
                                  PROGRAMMA 2022 

Het hoofdstation van Kalingrad.

Inmiddels heeft een bestuurswijziging plaatsgevonden bij de afdeling Oost, zie einde folder.

Door onvoorziene omstandigheden kunnen in het programma afwijkingen voorkomen. Kijk daarom kort voor 
het moment van een afdelingsavond altijd ook in “Op de Rails en/of op de website van de NVBS. 

Wilt u negen maal per jaar onze programma-aankondiging ontvangen? Stuur dan even een mailtje naar 
secr.nvbs.oost@gmail.com 
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12 januari     Jan Willem Weiss     De bruggen en het station van Westervoort
 

Sinds de aanleg van de spoorlijn Amsterdam - Arnhem - Emmerik 
zijn er een brug en een station in Westervoort geweest. De brug 
heeft diverse gedaantes gehad en is meermalen vernield en weer 
opgebouwd. Sinds enkele jaren kent het dorp ook weer een halte 
voor reizigersverkeer. Jan Willem, niet alleen een Westervoorter in
hart en nieren, maar ook een lid van onze afdeling, kent alle 
details en gaat die met ons delen.

2 februari     
Peter vd Vlist 
De rijtuigen
Plan D van NS

Het park stalen rijtuigen was na de oorlog zodanig uitgedund dat bij
Beijnes en Werkspoor 70 rijtuigen werden besteld, bekend onder de
naam ‘Plan D’. De turquoise rijtuigen gingen dienst doen achter de
in de jaren vijftig geleverde nieuwe elektrische locomotieven. De wat
oudere NVBS-ers zullen mooie herinneringen hebben aan deze
karakteristieke rijtuigen, waarvan de AB 7709 nog in het
Spoorwegmuseum te zien is. 

Ingaande de winterdienstregeling 1978, dus al weer meer dan eenenveertig jaar geleden, kwam er een einde aan de 
inzet van ‘Plan D'. Op 1 oktober 1978 werd door de NVBS een imponerende afscheidsrit gereden en initiatiefnemer en 
organisator Peter van der Vlist vertelt deze avond aan de hand van vele foto’s over deze bijzondere rit, over de 
voorbereidingen en het overleg over de vele logistieke knelpunten. Het was namelijk een bijzondere rit met een variëteit
aan types trekkrachten (w.o. stoom) voor de uit zeven rijtuigen bestaande Plan D-trein.   

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

Maar ook wordt ingegaan op het herstel van de AB 7709 in Amersfoort. En natuurlijk komt ook de restauratie van het 
enige overgebleven restauratierijtuig (WRD 7659) aan de orde waarvan met fraaie foto’s de voortgang kan worden 
getoond. Het rijtuig zal in 2020 weer in volle glorie te zien zijn in het Spoorwegmuseum.

2 maart   Paul Muré    Australië: de grote steden per trein 

In 2016 maakte een klein groepje NVBS-leden een reis langs de grote
steden in het zuidoosten van Australië. Voor allen was het een 
‘nieuwe’ reisbestemming en een kennismaking met de grote variatie 
aan railvervoer die hier te vinden is. 
We beginnen in Brisbane, aan de oostkust, waar voorstadstreinen en 
het nieuwe trambedrijf in Goldcoast de aandacht trekken. Met een op 
de Britse HST gebaseerde trein reizen we naar Sydney, een stad die 
ooit het grootste tramnet van het zuidelijk halfrond bezat, en waar nu 
weer één nieuwe tramlijn is aangelegd.  Een indrukwekkend 
voorstadsnet brengt de reiziger tot in de verre omtrek. We bezoeken 
ook het  trammuseum in Loftus en zien uiteraard de Harbor Bridge en 

het Operahouse. 
Op weg naar Adelaide komen we langs de ‘12 Apostelen’, een aantal bijzondere rotsformaties in zee. En we ontmoeten 
het symbool bij uitstek van Australië: de kangoeroe. Verder bezoeken we op weg naar Adelaide de unieke paardentram 
van Victor Harbor, een museumlijn met stoomtractie en we zien iets van het spoorwegverkeer op de lange afstand. In 
Adelaide zelf rijdt – naast de Duitse ‘spoorbus’ - ook weer een nieuwe tram en kijken we rond in het spoorwegmuseum. 
Tot slot komen we dan in Melbourne, dat op dit moment het grootste tramnet ter wereld bezit. Maar ook is er een 
uitgestrekt voorstadsnet met elektrische en dieseltreinen en nemen we een kijkje in Ballarat, waar een museumtram 
rijdt op de sporen van het oorspronkelijke trambedrijf. Zowel spoor, tram en railmusea komen in dit programma 
uitgebreid aan bod, waarbij ook de omgeving niet wordt vergeten. Het wordt een  kennismaking met een andere, maar 
heel prettige  wereld!
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6 april   Karel Hoorn  Van Spinnenweb tot Visgraat 

Het programma wordt geopend met een vergelijkend onderzoek naar het waarheidsgehalte van de kreet “De grootste 
wijziging sinds de Paardentram”.

Hierna kijken we naar de wijzigingen in de loop van de lijnen 1, 3, 5 en 7. We
nemen u mee langs de routes van de opgeven lijnen 9,10 en 16. Om niet de hele
avond moderne wagens te zien, zijn hier plaatjes - door de jaren heen - gebruikt.
Ook de Ferdinand Bolstraat krijgt aandacht. Een korte blik op het oude en
nieuwe metromaterieel vormt de opmaat voor een bezoek aan alle stations van
de nieuwe Noord-Zuid-lijn. Dit wordt gelardeerd met wetenswaardigheden.
Vervolgens weer naar het tramnet voor de wijzigingen bij lijnen 12 en 14 en de
nieuwe lijnen 6, 11 en 19. Om u op de hoogte te houden van de gebeurtenissen
bij de tram loopt dit programma door tot het heden..Er is aandacht voor enkele grote omleggingen en de opheffing van 
lijn 51 naar Amstelveen. Door het hele programma heen benutten we enkele mogelijkheden om een vergelijking tussen 
foto’s van toen en nu in te voegen.

11 mei    Geert de Weger    Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij

De spoorlijn van Zwolle naar Emmen maakte ooit deel van de 
“Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij” (NOLS) evenals de nog 
bestaande lijnen Mariënberg - Almelo, Coevorden - Duitse grens en 
Zuidbroek -Stadskanaal. De textiel-industrieel en tevens Tweede 
Kamerlid Jan Willink, nam ooit het initiatief tot de aanleg van het net van 
de NOLS. Zoals hij dat eerder gedaan had bij de Nederlandsch 
Westfaalsche Spoorweg-Maatschappij (NWS) en de Geldersch-
Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij (GOLS). 

De NOLS vormde in zijn opinie een belangrijk deel voor een spoorwegnet dat lag vanaf de Duitse grens bij Winterswijk 
tot aan de Noordzee. Het was zijn wens om de GOLS en de NWS zo veel mogelijk over eigen lijnen te verbinden met 
de haven van Harlingen. Het hele project bleek uitermate taai en werd waar nodig aangepast, uiteindelijk werd in 1898 
de wet voor de realisatie van de NOLS door het parlement geaccordeerd. In 1901 ving de bouw aan en reeds in 1903 
werd de lijn Zwolle - Ommen in gebruik genomen. Twee jaar later bereikte men Stadskanaal en werd de tak 
Gasselternijveen – Assen in gebruik genomen. In 1906 volgde Mariënberg - Almelo. Om in 1910 het NOLS net te 
vervolmaken met de aansluiting – vanuit Coevorden - op de lijnen van de Bentheimer Eisenbahn en de lijn Stadkanaal 
– Zuidbroek – Delfzijl. Geert de Weger geeft in woord en beeld een indruk van de ontwikkeling van de NOLS waarbij 
ook de opvolgers niet vergeten worden.

7 september  Rudi Liebrand  Goederentreinen 

Railgoederenvervoer in beweging.
Een avond met bewegende beelden. U krijgt films te zien van het het
railgoederenvervoer in binnen- en buitenland: De Amsterdamse
Houtrakpolder, vervoer van, naar en bij Tata Steel in Beverwijk o.a. met
eigen tractiemiddelen; in het zuiden des lands de zinkertstrein naar
Budel. En dan het buitenland: zware ertstreinen in Noord-Zweden, het
erts- en kolenvervoer tussen de Rotterdamse Maasvlakte en het Duitse
Dillingen, rangeerwerk met vloeibaar ijzer in Völklingen. En er komen
beslist nog enkele actuele thema's bij. 

5 oktober     Anders Oldenhof   Het spoor in de regio Arnhem - Nijmegen - Kleef 

In de jaren ‘80 veranderde veel in de spoorweg-infrastructuur in de regio 
Arnhem-Nijmegen. We krijgen beelden te zien van  o.a. armseinen, verdwenen 
materieel en het emplacement Elst (Gld).
Ook de laatste 2 jaren van de spoorlijn Nijmegen-Kleef inclusief de laatste rit op 
1 juni 1991 komen in beeld.
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2 november   John Krijgsman    Interrail vanaf 1972 tot heden   

In 1972 werd de Interrail-kaart ingevoerd, waarmee jongeren tot 21 jaar een maand
lang onbeperkt per trein door 21 landen in Europa konden reizen. John Krijgsman
vroeg en kreeg er een van zijn vader als cadeau voor zijn behaalde HBS-diploma en
vertrok op 12 juli 1972 uit Rotterdam voor een 31 dagen durende treinreis. In zijn
rugzak een nieuwe kleinbeeldcamera en 12 diafilms à 36 opnamen. Hij reisde door elf
landen tussen Finland en Joegoslavië in een toen nog niet ‘grenzenloos’ Europa en
bezocht 26 tramsteden. Zonder spoorboekje, met de landkaart van Europa in zijn
hoofd als leidraad.
50 jaar later volgen we John op zijn reis van toen. We zien trein- en trammaterieel dat
vrijwel allemaal verdwenen is of een museale bestemming heeft gekregen. In vijf
steden (Flensburg, Hamburg, Kiel, Malmö, Turku) is het trambedrijf sindsdien
opgeheven. Maar ook zien we treinen en trams die toen net nieuw waren. Enkele
daarvan rijden vandaag de dag nog steeds. Stoomtractie was er 50 jaar geleden al
bijna niet meer, maar toch kreeg John nog enkele stoomlocs voor de lens. Ook houten
spoorwegrijtuigen en vooroorlogse trams komen op het scherm. Naast zo’n 260
gescande dia’s zijn er de verhalen over die 10.000 kilometer lange treinreis door
Europa.

7 december  Michiel ten Broek  Het eerste Dubbeldeksmaterieel (DDM 1) van NS 

In 1985 kwamen de eerste dubbeldeksrijtuigen van de NS in dienst. Als nieuw 
fenomeen waren ze al direct zo populair dat de dubbeldekstreinen een aparte 
vermelding in het spoorboekje kregen. Toen een paar jaar later al het nieuwe 
materieel dubbeldeks was uitgevoerd (DD-AR en DD-IRM), was het met de 
speciale status snel afgelopen en ging het DDM-1 al gauw als “de oude 
dubbeldekkers” door het leven. 
Op het eerste gezicht valt er niet zoveel te vertellen over een niet al te grote serie 
rijtuigen die alleen voor de spitsuren was bedoeld. Over en rond het DDM-1 is 

echter juist veel te verhalen, mede omdat hun geschiedenis de ontwikkeling van de materieelinzet bij NS weerspiegelt. 
In allerijl ontwikkeld ter vervanging van materieel ’46 in Noord-Holland in grote spitstreinen, eindigde het DDM-1 34 jaar 
later in kleine eenheden in de laatste nog bestaande spitstreinen, nadat ze al tweemaal buiten dienst waren gesteld. In 
de tussentijd deden ook vele losse rijtuigen dienst in intercity’s voor het vervoer van mens en fiets. Michiel ten Broek 
neemt U mee door de geschiedenis van het DDM-1, zonder al te veel rijtuignummers, maar met veel achtergronden, 
gewone en speciale inzetten en anekdotes over het ooit zo populaire materieel. 

De bijeenkomsten vinden elke eerste woensdag van de maand plaats in het ontspannings-gebouw “De Uithoek”.
Het gebouw bevindt zich in de noordwestelijke hoek van het emplacement Arnhem Berg (navigeer naar Noordelijke 
Parallelweg 128). Een wandeling vanaf Arnhem Centraal neemt een kwartier tot twintig minuten in beslag. Het gebouw 
is ook te bereiken met buslijn 10. De instaphalte bevindt zich aan de overzijde van de straat bij stationsuitgang 
Sonsbeekzijde. Uitstappen bij halte Tormetilstraat. Terug: lopen, of met iemand meerijden tot het station.
De presentaties beginnen stipt om19.45 u. en eindigen rond 22.15 u.
De zaal is geopend om 19.00 u. De toegangsprijs bedraagt € 3 voor leden en niet-leden van de NVBS.
Introducees zijn altijd van harte welkom.

De afdeling Oost is te gast op een niet-openbaar ProRail-terrein. 
Het emplacement is niet toegankelijk om te fotograferen of te bezichtigen.

Bestuur NVBS Afdeling Oost, e-mail: oost@nvbs.com

Voorzitter: Paul Muré,
Tel. 06-11207920
Penningmeester: Anders Oldenhof,
Tel. 026-3515997
Secretaris: Klaas Wielinga,
Gruttostraat 4, 6883 CN Velp.
Tel.: 06-53472856 
Email: secr.nvbs.oost@gmail.com
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