
 

 

PASSIE VOOR SPOOR 

Nederlandse Vereniging  
van Belangstellenden in het Spoor- en 

tramwegwezen NVBS 

www.nvbs.com 

 

 

 
 

 

AFDELING ROTTERDAM 

PROGRAMMA 

2E HALFJAAR 2022 
  



 

AFDELING ROTTERDAM 

Plaats van de bijeenkomsten: 

Miniworld Rotterdam 
Weena 745 
3013 AL Rotterdam 

Aanvang 19:45 uur  
Zaal open 19:15 uur  

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

 Tot 18 jaar: € 2,00 

Routebeschrijving: 

 

           LET OP: ENTREE VIA HOOFDINGANG 

 

www.miniworldrotterdam.com  

NVBS-leden krijgen 25% korting op de entree op 
vertoon van hun lidmaatschapskaart! 

Openingstijden:  
Woensdag – vrijdag 12:00 – 17:00 

Zaterdag – zondag 10:00 – 17:00 

Extra openingsdagen in schoolvakanties 

Foto omslag: RTM motorrijtuig 1802 (Zwaluw) met wagenvoerder Heert van de Hoek 
naast het houten stationsgebouw van Zwartewaal, 25 mei 1963. Foto: Hans Oerlemans 

  

http://www.miniworldrotterdam.com/


 

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 2022 

HERINNERING AAN INTERLOKALE TRAMS 
Filmpresentatie door Raymond Naber 

 
Een reis (meest in kleur) langs de NZH-tramlijnen en HTM-buitenlijnen (’50-er 
jaren). Gedigitaliseerde dia’s en zw/foto’s van Frits van der Gragt, Hans van 
Engelen, Edu Bouwman, Hans Offerman, Luud Albers, Jan de Jongh, Henk 
Odendaal, Charles-Henri Brizard, Peter Günther en Frits van Dam. We maken 
een reis van Scheveningen tot Volendam. 

▪ Mee met de RTM (1964). Een film van Aad de Wolf, met dieseltrams tussen 
Rotterdam Rosestraat – Spijkenisse – Hellevoetsluis en Oostvoorne in het 
laatste jaar van de tramexploitatie. 

▪ NZH Kaleidoscoop (1958-1961). Herinneringen aan het NZH-trambedrijf, 
de lijn Den Haag – Voorburg – Leiden en de stadstram te Leiden, gefilmd 
door Aad de Wolf. 

▪ Tramkaleidoscoop Nr. 1. Het NZH- en HTM-(stads)trambedrijf in de jaren 
’50 en ’60 gefilmd door Aad de Wolf. 

▪ De HTM Buitenlijn Den Haag – Delft met oud materieel (1964) gefilmd door 
Herbert de Roy van Zuydewijn. 

 
 
 
 
 

  
Tramstraat in Katwijk aan Zee Putselaan in Rotterdam-Zuid 

 

  



 

DONDERDAG 20 OKTOBER 2022 

PER TREIN VAN NOORD NAAR ZUID NEDERLAND 
Beamerpresentatie door Cor Engelbert 

 
Sinds eind jaren ’90 van de 
20e eeuw is er op het 
Nederlandse spoornet een 
grotere variatie aan 
spoormateriaal te zien dan 
voor die tijd. Bij het 
regionale reizigersvervoer 
zijn vooral in het noorden en 
oosten van het land 
uurdiensten uitgebreid naar 
halfuurdiensten, waardoor 
de reizigers meer 
mogelijkheden hebben om hun reis te plannen en meer en betere aansluitingen 
op intercity diensten zijn ontstaan. 

Door verhoging van frequenties was er ook meer materiaal en personeel nodig. 
Op een aantal trajecten van het hoofdlijnennet zijn kwartierdiensten ingevoerd 
en op sommige trajecten zelfs elke10 minuten een trein. Door het hele land heen 
zien we nu treintypen van diverse vervoerders met allerlei kleurenvariaties. 

 

  



 

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022 

HAAGSE BLUF 

Beamerpresentatie door Aad de Meij 
 
Als je op internet op zoek gaat naar de betekenis van Haagse Bluf kom je iets heel 
lekkers tegen. Namelijk een zoet toetje dat in feite grotendeels uit lucht bestaat. 
Het hoofdgerecht voor vanavond is geen gebakken lucht maar een luchtige 
chronologie over het stedelijk vervoer in en om de Residentie gedurende de 
afgelopen 55 jaar, met de nadruk op alles wat er in deze periode veranderd of 
verdwenen is. In deze tijdreis per tram komen we onder meer het volgende tegen: 

▪ de allerlaatste inzet van de twee-assige motorwagens uit de 800-serie in de 
normale dienst 

▪ sloop (lees verbranding) van de laatste bijwagens op ’s Gravenmade 
▪ dagelijkse dienst, afscheidsritten en sloop van de PCC’s  
▪ de komst en de afvoer van de eerste GTL-trams  
▪ trams uit Rotterdam en Amsterdam te gast in Den Haag voor proefnemingen  
▪ Haagse PCC’s in Rotterdam, Amsterdam, Gent en Brussel  
▪ Trams uit Hannover in dienst bij de HTM  
▪ Trams in bijzondere beschilderingen en proefkleuren  
▪ sneeuwpret met 2-assige pekeltrams  
▪ enkele flinke aanrijdingen 
▪ aandacht voor het fraaie museummaterieel 
▪ jubileumparade 125 jaar tram met inzet van stoomloc Ooievaar 
▪ Manifestatie “Retourtje Leiden” 
▪ opgeheven tramtrajecten    
▪ “Toen en Thans”-plaatjes waarop soms ook een enkele autobus figureert. 

  
Haagse – Bluf: 16 – 1 TW6000 uit Hannover bij station HS 

 

  



 

DONDERDAG 15 DECEMBER 2022 

DE VOLLE KNIPKAART 
Beamerpresentatie door Frans Blanker-Halstein 

 
Een kenmerk van verzamelaars en hobbyisten is 
het bijhouden van lijstjes met de objecten van 
begeerte. Zo realiseerde ik mij onlangs dat ik alle 
Duitse trambedrijven in elk geval een keer bezocht 
heb bezocht, waarmee die knipkaart in elk geval 
vol is. 
 
Deze bescheiden mijlpaal vormt een mooie 
aanleiding (of, zo u wilt, een mooi excuus) voor 
het maken van een NVBS-programma. Ik neem u 
vanavond dus mee op een rondreis langs alle 
Duitse trambedrijven zoals ik ze de afgelopen 25 
jaar gezien heb. Sommige bedrijven komen wat 
uitgebreider aan bod, anderen wat meer in 
vogelvlucht. Van klein tot groot, van historisch tot 
modern en van ‘echte’ tram tot Stadtbahn, het 
komt allemaal aan bod. Uiteraard kijken we zo 
hier en daar ook wat verder dan de trambaan. Dus 
knipkaart in de hand en instappen maar… 
 
 

  

KT4-motorwagen 19 van Schöneiche in 
Berlin-Friedrichshagen, 30 oktober 1998. 

‘Stadtbahn’-tramstel 849+850 op een 
straattraject in Frankfurt am Main, 
6 augustus 2022. 

 



 

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 igetogen 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. 



 
  

NVBS afdeling Rotterdam 
 

 
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 

Internet : www.nvbs.com/rotterdam 

   

Lidmaatschap : € 64,50 per jaar, t/m 24 jaar € 34,- per jaar 

Inclusief maandblad ‘Op de Rails’ 

Lid worden?  https://www.nvbs.com/lidmaatschap/lid-worden/ 

   

 

 

  

  
 

https://www.nvbs.com/lidmaatschap/lid-worden/

