 november 
weten, bij voorkeur per e-mail aan nvbswin-
kel@nvbs.com of per post aan NVBS-winkel, 
Stationsplein 47, 3818 LE  Amersfoort.
Voor het lidmaatschap van de Light Rail Transit 
Association met de daaraan gekoppelde 
tijdschriften geldt een andere regeling: dit lid-
maatschap moet elk jaar worden aangegaan, 
bij voorkeur door via de webwinkel te bestel-
len. De prijzen zijn: 
voor Tramways & Urban Transit, 
art.nr. 601-2201 € 88,00
voor Tramway Review, 
art.nr. 601-2202 € 30,00
voor beide tijdschriften samen, 
art.nr. 601-2203 € 108,00

UITVERKOOP
Als de coronamaatregelen het toelaten, is er 
op zaterdag 16 oktober uitverkoop in de NVBS-
winkel. Een aantal nieuwe boeken en dvd’s 
is met aantrekkelijke korting te bemachtigen, 
variërend van 20 % tot soms 50 %. De korting 
is op het artikel aangegeven. Op tweedehands 
boeken en dvd’s geldt op deze dag een stan-
daardkorting van 20 %. Bij oudere dvd’s kan 
de korting oplopen tot 75 %. Foto’s en tijd-
schriften doen niet mee.
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In Karlsruhe nadert de zogenoemde Kombilösung haar voltooiing, de bouw van een tramtunnel onder de binnenstad en een autotunnel met bovengronds 
tramtraject door een parallelstraat. In december verdwijnen de trams (zowel stadstrams als Stadtbahn, foto boven) uit de Kaiserstraße, de belangrijkste winkelstraat. 

Rechts is een nog afgedekte toegang tot het ondergrondse station Markt te zien. Onder de westelijke tunnelingang bij de Mühlburger Tor; 25 augustus 2021.
Foto’s: Maurits van den Toorn.


