
Programma najaar 2020 
 

 
9 september 
 
“Haagse Bluf” door Aad de Meij 
 
Een tijdreis per tram door Den Haag en omstreken met de nadruk op het grijze verleden. Laat u 
verrassen door alles wat in de afgelopen vijftig jaar veranderd of verdwenen is. Te zien zijn o.a. 
  

 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 

 inzet, 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 en zelfs in Brussel  

 Trams uit Hannover in dienst bij de HTM  

 Trams in bijzondere beschilderingen en proefkleuren  

 sneeuwpret met 2-assige pekeltrams  

 enkele flinke aanrijdingen 

 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.  
 
 

 
 



 
 
 
14 oktober 
 

Presentatie over rijtuigen ‘Plan D’  
door Peter van der Vlist 
 
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 nog in het Spoorwegmuseum te zien is.  
 
Ingaande de winterdienstregeling 1978, dus al weer meer dan eenenveertig jaar geleden, kwam 
er een einde aan de inzet van ‘Plan D'. Op 1 oktober 1978 werd door de NVBS een imponerende 
afscheidsrit gereden en 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 het historische aspect van dit karakteristieke materieel, dat in de hoogtijdagen tot ver in 
Europa te zien was, te belichten 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. Het verblijf 
bij de Stoomstichting Nederland en het ‘tweede leven’ in de Beneluxdienst komen 
vanzelfsprekend aan de orde.  
 
Maar ook wordt ingegaan op het herstel van de AB 7709 in Amersfoort. En natuurlijk komt ook 
restauratie van het enige overgebleven restauratierijtuig (WRD 7659) aan de orde waarvan met 
fraaie foto’s de voortgang kan worden getoond. Het rijtuig zal in 2020 weer in volle glorie te 
zien zijn in het Spoorwegmuseum. 
   

 
 



 
 
 

 



 
 
 
18 november 
 
Sporen in Sachsen, deel 2 
 
door Peter Doove. 
 

Voor de tweede keer gaan we naar de Duitse deelstaat Saksen. We hebben al heel wat gezien op het 
gebied van  railvervoer. Spoorwegmaatschappijen, grote- en kleine trambedrijven en natuurlijk de 
smalspoorlijnen met stoomtractie. En daaromheen is voor de bezoekers nog genoeg te zien. 
De opzet van dit tweede programma is gelijk aan deel 1. 
We beginnen met een PowerPoint presentatie. Hierin een overzicht van tram en trein uit de tijd dat ik 
alleen dia’s maakte. Onder ander de Markus Röhling Stolln met industrieel smalspoor en het Sächsische 
Schmalspurbahn-Museum te Rittersgrün. 
Het tweede deel bestaat uit een aantal films. 
Na mijn vorige bezoek aan Görlitz werd lijn 1 opgeheven. Nu maken we een  retourrit met tramlijn 2 van 
Königshufen am Wiesengrund naar Biesnitz/Landeskrone. 
In deel 1 zagen we het Techniekmuseum in Chemnitz. Ook in Knappenrode vind je het Sächsische 
Industriemuseum. Het is gevestigd op een groot terrein rond een voormalige brikettenfabriek.  



In Dresden zijn twee Bergbahnen. Ze liggen vlak bij elkaar in de wijk Loschwitz, net over beroemde brug 
“Das Blaue Wunder”. De eerste is een “Standseilbahn” die de Körnerplatz verbind met Weißer 
Hirsch. Ze overbrugt 95 meter met een lengte van 547 meter. 
De andere is een “Schwebebahn”, die de Körnerplatz verbindt met Oberloschwitz.  Met een lengte van 
274 meter bereikt ze een hoogte van 85 meter. 
In de buurt van Dresden vinden we de Lößnitzgrundbahn van Radebuehl naar Radeburg. Enkele treinen 
rijden het hele traject, sommigen keren halverwege in Moritzburg, een plaats bekend van barokkasteel 
Moritzburg. 
Terug in Dresden is er een filmimpressie van de drukte in en om het Hauptbahnhof. 
 

 
 

 
Lössnitzgrundbahn, lokomotief 99 1777-4, LKM 32016/1953 loopt om te Moritzburg voor de terugreis 
naar Raduel Ost. Foto Peter Doove 11-8-2009 
 
 



 
Een kijkje  op de bedrijvigheid onder de kap van Dresden Hbf. Foto Peter Doove 19-9-2017. 
 
 
9 december. 
Nog niet bekend. 
 
 


