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Beste lezer.  
Hierbij ontvang je het programma voor 2020, vol met leuke afdelingsbijeenkomsten 
van afdeling Noord. Net als afgelopen jaar hebben we ook dit jaar in de zomer peri-
ode een paar bijeenkomsten verplaatst naar de donderdag avond. Daarnaast heb-
ben we dit jaar ook een extra bijeenkomst in Zuidbroek in het NNTTM museum. 
 
Wij nodigen jullie graag uit om vrienden en kennissen, waarvan je weet dat zij ook 
in het spoor en de tram geïnteresseerd zijn, mee te nemen naar onze bijeenkom-
sten. Zij betalen net als iedereen € 2,50 als bijdrage in de kosten van de zaalhuur, 
maar zijn verder niets aan de afdeling verplicht.  
 
Wil je op de hoogte blijven van nieuwtjes, uitstapjes en wijzigingen in het program-
ma, zorg dan dat jouw mail adres bij ons bekend is via  noord@nvbs.com of kijk 
regelmatig even op Facebook. 
 
Locaties van de bijeenkomsten: 
Buitenpost:  cultureel centrum It Koartling, Schoolstraat 31. 
Meppel: Trias Kerkelijk Centrum, Groenmarktstraat 4. 
Zuidbroek: NNTTM Museum, Stationsstraat 5.  
Coevorden: Hotel Talens, Sallandsestraat 51. 
Leeuwarden: NS gebouw Draaischijf, Wijnhornsterstraat 86 (tussen Jumbo en P+R,  
ingang van het terrein door het hek naast de flat met huisnummer 98). 
 
Datums en locaties van bijeenkomsten in 2020: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**) Bijeenkomst 4 juni: We stoppen uiterlijk om 22:30, aansluitend gaan er treinen 
richting Leeuwarden en Groningen om 22:45.  

Datum Tijd Locatie 

Zaterdag 18 januari 13:30 Leeuwarden 

Zaterdag 15 februari 13:30 Meppel  

Donderdag 5 maart 19:30 Coevorden  

Zaterdag 21 maart 13:30 Buitenpost 

Zaterdag 18 april 13:30 Leeuwarden 

Zaterdag 16 mei 13:30 Meppel 

Donderdag 4 juni ** 19:30 Buitenpost  

Donderdag 17 september 19:30 Coevorden  

Zaterdag 17 oktober 13:30 Leeuwarden 

Donderdag 5 november (extra) 19:30 Zuidbroek 

Zaterdag 14 november 13:30 Meppel 

Zaterdag 19 december 13:30 Buitenpost  

mailto:noord@nvbs.com


Zaterdag 18 januari, De Draaischijf Leeuwarden, aanvang 13:30 
DDR in de jaren 80, Bart van 't Grunewold  
 

Bart van ‘t Grunewold bezocht in 
1979 en 1981 de DDR en fotogra-
feerde de onversneden en pure 
Deutsche Reichsbahn, met de mees-
te nadruk op de stoomtractie. Nadat 
in West Duitsland bij de Bundesbahn 
de stoomlocs in 1977 zich ´das Rau-
chen abgelernt´ hadden, moesten 

we voor Duitse stoom de Duits-Duitse grens over, naar de DDR. In 1979 en 
1981 reden in het ´Arbeiter und Bauernparadies´ nog volop stoomlocs, door 
het hele land. Ondanks dat de dieseltractie in opkomst was en al op veel 
plaatsen prominent aanwezig (en de elektrische tractie voorzichtig), waren 
er nog ware stoomparadijzen, me veel verschillende loctypen. Niet alleen de 
’ewige’ Baureihen 50.35 en 52.80, die kenmerkend waren voor de nadagen 
van de DR-stoom een paar jaar later, maar een keur aan Baureihen: 01.5, 
03.10, 41, 50.0, 58.30. Er reden zware en snelle treinen. Goederentreinen 
tot 1800 ton waren geen uitzondering en tussen Berlin en Stralsund reed de 
Baureihe 03.10 met wel 12-rijtuig lange vakantietreinen snelheden boven de 
120 km/u. Het depot Saalfeld was het absolute hoogtepunt, met in 1979 
maar liefst 10 stuks 01.5-en tegelijk in de rijdende dienst.  
 

Zaterdag 15 februari, Trias Kerkelijk Centrum Meppel, aanvang 13:30.  

Stations in Nederland, Neel Hartjes 

 

Veel is er veranderd, maar niet alles. 
Deze presentatie is een speurtocht op 
internet, met vele oude afbeeldingen 
van stations, aangevuld met eigen fo-
to's. 
Van de ruim 400 stations die er nu nog 
zijn in Nederland, heeft Neel Hartjes er 
zo'n 55 min of meer bij toeval uitgeko-
zen. Bij ieder station valt wel een ver-
haal te vertellen, soms wat langer en 
soms wat korter. 



Donderdag 5 maart, Hotel Talens Coevorden, aanvang 19:30 
Het Kamper lijntje, Kasper Haar 
 
Het slechts 13 km lange Kamperlijntje mag dan het kortste voor reizigers 
geëxploiteerde spoorlijntje in Nederland zijn, het is wel een spoorlijn met 
een geschiedenis waarop de grotere spoorlijnen jaloers kunnen zijn. Het is 
een geschiedenis waarin regelmatig een spoorwegmaatschappij en een ge-
meente fel tegenover elkaar stonden.  
Nog  steeds staat de spoorlijn in de be-
langstelling vanwege de problemen met 
de onstabiele ondergrond. Kamperlijntje-
kenner Kasper Haar zal u op 5 maart 2020 
vertellen over deze boeiende spoorlijn.  
 
 
 
Zaterdag 21 maart, Cultureel Centrum Buitenpost, aanvang 13:30 
Met de trein naar Marrakesh, Kees Procee 
 
We gaan vanmiddag een reis maken door 
verschillende landen met als eindbestem-
ming Marrakesh in Marokko. 
De reis begint in Friesland en gaat vervol-
gens op naar de Middellandse zee. Onder-
weg komen we van alles tegen.  
 
 
Zaterdag 18 April, De Draaischijf Leeuwarden, aanvang 13:30 
Spoorwegongevallen en automatische treinbeïnvloeding, René Jongerius 
Spoorwegongevallen spreken tot de verbeelding en dat geldt vooral voor 
ongevallen als gevolg van het rijden door onveilig sein: De eenzame machi-
nist 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. Spoorwegdirec-
ties hadden ook lange tijd weinig trek om te investeren in automatische 
treinbeïnvloeding. 



Vervolg 18 april. 
We gaan door de Nederlandse 
spoorweggeschiedenis. Per perio-
de bekijken we welke ernstige on-
gevallen zich voordeden en tot 
wat voor ontwikkelingen dat leid-
de. 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 spoorweg-
net dat anno 2018 vier systemen voor automatische treinbeïnvloeding kent: 
ATB-EG, ATB-Vv, ATB-NG en ERMTS. 
 
Zaterdag 16 mei, Trias kerkelijk centrum, Meppel, aanvang 13:30 
Planes, Trains and Automobiles, Jos van der Veen 

De burgerluchtvaart bestaat meer dan 100 jaar, de automobiel 135 jaar en 
de spoorwegen in ons land meer 
dan 180 jaar; hoe ziet vervoer er 
over 10, 20 en 30 jaar uit? 
Uw presentator Jos van der Veen is 
machinist bij NS Reizigers en houdt 
zich mede voor NS bezig met de 
toekomst van OV en autonoom 
vervoer. 
 
Donderdag 4 juni, Cultureel Centrum Buitenpost, aanvang 19:30 
La SNCF à toute vapeur, Hans van Poll  
Medio jaren zestig was er voor vele Britse stoomliefhebbers de lol in eigen 

land zo’n beetje af. Vandaar dat menige stoomfanaat zijn blik op het vaste-

land van Europa richtte en wat lag er dan meer voor de hand dan dat hij 

even het Kanaal overstak: In Calais of Boulogne stonden de stoomtreinen 

hem al op te wachten. In de Région Nord immers zette de SNCF de stoom-

locs van de series series 231 E en 231 G of K nog in de hoogwaardige snel-

treindienst in.  Stoptreinen reden soms nog met de 230 D en ook in de goe-

derendienst was nog volop stoom aan te treffen.  Maar ook in andere delen 

van Frankrijk stoomde het nog.                                                                                                 



Vervolg 4 juni. 
Het vlaggenschip onder de Franse stomers, de indrukwekkende 241 P, was 
nog in Le Mans en Nevers actief en ook op de lijn Parijs-Bazel waren deze 
locomotieven te vinden. De Région Ouest kende nog veelvuldig stoom rich-

ting Normandië en Bretagne, terwijl in 
het oosten de fraaie 141 P in allerlei 
diensten reed. Maar daar vinden we 
ook nog oudjes van de serie 130 B in 
de stoptrein- en buurtgoederendienst. 
En tussen al die echte Franse stomers 
door zien we overal de 141 R van 
Amerikaanse komaf rijden.  
 

Donderdag 17 september, Hotel Talens Coevorden, aanvang 19:30.  
NOLS, Geert de Weeger. 
 
De spoorlijn van Zwolle naar Emmen maakte ooit deel uit van de 
“Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij” (NOLS) evenals de nog be-
staande lijnen Mariënberg - Almelo, Coevorden - Duitse grens en Zuidbroek -
Stadskanaal. De textiel-industrieel en tevens Tweede Kamerlid Jan Willink, 
nam ooit het initiatief tot de aan-
leg van het net van de NOLS. Zoals 
hij dat eerder gedaan had bij de 
NWS en de GOLS. De NOLS vormde 
in zijn opinie een belangrijk deel  
voor een spoorwegnet dat lag van-
af 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 1903 werd 
de lijn Zwolle - Ommen in gebruik genomen. Even later bereikte men Stads-
kanaal 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 op de Bentheimer Eisenbahn en de lijn Stadkanaal – Zuid-
broek – Delfzijl.    
  



Zaterdag 17 oktober, De Draaischijf Leeuwarden, aanvang 13:30 

Meebreng middag. 

Zoals gebruikelijk, onze jaarlijkse meebreng middag. Heb je leuke  
foto’s of filmpjes van treinen en trams of andere spoor gerelateerde zaken 
maar niet genoeg materiaal om een hele middag te vullen? Geen punt, 
neem ze dan mee naar de meebreng middag. Het mogen oude foto’s zijn, 
maar uiteraard ook van je laatste vakantie. Elke  
spreker krijgt ca 15-20 minuten om wat te laten zien. Graag wel even vooraf 
melden via noord@nvbs.com dat je wat meeneemt en welke apparatuur je 
nodig hebt. 
 
Donderdag 5 november, NNTTM Zuidbroek, aanvang 19:30 

Oude beveiliging tussen Meppel en Heerenveen, Watze Draijer. 

We gaan naar de periode van de jaren 70 van de vorige eeuw, waar tot 1983 
het spoortraject tussen Meppel en Leeuwarden werd beveiligd met het klas-
sieke blokstelsel. En bestond o.a. voor de buitenwereld te zien, uit armsei-
nen,  in 1983 zijn deze armseinen 
vervangen door lichtseinen en na-
tuurlijk ook door een ander beveili-
gingssysteem. Op elk  station  wa-
ren er meerdere seinhuizen, de 
meeste grote stations hadden er 
twee, één aan de zuidkant van het 
station en één aan de noord kant 
van het station. De mensen die 
daarin werkten werden seinhuis-
wachters genoemd en in de grotere stations was er een treindienstleider. 
Deze moest  toestemming geven om een trein binnen te laten komen en om 
een trein te laten vertrekken. In Leeuwarden stond een heel groot seinhuis,  
post B of T, ook de posten A en D waren er. Van deze tijd zijn een aantal fo-
to’s gemaakt. O.a. van de armseinen en van  seinhuizen, echter niet overal 
onderweg. De beveiliging doormiddel van dit klassieke blokstelsel was een 
heel strak systeem.  Dus we gaan ook kijken welke problemen er waren met 
deze manier van beveiligingen. Daarnaast zijn er nog een paar plaatjes  van 
het materieel wat er gereden heeft en wat er nu nog rijdt . 



Zaterdag 14 November, Trias kerkelijk centrum, Meppel, aanvang 13:30 
Het Groothertogdom Luxemburg , Rob van der Flier 
 
Het Groothertogdom Luxemburg ligt heel dichtbij, maar is bij velen toch on-
bekend. De spreker neemt u vanavond mee naar Luxemburg en toont u 
beelden waarbij het zwaartepunt ligt in de periode 1993 tot en met 2012, 
maar we zullen ook een kleine update tonen tot aan 2019. Luxemburg is 

weliswaar een klein land, maar heeft 
toch een eigen spoorwegbedrijf, de 
CFL en dit kleine bedrijf heeft de afge-
lopen periode een enorme modernise-
ringsslag doorgemaakt. Inmiddels 
wordt het huidige beeld bepaald door 
fraai en modern dubbeldeksmaterieel, 
maar u ziet ook nog genoeg beelden 
van inmiddels vervlogen tijden. De 

meeste spoorlijnen worden kort bezocht, maar ook ziet u foto’s van het mu-
seummaterieel, het busbedrijf, spoorzoekacties en smalspoor. Het laatste 
gedeelte van de avond vertrekken wij uit Luxemburg naar het uiterste 
Noordwesten van Duitsland, richting Nordfriesland (deel van Schleswig-
Holstein), waar we eveneens de CFL in actie zien als CFL Cargo Deutschland. 
Maar nu we er toch zijn ziet u ook ander Duits materieel, zoals de Sylt Shutt-
le, de pendeltrein voor autovervoer naar het Waddeneiland Sylt. 
   
Zaterdag 19 december, Cultureel Centrum Buitenpost, aanvang 13:30 
Spoorzoeken 
 
Zoals gebruikelijk, sluiten we het jaar af met spoorzoeken. Welke spreker 
ons meeneemt en waarheen de reis deze keer gaat, blijft een verassing.  
Kom zeker langs, het is altijd een leuke afsluiting van het seizoen. 
 
Contacten afdeling Noord: 
Pieter Bosch, voorzitter, Flaaks Ikker 16, 9295 KV, Westergeest. 0511-227055 
Inge Draijer-Born, secretaris, Marten Koopalstrjitte 14, Ingelum. 058-8445122  
E-mail : noord@nvbs.com 
Pieter Wemelsfelder, penningmeester 
Manuel Draijer, bestuurslid 
Henk van Joolen, bestuurslid 


