
Railvervoer in België en Luxemburg 

Presentatie door Bert van der Kruk 

Vrijdag 16 september 20 uur 

 

Onze reis begint vanavond in Amsterdam waar de D284 gereed staat om ons naar België te brengen. 

Na enkele opnamen van de internationale treinen die vroeger via de Oude Lijn reden, bereiken we als 

eerste Brussel, waar al snel duidelijk wordt dat een bezoek aan onze zuiderburen in de jaren 70 en 80 

beslist de moeite waard was. Het elektrificatieprogramma is nog niet geheel voltooid en veel reizigers- 

treinen rijden nog met, voor Nederlandse begrippen, zware diesellocs.  

De Athus-Meuse lijn is een prachtig werkterrein voor de „bolle neuzen‟. Ook dieselstellen en oudere 

elocs zijn nog volop in dienst, evenals de oude trams in Brussel, Antwerpen, Gent, Verviers en 

Charleroi, waar ook de laatste restanten.(buiten de kustlijn) van het eens zo grote tramnet van de 

buurtspoorwegen in het grauwe industrielandschap van Henegouwen te vinden zijn .  

De grote variatie aan tram- en spoorwegmaterieel in België krijgt een vervolg bij de CFL in 

Luxemburg. Een klein land maar zeer veelzijdig doordat het een internationaal spoorwegknooppunt is, 

waar materieel uit 4 landen is te zien. Ook hier waren enkele „bolle neuzen‟ actief, maar het 

paradepaard  was ongetwijfeld de „bruine krokodil‟. Tijdens deze rondreis door beide landen zullen 

ook de modernere tractiesoorten niet ontbreken.   

 

 
Twee „bolle neuzen‟ reeks 53 nabij Wiesme op de Athus-Meuse lijn, 1989  

 

 
CFL „bruine kokodillen‟ serie 3600 in station Luxemburg Stad 1989  



De NS-rijtuigen Plan D 

Presentatie door Peter van der Vlist 

Vrijdag 14 oktober 20 uur 

 

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 en de RD 7659 in het 

Spoorwegmuseum zijn te bewonderen.  

In 2020 was het 70 jaar geleden dat de eerste rijtuigen Plan D in dienst kwamen. Ingaande de 

winterdienstregeling 1978 kwam er een einde aan hun inzet en op 1 oktober 1978 werd door de NVBS 

een imponerende afscheidsrit gereden. 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 toch het historische aspect te belichten van dit karakteristieke materieel, dat in de hoogtijdagen tot 

ver in Europa te zien was, 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. Uiteraard komen het verblijf bij de 

Stoomstichting Nederland en het „tweede leven‟ in de Beneluxdienst aan de orde.  

Tevens wordt ingegaan op het herstel van de AB 7709 in Amersfoort en natuurlijk de restauratie van 

de RD 7659, het enige overgebleven restauratierijtuig. De 7659 is sinds juni 2020 weer in volle glorie 

te zien in het Spoorwegmuseum. 
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Spoorwegen op Java 

Presentatie door Peter-Paul Birgelen en Dave Habraken  

Vrijdag 11 november 20 uur  

 

Reisgenoten Peter-Paul van Birgelen en Dave Habraken nemen ons vanavond mee naar het eiland 

Java, één van de ruim 16.000 (!) eilanden van Indonesië. Dit dichtbevolkte eiland biedt enorm veel 

fraais voor spoorwegliefhebbers: stoere diesellocomotieven, mechanische beveiliging uit het 

Nederlands-koloniale tijdperk, een fantastisch spoorwegmuseum en zelfs nog enkele 

suikerraffinaderijen met actieve stoom. Dit alles in vaak erg fraaie landschappen. 
“Onderstaande foto‟s geven een beeld van wat je tijdens deze voorstelling mag verwachten. Om nog 

wat meer in de sfeer te komen, kun je de volgende link al eens bezoeken, waarin een beeld wordt 

geschetst van de nogal chaotische toestanden in het verkeer op dit eiland.” 
 

https://www.wowshack.com/22-things-youll-see-or-experience-on-indonesian-roads/  

 
 

 
 

  
 

https://www.wowshack.com/22-things-youll-see-or-experience-on-indonesian-roads/


Meebrengavond 

Presentatie door de leden 

Vrijdag 9 december 20 uur 

 

Als traditionele afsluiter van het jaar houden we weer een meebrengavond. Onder het motto: een 

plaatje met een praatje, heeft U weer de gelegenheid om beelden te vertonen uit het bijna voorbije 

jaar, of oudere opnamen die u de moeite waard vindt om (nog eens) te vertonen. Zowel dia‟s als 

digitale beelden zijn welkom, uit binnen- en buitenland. 

. 

Hopelijk wordt het weer een gezellig samenzijn in aanloop naar de feestdagen, met interessante, 

leuke en opvallende beelden om enthousiast of “kritisch” of met verbazing te bespreken.  

 

    
 

 


