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Rangeerlocomotief 250 bij NS Componentenbedrijf Tilburg. (  Maurice Janssen) 

 
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 
www.nvbs.com staat actuele informatie over de activiteiten van de vereniging. 
Regelmatig worden excursies en buitenlandse reizen georganiseerd. De NVBS-
Winkel heeft een groot assortiment boeken en dvd’s over railverkeer. Wie boeken 
en documentatie zoekt, kan terecht bij de NVBS-Bibliotheek met meer dan 25.000 
boeken en de enorme collecties 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. De locatie is aan de stadszijde, na de 
hoofduitgang meteen links. Je bent van harte welkom! 

PROGRAMMA 2020 

Passie voor Spoor 
Nederlandse vereniging van Belangstellenden 

in het Spoor- en Tramwezen (NVBS) 
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Dinsdag 21 januari 2020: TREINENPARADIJS BERNER OBERLAND 
 
Voor een spoorwegliefhebber is heel Zwitserland aantrekkelijk en niet in één 
avond samen te vatten. Vanavond bezoeken we met Bert van Diepen het 
Alpine-deel van het kanton Bern, het Berner Oberland, met een grote variatie 
aan railbedrijven. Ook al behoort een flink deel daarvan tegenwoordig tot de 
Jungfraubahnen-groep, ze hebben nog steeds hun eigen treintypes en 
huisstijlen. 
 
We beginnen de reis in de stad Bern en gaan daarna naar het hoge land. 
Centraal ligt de toeristenplaats Interlaken, waar normaalspoor, smalspoor en 
kabelspoor te zien zijn. Van hieruit gaan we onder andere naar de Brünig-lijn, 
Wengen, spoorknooppunt Kleine Scheidegg, Jungfraujoch, Zweisimmen, 
Kandersteg en nog veel meer. En ook nostalgisch stomend naar de Brienzer 
Rothorn en elektrisch brommend naar de Schynige Platte. Dit alles omlijst 
door fraaie bergpanorama’s. 
 

 
↑ Een Jungfraubahn-treinstel op weg naar de 
Jungfraujoch nadert een lawine-galerij, 30 
augustus 2002. (  Bert van Diepen) 

 
↓ Treinstel 4625 (4 SUB, Class 405) van BR, 
gebouwd in de jaren 1949–1951, in Clapham 
Junction op 4 september 1973. (  Kees Bijl) 

Dinsdag 18 februari 2020: RAILVERVOER IN LONDEN 
 
Wanneer wij aan de ‘Ondergrondse’ denken gaan de gedachten vaak naar 
London uit. Een imposant en uitgebreid netwerk dat de buitenwijken met het 
centrum verbindt. Net als Parijs en Berlijn kent London grote stations waar 
lange afstandstreinen stoppen rond het centrum. Daar is een groot aanbod 
van diverse regionale verbindingen. Het vervoersaanbod kan net de stijgende 
vervoersvraag aan. Voortdurend wordt er uitgebouwd en vernieuwd. Naast de 
‘Ondergrondse’, kijken wij naar het regionale vervoer en niet te vergeten de 
tram in Zuid - London. Er zijn momenten van terug in de tijd en typische 
dingen die wij zo niet kennen. Een boeiende avond die je eigenlijk niet mag 
missen. Een programma door Kees Bijl. 
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Dinsdag 17 maart 2020: TRAMS IN WIRTSCHAFTSWUNDERLAND 
 
Presentatie door Marco Moerland. Kort na afloop van de Tweede 
Wereldoorlog keerde de tram terug in het verwoeste Duitsland. Terwijl de 
steden nog in puin lagen, tingelden de trams alweer door de straten. In een 
fascinerend hoog tempo herstelde de in 1949 opgerichte Duitse 
Bondsrepubliek zich van de oorlogsschade. Gelijktijdig met de toenemende 
welvaart verdween de tram uit de kleinere steden. In dezelfde periode 
vervingen busdiensten de elektrische streektrams op de interlokale 
verbindingen. 
 
In de jaren van het Wirtschaftswunder reizen we aan de hand van zwart-
witbeelden van Flensburg in het noorden naar Freiburg en Lörrach aan de 
Zwitserse grens. We bezoeken bekende maar ook bijna vergeten 
trambedrijven. Herstelde oude tweeassers, op dat moment nieuwe KSW- en 
Aufbau-trams, maar ook de eerste moderne Grossraum- en gelede wagens 
zorgen voor een aangename variatie in het tramlandschap. 
 

 
↑ Ansichtkaart met de Friedrich-Ebert-Straße in 
Mühlheim met Rathaus ca. 1955. 

↓ DDR Gotha Grossraum tram bij het S-Bahn 
station Grünau – 26 mei 1988. (  J. Vrijs) 

Dinsdag 21 apr.: TRAMS EN ANDER VERVOER IN EN RONDOM BERLIJN 
 
Het is al meer dan dertig jaar geleden dat “De Muur” viel. Al in 1988 bezocht ik 
Berlijn, waarbij vanuit West-Berlijn een dagje Oost-Berlijn gedaan werd. Dit 
smaakte naar meer en ik plande een reis naar Oost-Berlijn, Dresden en 
Leipzig. Deze reis ving aan op 13 oktober 1989. Na de Wende bezocht ik de 
(voormalige) DDR meerdere malen. Tijdens deze lezing zullen de tram, S- 
bahn, U-bahn en bus van Berlijn, en de trambedrijven van Schöneiche – 
Rüdersdorf, Woltersdorf, Strausberg, Potsdam en Brandenburg de revue 
passeren. Naast het OV zal ook aandacht worden besteed aan het DDR 
straatbeeld en andere typische DDR zaken. 
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Dinsdag 19 mei 2020: TRANSSIBIRISCHE SPOORLIJN NAAR MONGOLIË 
 
We gaan deze reis met Bram Stelling in twee etappes afleggen. Eenmaal met 
vertrek uit Moskou naar Ulan-Ude in Midden-Siberië en vanuit daar naar 
Ulaanbataar, de hoofdstad van Mongolië. 
Vervolgens gaan we nogmaals van Ulan-Ude naar Ulaanbataar, maar we 
beginnen in Vladivostok in het uiterste oosten van Rusland. Er wordt het een 
en ander getoond van het spoorweggebeuren vanuit de trein waargenomen. 
In Mongolië is een spoorlijn waarover veel verkeer is van Rusland naar China 
en om gekeerd. Ook deze lijn krijgt de aandacht. 
 

 
↑ Elk groot station in Rusland heeft wel een 
stoomlocomotief als monument. Hier de P36 
0094 bij het depot van de stad Belagorsk.  
(  Bram Stelling) 

 
↓ Tram 9994 van de VlaTAM, gebouwd in 1931 
door La Dyle en was bedoeld voor het 
Antwerpse buurtnet. (  Karel van Hilten) 

Dinsdag 23 juni 2020: NVBS-REIS NAAR ZUID-ENGELAND EN 
COMPILATIE ANTWERPEN 
  
Karel van Hilten zal in het eerste deel foto’s tonen 
van de NVBS-reis naar de zuidkust van Engeland 
in 2018. Er is daarbij een bezoek gebracht aan de 
South Devon Railway, de Paignton & Dartmouth 
Steam Railway, de Romney, Hythe & Dymchurch 
Railway en de Bluebell Railway. 
In de tweede helft volgt een compilatie van de tram 
in Antwerpen, waarbij wordt stilgestaan bij de 
nieuwe tramlijn naar het Eilandje. Ook de Kusttram 
en de museumtram vanuit Knokke wordt getoond. 
 
 

 
Stoomlok 30541 van de 
Bluebell Railway, gebouwd 
voor de Southern Railway (SR) 
in 1939 door de Eastleigh 
Works. (  Karel van Hilten) 
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Dinsdag 15 september 2020: OPENBAAR VERVOER IN WENEN- 
SAMENWERKING TUSSEN TREIN, TRAM EN STADTBAHN/METRO 
 
Fred van Epen verteld vanavond uitgebreid over de totstandkoming van de 
structuur van het net vóór de Eerste Wereldoorlog en de verdichting van het 
net tussen de oorlogen. Ook is er aandacht voor de vrijwel totale verwoesting 
naar de Tweede Wereldoorlog en de dreigende opheffing. Daarna wordt 
stilgestaan bij het herstel en opbouw van een geïntegreerd vervoerssysteem. 
En - als de tijd het toelaat - toont hij een korte impressie van de interlokale 
tramlijn naar Baden (25 km ten zuiden van Wenen). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tram 2351 op lijn E naar Praternstern in de 
jaren dertig. De tram van het type K is in de 
jaren 1912-1915 gebouwd door de 
Simmeringer Waggonfabrik. 

Dinsdag 20 oktober 2020: 140 JAAR TRAMS IN UTRECHT 
 
Pim van der Kuylen neemt ons mee door de geschiedenis van de tram in 
Utrecht. We beginnen met de Stichtse Tramway Maatschappij (STM) in 1879. 
Daarna komen de Tram- en Bargedienst ‘Vereeniging’ (TBV), de Utrechtse 
Tram-Maatschappij (UTM), de Gemeentetram Utrecht en de Nederlandsche 
Buurtspoorweg-Maatschappij (NBM) aan bod. Tenslotte staan we stil bij de 
sneltram en de verlenging van de tram naar De Uithof in 2019. Pim is geboren 
in Utrecht en heeft in 1987 het boek ‘Van stoomtram tot sneltram’ gepubliceerd 
over de Utrecht tram. Een kenner van de Domstad dus. 

 

 
 
Ansichtkaart met drie tram-
exploitanten voor het centraal 
station van Utrecht. 
Van links naar rechts: 

 de paardentram naar 
Vreeswijk (TBV),  

 de  paardentram naar de stad 
(UTM)  

 en de paardentram naar Zeist 
(STM). 

(  Pim van der Kuijlen) 
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Dinsdag 17 november 2020: SPOORWEGEN IN BELGIË 1975-2000  
 
Marius Broos neemt je deze avond mee naar België in de jaren 1975-2000, 
waar de elektrificatie van vele dieseltrajecten het land in de jaren tachtig in een 
rap tempo een ander aanzien gaf. Het IC/IR-plan uit 1984 betekende tevens 
het einde van een aantal deels enkelsporige baanvakken (137 km) en 
honderden kleine stations en stopplaatsen. Het reizigersvervoer werd 
overgenomen door autobusdiensten. De 'schade' was het grootst in het minder 
dicht bevolkte Wallonië. Gelukkig was België in die tijd tot in de verst 
afgelegen hoeken nog goed per trein vanuit Roosendaal bereikbaar. Marius 
Broos kon zo nog heel wat op dia-film vastleggen. Inmiddels zijn alle plaatjes 
digitaal beschikbaar.  Een selectie daaruit zal hij deze avond laten zien. 
 

 
↑ Diesellok 6239 met een personentrein in Rebaix, gemaakt op 15 april 1980. (  Marius Broos) 

 

 

Dinsdag 15 december 2020: VERRASSING 
 
De spreker en het onderwerp worden in de loop van het jaar bekend gemaakt. 
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NVBS afdeling Midden- en West-Brabant 
 
Programmawijzigingen  
Het meest actuele programma van de afdeling vind je op 
www.nvbs.com/middenwestbrabant/. Eventuele programmawijzigingen worden 
hier en in het NVBS-maandblad ‘Op de Rails’ bij de ‘Agenda’ vermeld. 
 
Mailinglijst NVBS afdeling Midden- en West-Brabant.  
Als je per email op de hoogte gehouden wilt worden van nieuws en activiteiten 
van onze afdeling, geef dan jouw e-mailadres door aan het bestuur via: 
mw-brabant@nvbs.com 
 
Bestuur  

 Voorzitter: Maurice Janssen, Tel: 06-20359536 

 Secretaris: Erik Filius 

 Penningmeester: Jaap Tuk 
 

 
Eigen initiatieven van de leden worden op prijs gesteld. Zo is er in juni 2019 een excursie 
gemaakt met de trein via Wuppertal en Hagen naar Siegen. Daar is het Sudwestfälische 

Eisenbahnmuseum bezocht. De terugreis ging via Köln en Düsseldorf. 

 
 
 

http://www.nvbs.com/middenwestbrabant/
mailto:mw-brabant@nvbs.com
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Bijeenkomsten 
De spoorliefhebbers komen maandelijks samen voor informatieve lezingen en 
gezellig contact. Ook wie geen NVBS-lid is, is van harte welkom. Neem gerust 
een spoorvriend mee! 
 
De bijeenkomsten worden gehouden in Wijkcentrum ’t Sant aan de 
Beneluxlaan 74, 5042 WS Tilburg. De zaal is op de 2e etage (lift aanwezig). De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur, maar vanaf 19.30 uur is de zaal open. Er is 
een pauze rond 21.00 uur en we eindigen om 22.15 uur. Voorafgaand aan de 
lezing en in de pauze is er gelegenheid om samen iets te drinken en bij te 
kletsen. De entree bedraagt € 2,50 als bijdrage in de onkosten (zaalhuur en 
spreker). 
 

 
 
Bereikbaarheid vanaf station Tilburg Universiteit. Aan de noordzijde volg je 
de Statenlaan. Bij het verkeerslicht ga je linksaf (Wandelboslaan) en 
vervolgens de 2e weg rechtsaf (Beneluxlaan). Na 250 m. ligt aan de 
rechterzijde het wijkcentrum. De looproute is ongeveer 10 minuten (800 m.). 
Vanaf station Tilburg Universiteit rijdt er ook een bus, lijn 2 richting Reeshof 
naar halte Westerpark (2 haltes verder). Het is dan nog 250 m. lopen. Deze 
buslijn kun je ook al nemen vanaf station Tilburg, je moet dan 6 haltes 
verder. 
Op verzoek kunnen we je ook ophalen van en/of wegbrengen naar het station. 
 
Auto: Neem op de A58 de afrit Tilburg Centrum-West (11). Rij vanaf de 
Ringbaan West via de Wandelboslaan naar de Beneluxlaan. Je kunt gratis 
parkeren bij het wijkcentrum. 
 


