
 

 

              
 
 

Nederlandse Vereniging van Belangstellenden 
in het Spoor- en tramwegwezen 

 
 

RAILVERTIER 
 

 Sneeuw !    
 
 

EEN UITGAVE VAN DE NVBS-AFDELING DEN HAAG 
 

DEEL 6 
 

30 DECEMBER 2020 
 
 
 

VERSCHIJNT IN CORONATIJDEN TWEE MAAL PER MAAND 
 

 

NB. Ontvangers kunnen desgewenst reageren op het emailadres van de afdeling:  
NVBSafdDH@outlook.com. 

Dus liever NIET op eherbie@ziggo.nl / ‘afzender beantwoorden’. 
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Een bijdrage van meerdere lezers 
 

 

Beste allemaal, 

 
Onze oproep tot het inzenden van sneeuw-/winterfoto’s voor een speciale 

uitgave van RAILVERTIER heeft voldoende respons opgeleverd om tot een 
tijdje KIJKPLEZIER  te komen.  Dank aan alle inzenders! 

Als aanvulling hebben twee van uw afdelingsbestuursleden ook nog een 
kleinigheid bijgedragen.  
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Robert Logemann 

15 JANUARI 2013 - EEN TRAMLOZE OCHTEND 
 

Meestal ga ik, als het erg slecht weer is, met de tram naar mijn werk in plaats 
van met de fiets. Helaas zou, hoe mooi het plaatje er ook uitziet, deze dag 

geen tram op de halte Laan van Eik en Duinen komen. Ik ben toen maar naar 
de Laan van Meerdervoort gelopen, wellicht kon ik daar lijn 3 pakken. Ook 

daar reed geen tram, maar ik heb daar wel deze stoere foto van een 
sneeuwschuiver kunnen maken. Ik ben die dag uiteindelijk met bus 24 op mijn 

werk gekomen. Mijn tocht duurde anderhalf uur, normaal gesproken zou het 

op de fiets 20 minuten zijn. 
 

                    
 

10 DECEMBER 2017 – PEKELTRAM IN ACTIE 
 

Af en toe laat de pekeltram zich in het Haagse stadsbeeld zien, maar dan rijdt 

hij meestal als instructietram. Deze keer had ik het geluk de 3011 echt in actie 
te zien als pekeltram ter hoogte van de Laan van Eik en Duinen. Iets later 

kwam de 4047 van de andere kant, blijkbaar had lijn 3 een omleiding. Altijd 
leuk om een afwijkend lijnnummer te fotograferen. 
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John Krijgsman  
 

Eind februari 2020 
gingen wij voor een 

wintersportreisje 
naar Süd-Tirol/Alto 

Adige in Italië. Even 
later brak daar de 

corona-crisis uit, 
zodat we dat 

inmiddels oranje 
gebied eerder dan 

gepland verlaten 
hebben. Maar een 

paar dagen 

treinfotografie in de 
sneeuw op de 

Brennerbahn en de 
Pustertalbahn waren 

toch geslaagd. 
 
  

 
     

 
 

 
     

 
     

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 



John Krijgsman 

 
Nog een paar andere 

winterfoto's. 
  

Op 3 februari 2012 
zien we bij de 

besneeuwde halte 
Melanchthonweg  

RET-Citadis 2013 op 
lijn 25. 

 
 

Op 20 december 2009 
rijdt een dubbel stel 

van Lijn E uit 

Rotterdam Hofplein bij de overweg in de Kleiweg, op weg naar eindpunt 
Nootdorp. 

Tussen Melanchthonweg en 
Hofplein werd in die tijd 

enkelspoor gereden. Op het 
nog niet bereden linker 

spoor zal het bijna 
voltooide tunnel-traject 

naar Rotterdam Centraal 
worden aangesloten. 

   
 

In een besneeuwd station 
Friedrichshagen staat op 1 

januari 2010 een Berlijns 

S-Bahntreinstel van de 
        serie 481/482 klaar om 

        naar Westkreuz te 
        vertrekken. 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

Geen sneeuw, maar 
wel winter: RET 537 

op de Coolsingel met 
de RoMeO Winter-

tour, 21 dec. 2019. 
 

  

 
 

 
 

 
Op Oudejaarsavond 2010 zien 

we een Tatra-KT4D op lijn 60 in 
de besneeuwde Bölschestraße in 

Berlin-Friedrichshagen. 
  

 
                                                                              

Op 29 december 2014 zien we in 
besneeuwd Berlijn een 

zevendelige tweerichting Flexity 

afbuigen in de eindpuntlus 
achter het Hauptbahnhof.  

 
 

 
    



Bert van der 

Kruk 
 

Het uit 1905 
stammende 

motorrijtuig 4 met 
aanhangrijtuig van 

de Stubaitalbahn 
nadert op 4 

februari 1981 het 
eindpunt 

Innsbruck Wilten. 
Nadat op 2 juli 

1983 de 
bovenleiding was 

omgeschakeld van 3250 volt eenfasewisselstroom naar de 850 volt 

gelijkspanning van het stadsnet gingen deze motorwagens buiten dienst. 
 

 
In de winter 1981/1982 

werd Nederland ook 
weer eens getrakteerd 

op een sneeuwtapijt. In 
afwachting van een 

bijzondere rit kon deze 
opname gemaakt 

worden van mat ’64 
onderweg van Utrecht 

naar Amersfoort. 
 

 

De echte reden om hier 
de kou te trotseren was 

de NVBS-afscheidsrit 
van de elok serie 1000 op 12 december 1981. Het winterse landschap bij Den 

Dolder maakte het tot een sfeervol geheel. 
 

 
De rit ging naar 

Barneveld waar 
werd kopgemaakt 

en weer terug via 
Amersfoort naar 

Hilversum waar 
tijdens de fotostop 

in Baarn de 

sneeuw 
onverminderd 

bleef vallen. 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De NS 1001 

in Baarn  
in de sneeuw 

 

 
 

 
 

 
 

De komst van de GTL 
serie 3000 betekende het 

einde voor de PCC’s serie 
1000. Op 7 januari 1982 

organiseerde de 
toenmalige STERN een 

avondafscheidsrit met de 
1024 met een mooie 

fotostop op plein 1813. 

 
 

 
 

Sneeuw is in de Alpenlanden vanzelfsprekender dan in Nederland en in 
Zwitserland heeft de Rhätische Bahn daar jaarlijks mee te maken. Desondanks 

weten ze onder 
barre 

omstandigheden 
de treindienst 

nog goed uit te  
voeren, tenzij 

lawines het 
spoor blokkeren. 

Bij het depot in 

Samedan wacht 
deze eloc-

veteraan op de 
volgende inzet. 

 
 

 



 

 
 
In 1984 was de laatste grote omloop voor de beroemde krokodillen. Zij reden 

o.a. de autotreinen tussen Thusis en Samedan, en de regionale treinen tussen 
Davos en Filisur en zoals hier tussen Samedan en Pontresina. 

 
 

 
 
Groot is de tegenstelling dan ook bij deze opname in eigen land ter hoogte van 

Leidschendam waar in 2007 de NMBS-reeks 11.8 nog een kleine twee jaar in 
de Beneluxdienst te zien zou zijn. 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

Hoewel van een pak sneeuw totaal geen sprake is, was de aangevroren rijp op 
het landschap toch aanleiding om de spoorlijn op te zoeken. Een VIRM-stel is 

op 22 december 2007 net Mariahoeve gepasseerd op weg richting Leiden en 
Amsterdam. 

 
 

 
 

Precies drie jaar later was er wel een witte wereld. De reeks 11.8 was 
inmiddels vervangen door de NMBS-Traxxen. De bonte Fyra-outfit geeft in 

ieder geval nog wat kleur aan de Beneluxrijtuigen, maar vormen onbedoeld 
ook al een voorbode van het naderende V250-drama. 
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Erik Herbschleb  

 
 

Van 10 tot 15 februari 
2019 boekten mijn 

vrouw en ik een 
aantal nachten in 

Hotel Krauterhof, 
gelegen tegenover het 

stationnetje Drei 
Annen Hohne (DrAH) 

in de Harz. Doel: Veel 
wandelen, maar ook 

de Brocken (1140 m) 
en hoop op sneeuw. 

 

Zondag 10 februari in 
negen uur  

van Rijswijk naar de Harz,  
vijf maal overstappen (Den  

Haag CS, A’foort, Hannover, 
Goslar en Wernigerode), hele 

dag regen. Bij aankomst in 
DrAH om 17:00 zelfs strómende 

regen, foto 1. Maar ook: Kijk, 
hier ligt al een beetje sneeuw! 

Een voorbode van wat we later 
nog zouden meemaken …. 

 
De volgende ochtend bij 

aankomst van de trein uit 

Wernigerode is het perron 
intussen zelfs al helemaal wit. 

Vannacht vers gevallen. 
Tien minuten later gaat deze  

trein weer verder, foto 3, vol  
op stoom naar – ja, naar waar,  

nee, niet naar de Brocken 
 - maar slechts tot de 

tussenhalte Schierke.  
De Brocken was die 

dag afgesloten, 
onbereikbaar. 

We hadden geen idee 
hoe het daar boven 

nu zou uitzien.  

Wij besloten die dag 
Wernigerode te gaan 

bezoeken. 
 

   
 

 



 

Pas op woensdag vertrok 
er weer een trein van 

Drie Annen Hohne naar 
de Brocken. Die kans 

lieten we dus niet 
voorbijgaan. Vertrek om 

half elf met loc 99236 als 
trekkracht. Onderweg 

steeds meer sneeuw en 
mist. Op de top loeide 

een sneeuwstorm en was 
er niet meer dan 25 

meter zicht. De foto geeft 
hiervan een indruk. 

Bovendien natuurlijk ijs- en ijskoud. Dus besloten we – hoe jammer was dat? – 

om 15 minuten later met dezelfde trein weer terug naar beneden te gaan. 
Bij de tussenhalte Schierke stapten we uit, de rest wilden we gaan lopen.  

Maar er wachtte ons daar een verrassing: De “Traditionszug” met de oude loc 
99 5906 met een sleep 

historische rijtuigen 
kwam ons daar 

tegemoet, op weg naar 
boven. Het vertrek van 

deze trein uit Schierke 
ziet u hiernaast.  

 
De dag erna, op 

donderdag, gingen we in 
de herkansing. Wat 

meteen al opviel was dat 

het perron in DrAH vol 
stond met reizigers, in 

tegenstelling tot een dag 
eerder. Na een prachtige rit bereikten we de top van de Brocken. Eerst even 

kijken naar het rangeren met de loc. De onderste foto van deze bladzijde toont 
het verschil: Dezelfde situatie als de foto hierboven, maar wat een verschil! 

Helder zicht, knalblauwe lucht, hier en daar een wolkje, en ook: Wát een 
sneeuw!    

 
     

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

        
 

          
 

Ten slotte: Alle moeite beloond! De reis naar de Harz niet voor niets 
ondernomen! Het was maar 5 graden Celsius, maar het voelde veel warmer 

aan. Een onvergetelijke dag, voordat we op vrijdag met zes treinen en weer 
vijf maal overstappen tijdens een reis die nu zelfs iets meer dan elf uur 

duurde, Rijswijk weer bereikten. Om 23.59 uur stapten we de drempel over 
van ons huis. 

 

  
 



 

Edward Kuijper  
 

 

 

HTM 3060, lijn 17 halte Eikelenburg, 22 december 2007 

 

 

HTM 3038, lijn 9, Melis Stokelaan, 1 januari 2004 

 



 

HTM 3002 en een onbekende 3000, lijn 11, eindpunt Zeerust, 2 maart 2005 

 

 

HTM 3012, lijn 9, Melis Stokelaan, 4 december 2010 

 



 

RET-zoutwagen 2023 achter vierasser 532, Stationsplein Rotterdam, 

12 februari 1966 

 

 

HTM 824, lijn 9, Koninginnegracht oude (hoge) situatie, laatste passagiersinzet 

800-en vanwege inkorting van lijn 9 tot het Korte Voorhout (Huwelijk Margriet 

en Pieter), 10 januari 1967 



 

HTM-pekelwagen H8, Korte Voorhout, 6 januari 1970 

 

 

NS-treinstel 670, Den Haag, station Staatsspoor, 6 januari 1970 

 

 

 

 

 



 

 

 

NMVB Brabant, S10064 met 19424 en 19293, lijn L, Lennikse Baan, 

onderweg van Leerbeek naar Brussel-Zuid, 18 februari 1970 
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