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SPOREN IN ZEEUWS-VLAANDEREN 
 

Een bijdrage van Hans Casteleijn 
Alle foto’s: H.C. 

 
 

 
 

 

Beste allemaal, 
 
Inleiding – van redactiewege enigszins  ingekort 

 
In juli 2018 hielden mijn werkzaamheden bij de gemeente Den Haag op, en ben ik 

naar Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen) verhuisd, heerlijk rustig. 
 
Ik ben inmiddels als ondernemer gestart, ik werk vanuit huis en elke dag maak ik een 

flinke wandeling of een fietstocht in de natuur of ik fiets door het fraaie landschap met 
de camera in de tas. En de zee is ook niet ver weg. Het enige dat wel ver weg is, zijn 

helaas de trams en de treinen. Met de diverse controles is het geen pretje om even bij 
de buren in Vlaanderen te gaan kijken of om daar vrienden te bezoeken.  

Ook het goederenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen is interessant, maar de meeste 
treinen rijden gunstig relatief vroeg in de ochtend, dus dat begint in de tweede helft 
van april weer.  

 
 

Sporenplan 
 
Allereerst de weblink naar het sporenplan in Zeeuws-Vlaanderen.   

www.sporenplan.nl/html_nl/sporenplan/ns/ns_normaal/rsd.html 
 

Inmiddels is bekend dat de Vlaamse regering op korte termijn wil meewerken aan een 
nieuw stukje spoorlijn van 8 kilometer lengte aan de oostzijde van het kanaal van 
Terneuzen naar Gent, dus vanaf de Axelse Vlakte (Vlaynatie) naar het emplacement 

Kanaalzone in de buurt van Zelzate. Ook de Europese Unie heeft een bijdrage van  

http://www.sporenplan.nl/html_nl/sporenplan/ns/ns_normaal/rsd.html


€ 650.000,- toegezegd. Hiermee wordt voorkomen dat de treinen naar de Axelse 
Vlakte kop moeten maken in Terneuzen Zuid. Ook komt dan de route via de 

kwetsbare brug in Sluiskil te vervallen. Nu het vervoer sterk groeiende is, zijn dit 
hindernissen in de bedrijfsvoering. Vooral omdat het tempo hier toch al laag ligt.  De 

stamlijn via Sas van Gent zal daardoor op termijn rustiger worden en te hopen valt 
dat het idee voor personenvervoer tussen Terneuzen en Gent dan eindelijk hoog op de 
agenda komt te staan. Op de huidige enkelsporige lijn geldt op grote delen een 

maximum snelheid van 30 km/uur. Plezierig voor fotografen is dat er bijna nergens 
hekken langs de baan staan. Verder zijn er nog meerdere onbewaakte overwegen. 

Vooral bij de buurtschap Zandstraat vindt men leuke fotopunten. Er ligt een 
onverharde weg langs de spoorlijn. Lastiger vanwege de zonnestand en de 
bereikbaarheid is de buurtschap bij Wulpenhoek.  

 
 

Spoorlijn 54 Mechelen - Terneuzen - Wikipedia  
 
Met uitzondering van het gedeelte tussen Terneuzen en de Axelse Vlakte is het 

belangrijke gedeelte Axel-Hulst-Sint Niklaas al vanaf 1951 tot 1968 op Nederlandse 
bodem in etappes opgeheven. Het Belgische gedeelte is in 1975 opgeheven. Het 

laatste personenvervoer vond tot 1952 plaats tussen Hulst en Sint Niklaas, daarna 
was er nog sporadisch goederenvervoer.  

 
 
Spoorlijn 55 Gent - Terneuzen - Wikipedia 

 
Deze spoorlijn kent momenteel een groeiend goederenvervoer. Af te wachten valt of 

er een nieuwe toekomst zal zijn voor personenvervoer, waarbij aansluitend Express 
busvervoer naar Goes en Middelburg van doorslaggevend belang is voor het welslagen 
van de verbinding. Gent is echter een belangrijke universiteitsstad en wanneer sprake 

is van aansluitende vervoersschakels, is er zeker een markt voor deze spoorlijn. Ook 
vestigen zich steeds meer Belgen in Zeeuws-Vlaanderen die echter werken in Gent, 

hetgeen vraagt om een P&R-locatie bij Terneuzen. De woningprijzen zijn nog steeds 
heel laag in deze regio.  
Voor mij was dit – naast een terugkeer naar mijn familiewortels – een belangrijke 

overweging voor een verhuizing naar Aardenburg. Ik kon hier een paar wensen qua 
wonen en ruimte zomaar waar maken. Nog even sparen en plannen en dan een 

tuinspoorbaan?  Het kan prima.  
 
 

Foto’s uit 2019 en 2020 
 

  10-9-20 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_54_Mechelen_-_Terneuzen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_55_Gent_-_Terneuzen#:~:text=Spoorlijn%2055%20Gent%20-%20Terneuzen%20Spoorlijn%2055%20is,%22Westerringspoor%22),%20maar%20dit%20gedeelte%20werd%20rond%201950%20opgeheven.


 
 

Bijgaand enkele foto’s uit de jaren 2019 en 2020. Deutsche Bahn overheerst qua  
tractie.  

De buurtschap Zandstraat biedt van de vroege ochtend tot in de middag op 
deze locatie qua zonnestanden goede mogelijkheden. Aan de zuidzijde van Zandstraat 
kun je alleen in de ochtend treinen vanuit België met een gunstige zonnestand 

fotograferen.  
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        23 januari 2019. Het blijft een apart stukje Nederland qua spoorwegen …. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Enkele beelden van de Kustlijn 
 

 De laatste weken (foto’s d.d. 20 febr. 2019) van het dorpstraject in en bij 
Lombardsijde en daarmee het laatste authentieke buurtspoortraject in 

Vlaanderen.  
 Excursie, georganiseerd door de TTO vanaf De Panne tot helemaal aan de 

keerlus Duinse Polders, gelegen tussen Blankenberge en Zeebrugge. Op 19 mei 

2019 is het geen moment droog geweest, maar met enig improviseren is het 
fotograferen toch gelukt  …. 

 
Groet, 
 

Hans Casteleijn 
 

 

   
 

 

      
 

Lombardsijde, 20-2-19 

 
 
Voor de hele kustlijn met alle halten, zie: 
 
kusttram-map.png (1000×1000) (urbanrail.net) 
 

 

http://www.urbanrail.net/eu/be/kusttram/kusttram-map.png


 

   Sint Idesbald 

De Haan aan Zee               

   Oostende Renbaan 
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Wikipedia & NMVB 9942  – toegevoegd door Erik Herbschleb 
 
 

 Tweerichtingmotorrijtuig met houten kast op draaistellen, speciaal gebouwd 
voor de Kustlijn met een breedte van 2,4m 

 Gebouwd in 1932 door de constructeur: Ateliers de Construction de et à 
Familleureux 

 Twee compartimenten (1ste klasse met stoffen zitbanken en 2de klasse met 

zitbanken in bruin leder), in totaal 40 zitplaatsen en 48 staanplaatsen. 
 Controllers type ACEC type TC476 

 In dienst aan de Kust en buurttramlijn Knokke - Brugge tussen 1932 en 1940 
 Tijdens WO II geëvacueerd naar het binnenland en ingezet op de tramlijn 

Brussel - Leuven  

 In dienst aan de Kust en buurttramlijn Knokke - Brugge tussen 1945 en 1956 
 In 1957 omgebouwd van motorrijtuig naar aanhangrijtuig  19673 

 In dienst op de Kusttramlijn als aanhangrijtuig tussen 1957 en 1981 
 Tussen 1981en 2013 voorbehouden als museumrijtuig 
 Gerestaureerd door de werkhuizen van de RET te Rotterdam en de technische 

ploeg van TTO-Noordzee tussen 2013 en 2016. Het aanhangrijtuig 19673 werd 
hier opnieuw omgebouwd naar motorrijtuig 9942 anno 1932. Hierbij werd 

gebruik gemaakt van draaistellen en andere onderdelen van de ex-motorwagen 
SO 10054. 

 In 2016 opgenomen als historisch rijtuig van "De Lijn" aan de Kust 

 
 
 

 
Het copyright van foto's en tekst berust bij de inzenders,  

die ook inhoudelijk verantwoordelijk zijn. 

 


