
                                  PROGRAMMA 2020 

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 

1



8 januari     Ton Pruissen    De wondere wereld van water, vuur en kolen
 
Het IJzeren Paard was jaren lang een gebruikelijk naam voor 
stoomlocomotieven van welk type dan ook. Waardige opvolgers van het 
paard van vlees en bloed. Alleen veel sterker en sneller. Vele jaren waren 
deze locomotieven het kloppend hart van het spoorwegbedrijf in alle delen 
van de wereld. Soms zijn ze dat nog al neemt hun belang met grote 
sprongen af. Ton Pruisen neemt ons mee in de wondere wereld van stoom 
en water en vuur en kolen.
Foto G.W. Bleumink

5 februari    René Jongerius    Door onveilig sein: spoorwegongevallen
en beveiligingen

Spoorwegongevallen spreken tot de verbeelding en dat geldt vooral
voor ongevallen als gevolg van het rijden door onveilig sein: De
eenzame machinist die een fout maakt en daarmee de levens van
anderen in gevaar brengt. Al vroeg kwam de roep om hulpmiddelen
om het rijden door onveilig sein te verhinderen. Niet alleen
spoorwegingenieurs maar ook amateuruitvinders stortten zich op het
onderwerp, meestal met weinig succes. Spoorwegdirecties hadden
ook lange tijd weinig trek om te investeren in automatische
treinbeïnvloeding.

In zevenmijls-stappen gaan we door de Nederlandse spoorweggeschiedenis. Per periode bekijken we welke ernstige 
ongevallen zich voordeden en tot wat voor ontwikkelingen dat leidde. Na de ramp bij Harmelen werd dat niet alleen een
zaak van het spoorwegbedrijf maar ook van de nationale en zelfs internationale politiek. Zo eindigen we bij een net dat 
anno 2018 vier systemen voor automatische treinbeïnvloeding kent: ATB-EG, ATB-Vv, ATB-NG en ERMTS.

4 maart                 Michiel ten Broek en Victor Lansink 
Van Sneue Lijntjes en Verdachte Dijkjes

Al meer dan 25 jaar doen Michiel ten Broek en Victor Lansink onderzoek naar
verdwenen spoorlijnen, zowel in archieven als "in het veld". Een opgeheven 
spoorlijn kan al tientallen jaren geleden opgebroken zijn, maar bijna altijd is de
loop ervan terug te vinden en zelden of nooit verdwijnt hij helemaal uit het 
landschap. Onder dat motto belichten de auteurs van de succesvolle “ Atlas 
van de Verdwenen Spoorlijnen in Nederland “ en makers van de website 
Railtrash, een aantal bekende en minder bekende binnen- en buitenlandse 
voormalige spoorlijnen. 

Vaak herkennen geoefende ogen de loop van een vroegere spoorlijn aan het overblijfsel van het baanlichaam, dat als 
een "verdacht dijkje" door een weiland loopt. Makkelijker herkenbaar zijn “railicten” zoals stationsgebouwen, 
wachtposten, bruggen en brughoofden die de loop van een voormalige spoorlijn verraden. Soms zijn er grote 
infrastructurele werken verricht voor de bouw van een spoorlijn, die niet zelden al na enkele decennia werd gesloten 
omdat de opbrengsten van het vervoer niet aan de verwachtingen voldeden. De sprekers noemen dat een "sneue 
spoorlijn", een mislukking zogezegd, maar wel eentje met een interessante geschiedenis en idem overblijfselen. 

Met actuele beelden en historisch fotomateriaal nemen ze U mee op een speurtocht door dit deel van de 
spoorweghistorie. Aan bod komen enkele Nederlandse lokaal- en hoofdspoorwegen en lijnen van internationale allure, 
zoals de NBDS-lijn. Verder laten Victor en Michiel hun licht schijnen over enkele spectaculaire en militair-strategische, 
maar niettemin verdwenen spoorlijnen in Duitsland en Frankrijk en vertellen ze
over hun onderzoeksmethodes.

1 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 
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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.

6 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.

2 september  Otto Dijkstra

Hoe maak je een boek over spoorwegen?

7 oktober     Steven Hopman    Inzet van Nederlands materiaal in het 
buitenland

Het meeste Nederlandse spoorwegmaterieel maakt trouw de kilometers
binnen de eigen landsgrenzen. Toch wordt ook de grens wel eens 
gepasseerd. Het ene materieeltype doet dit meer dat het andere, toch 
komt meer Nederlands spoorwegmaterieel buiten de landsgrenzen dan 

men in eerste instantie misschien zou verwachten. En dit beperkt zich niet alleen tot de grensstations. Ook ver van de 
landsgrens verwijderd kan men Nederlands spoorwegmaterieel tegenkomen. We beperken ons ditmaal tot West-
Europa, al zal er ook een enkel uitstapje naar (Zuid)Oost-Europa worden gemaakt. Vanavond kijken we naar bekend 
materieel, echter in een wat minder bekende omgeving.

4 november   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
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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! 

2 december  Roelof Ybema  Middellange termijn en 
Cirkeldienstregeling

Roelof Ybema, stafmedewerker bij Prorail op het gebied
van dienstregeling en infrastruktuur op de midellange 
termijn vertelt ons over de plannen die erbij Prorail 
worden ontwikkeld voor de komende 5 à 10 jaar. Hierbij
zal het accent liggen op wat er in onze regio zoal gaan 
gebeuren.

In het voorjaar van 2019 waren er krantenberichten 
over een cirkeldienstregeling plan bij Prorail. Of dit 
waarheid is/wordt, moet worden afgewacht. Aan het 
einde van de 20ste eeuw zijn er bij NS diverse studies 
naar dit soort revolutionaire dienstregelingen gedaan. 
Wim Elbers voormalig stafmedewerker bij NS en Abellio

en betrokken daarbij zal  de verkenningen naar een cirkeldienstregeling voor Nederland uit de doeken doen.

De bijeenkomsten vinden elke eerste woensdag van de maand plaats in het ontspannings-gebouw “De Uithoek” (tel.: 
06 2453 1565, alleen voor
noodgevallen).
Het gebouw bevindt zich in de
noordwestelijke hoek van het
emplacement Arnhem Berg. 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.
Het adres van “De Uithoek” voor navigatiesystemen luidt “Arnhem - Noordelijke Parallelweg 150”. Als dat adres niet 
wordt geaccepteerd door uw navigatiesysteem probeer dan “Noordelijke Parallelweg 128”. Tegenover dat adres ligt de 
inrit naar "De Uithoek".
De presentaties beginnen stipt om19.45 u. en eindigen rond 22.15 u.
De zaal is geopend om 19.00 u. De toegangsprijs bedraagt € 2,50 voor leden en niet-leden van de NVBS.
Introducés 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: Wim Elbers, Alkemadeplantsoen  6,6843 DT  Arnhem. Tel.: 06-83163608  Email: w.m.elbers@simpc.nl
Secretaris: Klaas Wielinga, Gruttostraat 4, 6883 CN Velp. Tel.: 06-53472856  Email: secr.nvbs.oost@gmail.com
Penningmeester: Gerrit Wijers,Tuinlaan 57, 6681 EW Bemmel. Tel.: 0481-462593  Email: g-wijers@kpnmail.nl
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