
16 september 2020   

 

Beelden van onze excursies 2011-2020 
 
Presentatie door Han Duijve  

 

Let op: bijeenkomst op een woensdag       

 

Eén van de activiteiten van onze vereniging is het organiseren van (meerdaagse) excursies, 
door de Stichting NVBS-Excursies SNE. Ons afdelingslid Han Duijve is al jarenlang actief 
binnen de SNE als één van de organisatoren en reisleiders. Vanavond geeft hij in zijn 
presentatie een boeiend beeldverslag van reizen die in de periode 2011-2020 onder de 
verantwoording van hem of één van zijn collega’s in uiteenlopende jaargetijden zijn 
gemaakt.     

  
BJs-loc Ma403 met NVBS-trein bij Varpemossen, Zuid-Zweden 3 maart 2016. Foto: Han Duijve 

 

 

16 oktober 2020  

 

Railvervoer in België en Luxemburg  
 
Presentatie door Bert van der Kruk  
 
Onze reis begint vanavond in Amsterdam waar de D284 al gereed staat om ons naar België 
te brengen. Na enkele opnamen van de internationale treinen die nog via de Oude Lijn 
rijden, 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 is. Het elektrificatieprogramma is 



nog niet geheel voltooid en veel reizigerstreinen rijden nog met, voor Nederlandse 
begrippen, zware diesellocs. De Athus-Meuselijn is een prachtig werkterrein voor de Bolle 
Neuzen. Ook dieselstellen en oudere e-locs 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 vier landen te zien valt. Ook hier waren NoHab 
Bolle Neuzen actief, maar het paradepaard was ongetwijfeld de Bruine Krokodil. Tijdens 
onze rondreis door beide landen ontbreken ook de modernere tractiesoorten niet. 

 

 
CFL-krokodillen in station Luxemburg stad 1989. Foto: Bert van der Kruk  
 
 
13 november 2020  

 

De Betuweroute 

 

Presentatie door Gerrit Nieuwenhuis 
 
De meest bekende en veel besproken spoorlijn in Nederland is ongetwijfeld de Betuweroute, 
de goederenspoorlijn van de haven van Rotterdam naar de Duitse grens bij Babberich. De 
protesten tegen de aanleg van deze spoorlijn deden in veel opzichten denken aan de 
bezwaren tegen de allereerste spoorlijnen in Nederland. Na jarenlange politieke discussies 
werd de lijn uiteindelijk in 2007 geopend. Maar nog altijd gaan er stemmen op om de lijn 
weer te sluiten en te voorzien van asfalt ten behoeve van het vervoer met vrachtauto’s. 
Presentator Gerrit Nieuwenhuis schreef een boek over de totstandkoming van deze 



goederenspoorweg. Vanavond zal hij de geschiedenis van de lijn toelichten en tevens laten 
zien wat hier zoal aan materieel te zien is. Met de opening van de Tweede Maasvlakte in het 
Rotterdamse havengebied en een herstel van de Europese economie zal het aantal treinen 
in de komende jaren verder toenemen, waarbij in Duitsland capaciteitsproblemen opgelost 
zullen worden. De Betuweroute is daarbij een belangrijk onderdeel van de goederencorridor 
van Rotterdam naar Genua in Noord-Italië.   
 

 
Treinen op de Betuweroute en de Betuwelijn bij Sliedrecht 
 
11 december 2020  

 

Meebrengavond 
 
Voor en door de leden 

 

Naar goed gebruik sluiten we het jaar af met de meebrengavond. Eenieder krijgt de 
gelegenheid een selectie uit eigen werk te vertonen. Per persoon maximaal 50 foto’s, dia’s 
of andere afbeeldingen. Een diaprojector en beamer zijn aanwezig. In onderling overleg 
gelieve één van de aanwezigen voor een laptop te zorgen.  
Ongetwijfeld is 2020 een jaar dat ons lang zal bijblijven. En niet alleen vanwege verlaten 
ogende stations tijdens de spits. Heeft u beelden uit dit jaar uit binnen- of buitenland dan 
zien wij die graag. Maar ook oudere opnames die u de moeite waard vindt om ze (nogmaals) 
te vertonen zijn welkom. Zo maken we er weer een gevarieerde praat- en kijkavond van.   

  


