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NVBS afdeling Rotterdam 

 
 

PLAATS VAN DE BIJEENKOMSTEN: 
Miniworld Rotterdam  
Weena 745, Rotterdam 

  
AANVANG : 19:45 uur 
ZAAL OPEN : 19:15 uur 

TOEGANGSPRIJZEN: Leden: € 5,00 
 Niet-leden: € 6,00 

 Tot 18 jaar: € 2,00 

ROUTEBESCHRIJVING: 

 

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR: 
Voorzitter : Frans Blanker-Halstein Tel : 0182-536007 
Penningmeester : Jos Schmitz Tel : 06-12433674 
Secretaris : Jan Bogaarts Tel : 06-82745728 
E-mail : rotterdam@nvbs.com  
Website : www.nvbs.com/rotterdam  
   
Lidmaatschap : € 70,00 per jaar, tot en met 24 jaar € 37,00 per jaar 
  inclusief maandblad ‘Op de Rails’ 
Lid worden? : https://www.nvbs.com/lidmaatschap/lid-worden/ 
 
 

Foto omslag: de railhobby staat vaak in het teken van afscheid nemen. De ZGT-trams 
domineerden lange tijd het beeld van de Rotterdamse tram. Op 2 juni 2012 poseerden de 
834 en 822 bij hun afscheid aan de Wilgenplaslaan. Foto: Frans Blanker-Halstein. 
 
  

LET OP: ENTREE VIA 

HOOFDINGANG 

mailto:rotterdam@nvbs.com
http://www.nvbs.com/rotterdam
https://www.nvbs.com/lidmaatschap/lid-worden/


 

DONDERDAG 19 JANUARI 2023 

TOEN EN THANS 
Beamer- en diapresentatie door Marco Moerland 

Voor de pauze bekijken we digitale foto’s uit 2022. We zien de twee nieuwste Franse 
trambedrijven van Avignon en Caen en de recente tramuitbreidingen in Parijs. Ook 
brengen we een bezoek aan de smalsporige museumlijn bij Crèvecoeur-le-Grand 
waar een fraaie vierkante stoomtramlocomotief rijdt. In het Duitse Ruhrgebiet 
waren ooit de Stadtbahn M-wagens van Duewag alomtegenwoordig, nu rijden zij op 
hun laatste wielen. Dat geldt ook voor de fraaie GT8S-trams in Düsseldorf waar 
opvolging voor in aflevering is. Op de smalsporige Steyrtalbahn in Oostenrijk maken 
we een reis met museumtreinen waarbij het lijkt of de tijd stilgestaan heeft. In 
Nederland besteden we aandacht aan de museumtrams van RoMeO, die na Corona-
beperkingen in 2022 gelukkig weer volop in het straatbeeld aanwezig waren. 

Na de pauze gaan we 25 jaar terug in de tijd en zetten we onze tijdreis voort aan de 
hand van diabeelden. In 1997 was het trambedrijf van Sheffield net geopend. 
Inmiddels zijn de trams er meerdere keren van exploitant en kleur gewisseld. We 
zien de nieuwe trams in het ingetogen grijs waarmee ze afgeleverd werden. Bij de 
RET in Rotterdam domineerden de ZGT-trams die we in diverse hoeken van de stad 
zien. Op de Noordelijke Nevenlijn zien we het Talent-proefstel van Talbot op proef in 
de reizigersdienst. De regionalisering van het reizigersvervoer op het Nederlandse 
spoornet moest nog op gang komen en de normale dienst werd er uitgevoerd met 
Wadlopers van NS. In Duitsland was de Privatisering van het spoornet een stuk 
verder zodat we railbussen bij de Prignitzer Eisenbahn en Regioshuttles in het 
Regental kunnen bekijken. 

De stroom met tweedehands trams uit Duitsland naar Roemenië en Bulgarije was 
volop actief geworden. In de Roemeense hoofdstad Boekarest werden drieassers uit 
München zelfs omgebouwd tot hoogbenige vierassers op draaistellen. Die 
buitenlandse trams zorgen voor een bont beeld in een toch al bijzonder kleurrijk 
land! 

  

Crèvecoeur-le-Grand, 1 mei 2022, 

tramlocomotief 60 van de Tramways de La 

Sarthe 

De Stadtbahn M-wagens zijn op hun retour, 

maar in Essen rijden ze nog. Motorwagen 1178 

bij de halte Seumannstraße, 22.5.2022. 
  



 

DONDERDAG 16 FEBRUARI 2023 

VAN SNEUE LIJNTJES EN VERDACHTE DIJKJES 
Beamerpresentatie door Michiel ten Broek en Victor Lansink 

Al zo’n 30 jaar doen Victor Lansink en Michiel ten Broek onderzoek naar opgeheven  
spoorlijnen, in archieven maar vooral ook door speurwerk "in het veld". Ook al is 
een opgeheven spoorlijn al tientallen jaren geleden opgebroken, dan nog is de loop 
ervan terug te vinden en maar zelden verdwijnt het tracé van een spoorlijn 
helemaal uit het landschap. Om dat te laten zien, belichten de auteurs van de 
succesvolle “ Atlas van de Verdwenen Spoorlijnen in Nederland“ en makers van de 
website Railtrash wat er zoal over is van een aantal bekende en minder bekende 
lijnen. 

Vaak is de loop van een vroegere spoorlijn te herkennen aan delen van het 
baanlichaam, dat dan 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 altijd met een interessante geschiedenis en idem 
overblijfselen. Met actuele beelden en historisch fotomateriaal nemen ze U mee op 
een speurtocht door dit speciale stukje spoorweghistorie. Aan bod komen de 
restanten van enkele Nederlandse lokaal- en hoofdspoorwegen en lijnen van 
internationale allure, zoals de NBDS-lijn. Verder laten Victor en Michiel hun licht 
schijnen over enkele militair-strategische, maar niettemin verdwenen spoorlijnen 
in het nabije buitenland, tonen hun fascinatie voor verlaten spoortunnels en 
vertellen iets over hun onderzoeksmethoden. 

 

  
Sneue lijntjes… … en verdachte dijkjes. 

  



 

DONDERDAG 16 MAART 2023 

TRAMS IN EUROPA 

Beamerpresentatie door Matthias van Aalst 

 
In dit gevarieerde programma zullen foto's van diverse tramreizen in Europa uit 
de afgelopen jaren voorbijkomen. Denk hierbij aan bezoeken aan o.a. de 
Baltische Staten in 2018, Oekraïne in 2019, Duitsland in 2020 en Polen en de 
Balkan in 2021. In het algemeen wordt getracht zoveel mogelijk materieel types 
per stad vast te leggen om de bezoekers deze avond in een aantal foto's een zo 
compleet mogelijk beeld van het trambedrijf te geven. In 2022 werden alle 
twaalf tramsteden van de "Nordics" bezocht, inclusief de recent geopende 
trambedrijven van Tampere (Finland), Odense (Denemarken) en Lund (Zweden). 
Ook werd afgelopen jaar per Interrail een reis gemaakt door Oostenrijk, Italië en 
Zwitserland, waarvan in de NVBS Actueel van november en december een 
verslag is verschenen. Hopelijk mogen de foto's van deze avond nieuwe 
inspiratie leveren voor toekomstige reizen! 
 

 
Op de laatste interlokale Milanese tramlijn naar Limbiate doen de in 1961-’64 gebouwde 
Treni bloccati nog altijd trouw dienst. 9 augustus 2022 
 

  



 

DONDERDAG 20 APRIL 2023 

BEWEGENDE TRAMS UIT VERRE OORDEN 
Filmpresentatie door Nico Booij 

In het programma van vanavond wordt een aantal zeer oude video’s vertoond 
uit landen die niet tot het ‘standaard-programma’ van de gemiddelde NVBS’er 
behoren. Ondanks de wat lagere resolutie van de video’s een aanrader voor 
iedereen met een bredere interesse ! 

In dit gevarieerde programma gaan we voor de pauze naar het New Orleans, 
waar we zien hoe de trams daar voor de orkaan Katrina reden. Aansluitend 
bezoeken we, lang voor het uitbreken van de oorlog die het land nu teistert, 
Oekraïne. We zien smalspoor-treintjes op het platteland en een stadstram in een 
stad die meer op een uitgestrekt dorp lijkt. 

Na de pauze gaan we nog verder weg. De eerste stop is Sri Lanka, waar we een 
spoorlijn bezoeken die meer weg heeft van een rijdend museum. Daarna nemen 
we in Thailand de nachttrein, bekijken het OV in Bangkok, en rijden langs 
zoutpannen en dwars door de markt. 
 

Boeddhistische priesters reizen ook per trein… 
 

  



 

DONDERDAG 11 MEI 2023 

FINLANDIA 

Beamerpresentatie door Sjoerd Bekhof 

Sjoerd Bekhof reisde de afgelopen jaren meermaals naar Finland. Het land van 
de duizend meren, de scheppingen van Jean Sibelius, met het beroemde 
Finlandia, het serviesgoed van Arabia, de telefoontjes van Nokia, maar ook van 
breedspoor en de alleenheerschappij van de Finse Staatsspoorwegen (VR). 

Helsinki (Helsingfors in het Zweeds) is niet alleen de hoofdstad van het land maar 
ook het middelpunt van het spoorwegnet. Dit strekt zich uit naar het oosten met 
een drietal verbindingen met het naburige Rusland en naar het noorden tot de 
steden Kemijärvi en Kolari. Beide eindpunten liggen boven de Poolcirkel en 
worden met nachttreinen uit Helsinki bediend. In de zomer dagelijks, in de 
winter enkele keren per week. 

De westkant van Finland ligt grotendeels aan de Botnische Golf. De verbinding 
daarover met de Zweedse hoofdstad Stockholm wordt met schepen 
onderhouden. De spoorverbinding met Zweden bestaat uit gemengd spoor 
tussen Tornio en Haparanda aan de Zweedse kant. De normaalsporige 
verbinding is al jaren buiten gebruik. Reizigersvervoer tussen deze plaatsen is er 
niet meer. De lading van de op breedspoor rijdende goederentreinen wordt in 
Haparanda overgeslagen op normaalsporig materieel. 

Rond Helsinki is intensief voorstadsverkeer, waar voornamelijk nieuw materieel 
van Stadler rijdt. Bijzonder waren de treinen naar de Russische steden met 
Allegro treinstellen zoals naar Sint Petersburg en de nachttrein naar Moskou. De 
spoorwegen in Scandinavië zijn probleemloos te fotograferen. 

Een schriftelijk voorproefje over railvervoer in Finland kunt u hier lezen: 
https://www.nvbs.com/shared/content/uploads/2021/11/Finlandia-2022-LR.pdf  

  

 

De reizigerster heeft haar rok keurig afgestemd 

op de kleur van de de tram. Toch is ze gewoon 

passagier. De halte Arabiagatan ligt bij de 

fabriek van het Arabia serviesgoed. 

VR-materieel domineert het beeld op station 

Helsinki, 1 juni 2017. 

  

https://www.nvbs.com/shared/content/uploads/2021/11/Finlandia-2022-LR.pdf


 

DONDERDAG 15 JUNI 2023 

CONCURRENTIE IN HET GOEDERENVERVOER 

Online-presentatie door Wouter Radstake 

Het is al weer bijna een kwart eeuw geleden, dat naast de monopolist NS Cargo 
nog meerdere railgoederenvervoerders kwamen op het Nederlandse 
spoorwegnet. NVBS' er Wouter Radstake was vanaf het begin betrokken bij de 
liberalisering van het railgoederenvervoer, hij werkte onder andere voor de 
vervoerders ShortLines en ERS Railways.  
In een onlinepresentatie vertelt hij hoe het liberaliseringsproces verliep; het 
verhaal wordt opgeluisterd met anekdotes en eigen beeldmateriaal. We kijken 
daarbij ook buiten de landsgrenzen, want de liberalisering is immers in de hele 
Europese Unie doorgevoerd. 
Als je wil weten wat er allemaal bij komt kijken om een railgoederenvervoerder 
op de rails te zetten en wat een grasmaaier, bacteriën en de juiste zonnestand 
ermee te maken hebben, dan zit je goed bij dit avondprogramma! Je hebt na 
afloop ook de gelegenheid te vragen wat je altijd al hebt willen weten over het 
goederenvervoer per spoor. Wellicht komt er een zinnig antwoord 😉 

Aanmelding vanaf 1 juni 2023 via nvbs.afdelingrotterdam@gmail.com 
 

ShortLines en ACTS waren de eerste concurrenten van -toen nog- NS Cargo. 
Foto: Wouter Radstake. 
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