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Maandag 4 november 2019: Berliner Metamorphosen door John Krijgsman 
Schönhauser Allee met U-bahn, tram en wegverkeer 

De NVBS is een vereniging van en voor spoor- en trambelangstellenden: mensen met passie voor 

spoor! Meer dan 20 regionale afdelingen organiseren veelal maandelijks interessante presentaties door 

boeiende sprekers. Elke maand verschijnt het fraai geïllustreerde blad ‘Op de Rails’ en op de website 

http://www.nvbs.com staat actuele informatie over de activiteiten van de vereniging. Regelmatig wor-

den excursies en buitenlandse reizen georganiseerd en de afdeling Jongeren onderneemt speciale activi-

teiten voor jonge spoorliefhebbers. De NVBS Winkel heeft een groot assortiment boeken en dvd’s over 

railverkeer. Wie boeken en documentatie zoekt, kan terecht bij de NVBS Bibliotheek en de enorme col-

lecties foto’s en documenten. De Winkel, de Bibliotheek en de documentatiecentra zijn gevestigd in 

‘NVBS Centraal’, een gezellige ontmoetingsplaats voor spoorhobbyisten in het stationsgebouw van 

Amersfoort, Stationsplein 43, met uitzicht op het spoor. U vindt de locatie aan de stadszijde van de 

hoofduitgang, daar links en bij de eerste ingang naar binnen. U bent van harte welkom! 

http://www.nvbs.com/


 

 

  
 
 
De Verenigde Staten zijn een 
‘echt’ spoorwegland. Dat 
klinkt misschien vreemd, 
want bij spoorwegen denken 
veel mensen in eerste instan-
tie aan reizigerstreinen. De 
‘railway scene’ in de Verenig-
de Staten wordt echter ge-
heel bepaald door het goede-
renvervoer. Niet minder dan 
40 procent van het goede-
renverkeer in de VS verloopt 
via de rails, bijna drie keer 
zoveel als in Europa. Van-
avond een presentatie over het spoorwegverkeer in de VS, waarin de diverse aspec-
ten van het Amerikaanse railverkeer aan bod komen. Daarbij ook enkele tips voor wie 
zelf op reis wil naar de VS.   
 

 
 

 
 

Sjoerd Bekhof sluit het seizoen 2018 af. Deze keer richt hij de focus op Scandinavie, 
een deel van Europa dat hij al eerder bezocht. Intussen heeft hij alle uithoeken gezien, 
samen met zijn reisgenoot Frank Aakster. 
In 2017 lag de nadruk op de reis op 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 alleenheerschappij 

van de Finse Staatsspoorwe-
gen VR. 
Helsinki (Helsingborg) 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 ste-
den Kemijarvi en Kolari. Beide 
eindpunten liggen boven de 
Poolcirkel en worden met 
nachttreinen uit Helsinki be-
diend. In de zomer dagelijks, 

Maandag 7 oktober 2019 
Finlandia.  
Presentatie door Sjoerd Bekhof 

Allegro hogesnelheidstrein naar Sint Petersburg (l) en een 
Finse Pendolino in het hoofstation van Helsinki. 

Maandag 2 september 2019 
Spoorwegen in de USA. 
Presentatie door Cock Koelewijn 



in de winter enkele keren per week. 
De westkant van Finland ligt grotendeels aan de Botnische Golf. Daarover wordt de 
verbinding met de Zweedse hoofdstad Stockholm 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. Reizi-
gersvervoer tussen deze plaatsen is er niet meer. De lading van de op breedspoor rij-
dende goederentreinen wordt in Haparanda overgeslagen op normaalsporig materieel. 
Rond Helsinki is intensief voorstadsverkeer, waar voornamelijk nieuw materieel van 
Stadler rijdt. Bijzonder zijn de treinen naar de Russische steden. De Allegro treinstellen 
naar Sint Petersburg en de nachttrein naar Moskou. 
De spoorwegen in Scandinavië zijn probleemloos te fotograferen.   
 

 
 
 
 

John Krijgsman vertoont beelden bij een verhaal over de stad met vier sektoren, twee 
politieke systemen en twee metro- en trambedrijven, over een halve hoofdstad en een 
ommuurde vrije stad, over een gesplitste S-Bahn, over spookstations en twee 
Hauptbahnhöfe, over de Deutsche Reichsbahn die alle grenzen overschreed en over 
hoe alles na 1989 weer samensmolt. 

Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog vond stapsgewijs een deling van 
Duitsland en Berlijn plaats, die werd voltooid met de bouw van de Berlijnse Muur op 13 
augustus 1961. Het openbaar vervoer moest zich aan deze omstandigheden 
aanpassen, wat leidde tot bijzondere en soms bizarre situaties. Aan het railnet werd 
heel wat vertimmerd en dat ging door tot eind 1989 de Koude Oorlog afliep. Toen werd 
het tijd om de rails in en om de stad aan te passen aan de nieuwe tijd. Tegenwoordig 
staat de hoofdstad op de eerste plaats in Duitsland met de omvang van de netwerken 
van tram-, U-Bahn- en S-Bahn. Het nieuwe Hauptbahnhof behoort tot de meest 
imposante van Europa. Steeds minder herinnert aan het gesplitste verleden van de 
stad, maar ruim een kwart eeuw na de val van De Muur rijden er nog altijd 
railvoertuigen van DDR-fabricaat in de dagelijkse dienst. 

De presentator bezocht 
Berlijn en omstreken sinds 
1973 meer dan honderd 
keer en maakte er zo'n 
12.000 dia's en digitale 
opnamen van de stad en 
het railvervoer. In de 
afgelopen decennia ging hij 
vaak terug naar dezelfde 
plekken om daar keer op 
keer de veranderingen vast 
te leggen. Vanavond deel 1 
van een tweeluik over de 
metamorfosen die zich in 
ruim vier decennia overal in 
Berlijn hebben voltrokken.   
 

Maandag 4 november 2019  
Berliner Metamorphosen deel 1. 
Presentatie door John Krijgsman 

S-Bahn bij de Bornholmer Strasse. Foto John Krijgsman 



 
 
 
 
 

Al meer dan 25 jaar doen Michiel ten Broek en Victor Lansink onderzoek naar verdwe-
nen spoorlijnen, zowel in archieven als "in het veld". Maar echt verdwenen is zo'n 
spoorlijn zelden, want vrijwel altijd zijn er sporen in het landschap terug te vinden. 
Soms heel vaag in de vorm van een "verdacht dijkje" in een weiland, waar ooit de 
spoorlijn over heen lag. De geoefende ogen van Lansink en Ten Broek herkennen zo'n 
dijkje meteen als een spoors relict. Makkelijker herkenbaar zijn de stationsgebouwen 
en wachtposten die her en der nog te vinden zijn als overblijfselen van een verdwenen 
spoorlijn. Soms zijn er gigantische infrastructurele werken verricht voor de bouw van 
een spoorlijn, die niet zelden al weer na enkele decennia gesloten werd, omdat de op-
brengsten van het vervoer niet aan de verwachtingen voldeden. Lansink en Ten Broek 
spreken dan van een "sneue spoorlijn", een mislukking zogezegd, maar wel eentje met 
een interessante geschiedenis en fraaie overblijfselen. Sinds 2004 onderhouden de 
sprekers van deze avond de website Railtrash met meer dan 200 reportages over ver-

dwenen spoorlijnen in bin-
nen- en buitenland en in 
2016 publiceerden zij de 
Atlas van de Verdwenen 
Spoorlijnen in Nederland. 
Aan de hand van enkele 
aansprekende voorbeelden 
nemen Lansink en Ten 
Broek u mee langs en over 
lokale, nationale en interna-
tionale verdwenen spoorlij-
nen, waarbij geen viaduct te 
hoog, geen tunnel te diep 
en geen braamstruik te ste-
kelig voor ze is.   

NVBS Utrecht organiseert van september tot en met mei bijeenkomsten.  

Deze avonden worden gehouden in het Nederlands Volksbuurtmuseum aan de Water-
straat 27-29 te Utrecht. De zaal is open om 19.00 uur. Aan de bar zijn koffie, thee of 

een drankje verkrijgbaar. Het programma duurt van 19.45 uur tot ongeveer 22.30 
uur. 

De toegang is € 3,00 per persoon. 

Bereikbaar met U-OV lijn 1, 3, 4, 5 en 6 (halte St. Jacobsstraat) en lijn 2, 7, 8, 28 en 
55 (halte Vredenburg of Neude). Te voet vanaf het Centraal Station loop je via Hoog 

Catharijne naar het Vredenburg. Dan linksaf oversteken en de St. Jacobsstraat in. Het 
museum bevindt zich net voorbij de Jacobikerk aan het begin van de Waterstraat.  

In de buurt is uitsluitend betaald parkeren.  
Voorzitter Peter Doove. 

Secretaris/Penningmeester Mar de Klerk.  
utrecht@nvbs.com 

Interesse in nieuws? Verenigingsnieuws, nieuw in de winkel, bibliotheek en archief. 
Reistips en de Railagenda. Het zoekplaatje en nog veel meer. Abonneer je dan op 

NVBS Actueel. 
www.NVBS.com Kies “Nieuwsbrief” en vervolgens “Aanmelden”.  

Maandag 2 december 2019 
Van sneue lijntjes en oude dijkjes.. 
Presentatie door Michiel ten Broek & Victor Lansink. 

Op de foto het voormalig station Rolde 

mailto:utrecht@nvbs.com
http://www.nvbs.com/

