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Tijdens onze huidige zomerstop kunt    
u terecht in ons Digitale Railtheater 

                                                                    



ONZE VOORPAGINA. 
Op 29 maart 2023 vond op de Amsterdamse Koninginneweg de zogenaamde ‘afnamerit’ 
plaats, waarbij wordt bekeken of de vernieuwingswerkzaamheden aan sporen en 
bovenleiding goed zijn uitgevoerd en de dienst er kan worden hervat. Twee dagen later ging 
lijn 2 zijn eigen route via Koninginneweg en Willemsparkweg weer berijden en behoorde de 
sinds 30 mei 2022 gevolgde omleiding tot het verleden. (Foto Hans Vos). 
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RAILTHEATER AMSTERDAM,  
Op 20 april hebben wij het eerste ‘normale’ seizoen na de coronaperiode afgesloten. 
Hoewel de bezoekersaantallen daarin niet meer geheel zijn teruggekeerd naar het niveau  
van vóór corona, hebben gelukkig vele belangstellenden de weg naar het Railtheater 
Amsterdam wel weer weten terug te vinden.   
Dankzij een groep van belangstellenden die vrijwel alle avonden aanwezig zijn, waarvoor 
onze hartelijke dank, aangevuld met de meer ‘incidentele’ bezoekers per voorstelling, was 
daar de oude gezellige sfeer echter toch weer redelijk terug.  

Na de huidige gebruikelijke zomerstop, hopen wij vanaf medio september a.s. weer nieuwe 
voorstellingen te kunnen gaan programmeren. 

Tot die tijd kunt u op internet terecht in ons Digitale Railtheater. 

 

 

DIGITAAL RAILTHEATER in de zomermaanden. 
In verband met de coronacrisis hebben wij tussen augustus 2020 en mei 2022, als 
alternatief, digitaal diverse railproducties aangeboden. Ook nu wordt er met enige regelmaat 
nog gekeken naar deze filmpjes in ons Digitale Railtheater. 
Via onze website www.railtheater.nl kunt u de links naar deze video’s nog steeds vinden.   
Er is voor elke railliefhebber wel iets interessants te zien. 

In de periode mei tot en met medio september 2023, waarin er dus geen voorstellingen in de 
‘RTA-zaal’ in Amsterdam-Slotermeer zullen worden gehouden, zijn wij van plan om u, als 

extra service, maandelijks nog wat nieuwe filmpjes aan te bieden in het Digitale 
Railtheater, die u dan thuis weer gratis kunt bekijken op een voor u geschikte tijd.  

Waarschijnlijk zullen deze video’s rond de 15
e 

van de maanden mei tot en met augustus 

2023 on-line komen. Via onze website www.railtheater.nl vindt u dan ook de links naar 
deze nieuwe films. 
 
 

INFORMATIE EN CONTACT. 

Indien u ons wilt bereiken, bijvoorbeeld als u een vraag of opmerking hebt, of omdat u ons 

als ‘nieuwe’ belangstellende uw e-mailadres wilt opgeven, dan kan dat via ons e-mailadres 

railtheater@hetnet.nl . 

Als uw e-mailadres bij ons bekend is, krijgt ook u bij het verschijnen van een nieuwe      
RTA-Nieuwsbrief deze per e-mail toegezonden. 

Alle informatie vindt u steeds hier op onze website: www.railtheater.nl .     
 
 

LINKS NAAR DIGITAAL RAILTHEATER. 
De door ons op het internet geplaatste video’s kunt u, op elk door u gewenst ogenblik,  

gratis via YouTube bekijken. Deze pagina op onze website is voor vrijwel alle video’s de 

enige informatiebron voor de toegang tot de films in het Digitale Railtheater. 

http://www.railtheater.nl/
http://www.railtheater.nl/
mailto:railtheater@hetnet.nl
http://www.railtheater.nl/


Hieronder vindt u een aantal links, door die aan te klikken start u die video’s op uw scherm. 

Daarbij ziet u eerst de nieuwste publicaties en daaronder, in het archief van het Digitale 
Railtheater, de eerder geplaatste films. Eerst de bijdragen uit het seizoen 2020-2021, 
daarna de in het seizoen 2021-2022 geplaatste films en tenslotte een aantal gepubliceerde 
Railjournaals uit de jaren 2012 t/m 2021. 

Na afloop van elke video kunt u terugkeren naar deze pagina op onze website door te 
klikken op  (links boven), om hier dan weer een link te kiezen voor een volgend filmpje. 

 

 

In mei 2023 werden 2 filmpjes toegevoegd die beiden een relatie hebben met 

activiteiten van de Nederlandse vereniging van railbelangstellenden N.V.B.S.            
Speciaal voor de deelnemers aan de Koningsdagrit, die de verwachte fotostops door een 
‘manager’ van de Bentheimer Eisenbahn onmogelijk zagen worden gemaakt, plaatsen wij dit 
eerste filmpje van 12 minuten met beelden van de excursietrein tijdens hun recente 
dagtocht. 

 

 

N.V.B.S. - Koningsdagrit.    

Op 27 april 2023 reed loc 1251 van Railexperts met 
6 rijtuigen van de Stoom Stichting Nederland van 
Amersfoort naar Coevorden. In voorspan met een 
dieselloc van de Bentheimer Eisenbahn ging het 
verder via de BE-lijn naar Bad Bentheim.      
Vandaar werd vervolgens achter de 1200 weer 
elektrisch terug gereden naar Amersfoort.  

Link:   https://youtu.be/KV2in5KECTw 
 

 

 

Gastbezoek bij EMA-museumtramlijn.    

Twee van de buitenlandse gasten van het tram  
evenement 75 jaar N.V.B.S, op 11 juni 2006, (zie 
de video in ons archief), bleven na afloop nog wat 
langer, namelijk bij de EMA-museumtramlijn. Het 
betrof Üstra-Hannover tramstel 181+1023 van het 
Duitse Hannoverisches Strassenbahn Museum 
en het København Sporveje tramstel 575+1578 
van het Deense trammuseum Skjoldenæsholm. 

Link:  https://youtu.be/d_8ExaXF7Vs 

 

↓ 
↓ 
↓ 
↓ 
↓ 
↓ 
↓

https://youtu.be/KV2in5KECTw
https://youtu.be/d_8ExaXF7Vs


Eerder toegevoegd in seizoen 2022-2023: 
 

Pensioen Afscheidsrit René Platjouw.    

Na 44 jaar in overheidsdienst, waarvan 43 jaar 
als trambestuurder bij GVB in Amsterdam, 
ging René Platjouw begin 2020 met pensioen. 
Door corona werd de afscheidsrit voor 
tramliefhebbers van deze bekende 
tramhobbyist, met ruime vertraging, op 
zaterdag 12 november 2022 dan toch nog 
echt gehouden. 

Link:  https://youtu.be/T1vaw9iLmFc 

 

 

Railjournaal 2020/21 – deel 2. 
Voor iedereen die de presentatie van het tweede 
deel van dit door corona gecombineerde 
jaaroverzicht over de jaren 2020 en 2021,           
op 12 mei 2022 in het Railtheater Amsterdam, 
heeft gemist, hebben wij dit programma nu in       
6 deeltjes geplaatst in het Digitale Railtheater. 
In chronologische volgorde komen circa              
50 railactualiteiten uit de periode 1 mei 2021 t/m 
31 december 2021 in beeld.   
De links ziet u aan het eind van het hoofdstuk 

Railjournaals, in het hieronder volgende overzicht van de video’s in het archief van het 
Digitale Railtheater.  
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https://youtu.be/T1vaw9iLmFc


ARCHIEF DIGITAAL RAILTHEATER. 
 

 

Seizoen 2020-2021. 

 

Nederland: 

 

75 jaar N.V.B.S. – tram evenement.                           

Op 11 juni 2006 werd in Amsterdam een speciale 
tramdienst uitgevoerd, waarin de ontwikkeling in 
die 75 jaar werd getoond, met trams uit de jaren 
‘30 tot de nieuwste van begin 21

e
 eeuw.  

Organisator Frits van der Gragt had deelnemers 
bijeen gebracht afkomstig uit eigen land en uit 
Denemarken, België, Duitsland en Oostenrijk. 

Link:  https://youtu.be/26Zr7_Gju7s 

 

 

75 jaar N.V.B.S. – spoor evenement. 

Ook tijdens het jubileumevenement ‘Spoor 75’ 
wilde de NVBS het verschil tonen tussen reizen 
in 1931 en 2006. Daartoe vond op 14 en 15 
oktober 2006 in de driehoek Apeldoorn – 
Zutphen – Dieren – Apeldoorn, via NS- en VSM-
sporen, een spoorfeest plaats met vele 
historische en moderne deelnemers. 

Link:  https://youtu.be/0pQzCOtXvQQ  

 

 

Nieuw leven voor GVB 307. 

Door Werkspoor in 1910 gebouwd als bijwagen 
en 4 jaar later verbouwd tot motorwagen.  
55 jaar na einde dienst bij het GVB en na vele 
omzwervingen, werd deze door Tramwerk 
gerestaureerde Amsterdamse tramwagen in 
2009 weer in dienst gesteld. 

Link: https://youtu.be/O2q04utxUGM  

 

 

 

 

https://youtu.be/26Zr7_Gju7s
https://youtu.be/0pQzCOtXvQQ
https://youtu.be/O2q04utxUGM


Nederlandse Provincie Hoofdsteden en hun Station – 12, Maastricht. 

Bij de start van het Railtheater Amsterdam, in 1970, was er vaak slechts aandacht voor het 
materieel, ‘van buffer tot buffer’. Wij leerden inmiddels dat spoor- en trammaterieel altijd in 
een omgeving rijdt, die ook best in beeld mag. Mede geïnspireerd door TV-series als 

‘Ontdek je plekje’, ‘Kerkepad’ en ‘Rail Away’ 
ontstond  zo een serie, waarin naast opnames 
op/nabij het station, ook een wandeling door     
de stad langs diverse bezienswaardigheden 
wordt gemaakt, waardoor de films ook voor   
niet-rail-belangstellenden de moeite waard zijn 
om te bekijken.  
In 2009 bezoeken wij zo de Limburgse hoofdstad 
Maastricht.  

Link: https://youtu.be/WFuVIzbUEj4 

 

 

Op stap met GVB’s Gouden Koets. 

In de week met een ‘Prinsjesdag 2020’ zonder 
ook maar één enkele koets, plaatsten wij dit 
filmpje over de excursie op 5 mei 2013 met de 
‘Gouden Koets’, die GVB Amsterdam bij 
gelegenheid van de troonswisseling op de baan 
bracht. 

Link:   https://youtu.be/mUV2vhR4vkk 

 

 

Stoom in West-Nederland in het  

                      voorjaar van 2013 – deel 1.  

Deze film besteedt aandacht aan een drietal 
(stoom-)onderwerpen, met ook daarin zelfs een 
‘koninklijk tintje’.   

Link:  https://youtu.be/NWO11u5j3es 

 

 

 

Museumtrams in Amsterdam in 2013.   

Wij zien ze in actie bij: 
100 jaar lijn 17 op 16 juni; 
100 jaar lijn 16 op 15 augustus; 
EMA-donateursdag op 21 september; 
Laatste dag tramlijn 25 op 14 december. 

Link: https://youtu.be/ZuHxaAH5GF8  

https://youtu.be/WFuVIzbUEj4
https://youtu.be/mUV2vhR4vkk
https://youtu.be/NWO11u5j3es
https://youtu.be/ZuHxaAH5GF8


Nederlandse Provincie Hoofdsteden  

                             en hun Station – 5, Lelystad. 

Nederlands nieuwste provincie, Flevoland, kreeg 
in mei 1987 aansluiting op het spoorwegnet. 
Eerst tot Almere Buiten en een jaar later naar 
station Lelystad Centrum. Vanaf dit station kijken 
wij in deze nog jonge stad vooral toeristisch naar 
enkele bezienswaardigheden. 

Link: https://youtu.be/AjJgSxUrJ9E  

 

 

 

70 jaar Bevrijding - deel 2. 

In dit tweede deel van onze drie films over hoe 
er in 2015 bij de museumlijnen aandacht werd 
besteed aan ‘70 jaar Bevrijding’, kijken wij naar 
beelden van het ‘Evenement ’40-‘45’  bij  
Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik. 

Link:    https://youtu.be/K-BWSkUP75I                                 
 

 

 

 

70 jaar Bevrijding - deel 3. 

In dit laatste deel van ons drieluik over hoe daar 
in 2015 bij de museumlijnen aandacht aan werd 
besteed, kijken wij naar beelden van het tweede 
‘Weekend at War’ bij de Zuid-Limburgse 
Stoomtrein Maatschappij. 

Link:  https://youtu.be/cqEbdyRgH20                         

 

 

 

50 jaar RTM Museum. 

In het Hemelvaartsweekeinde van 5 t/m 7 mei 
2016 werd gevierd dat in 1966 het trambedrijf 
van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij 
een museaal vervolg kreeg.                        
Sinds 1989 is nabij de Brouwersdam de 
organisatie uitgegroeid tot een uniek, maar aan 
één bedrijf gewijd museum streektrambedrijf. 

Link: https://youtu.be/UW0rrT6hsJI  

 

 

https://youtu.be/AjJgSxUrJ9E
https://youtu.be/K-BWSkUP75I
https://youtu.be/cqEbdyRgH20
https://youtu.be/UW0rrT6hsJI


 

 

Railmusea in Nederland -     

    Museum Buurtspoorweg. 

In deze digitale fotovoorstelling krijgt u een 
impressie van de museumspoorlijn Haaksbergen-
Boekelo in Twente. Met zowel beelden van het 
reguliere bedrijf in de loop der jaren, als van 
bijzondere evenementen. 

Link: https://youtu.be/pHP_o70eECU 

 

 

Hoekselijn – deel 1. 

In  2017 begon de ombouw van de Hoekse 
spoorlijn tot metrolijn. Wij kijken daar naar in 
twee afleveringen. In dit deel zien wij de NS 
dienst met sprinters van de laatste jaren.       
Het officiële afscheid van de spoordienst en de 
huidige metro worden belicht in deel 2. 

Link: https://youtu.be/2_Jq38vFkI4 

 

 

 

Hoekselijn – deel 2. 

Op 26 maart 2017 werd, met de inzet van 
museum-treinen, afscheid genomen van de 
spoorlijn die op  31 maart 2017 voor het laatst 
zou worden bereden. Daarna begon de   
ombouw tot metrolijn, die 6 maanden later 
gereed had moeten zijn. Uiteindelijk zou het    
2½ jaar gaan duren voor de metro reed. 

Link: https://youtu.be/-bnRUHwf8TI  

 

 

 

Stadsrit met drie Amsterdamse  

                                       museum geledes. 

Verslag van de op 13 november 2016 
gehouden grote rondrit over het GVB-net in 
Amsterdam met de drie rijvaardige museum 
geledes (ex GVB) van de Elektrische 
Museumtramlijn Amsterdam. 

Link: https://youtu.be/IUROCmCLTbg 
 

https://youtu.be/pHP_o70eECU
https://youtu.be/2_Jq38vFkI4
https://youtu.be/-bnRUHwf8TI
https://youtu.be/IUROCmCLTbg


Kerst trams. 

Om in de sfeer te komen van de donkere dagen 
voor (en na) Kerstmis plaatsten wij in december 
2020 dit korte filmpje dat een selectie kerst trams 
toont uit de jaren 2009-2020.  

Met onze beste wensen voor het nieuwe jaar. 

Link:  https://youtu.be/BqsEF7fk0E4 

   
 
 

Buitenland: 

 

GVB Graz 130 jaar – deel 1. 

Oostenrijks tweede stad, Graz, vierde in 2008 
het 130 jarig bestaan van haar trambedrijf.      
In het eerste van twee afleveringen ziet u de 
verschillende materieel types die in 2008 de 
diensten verzorgden en de aanloop naar de 
grote tramparade op 8 juni 2008. Die jubileum 
viering komt uitgebreid in beeld in het 2e deel. 

Link: https://youtu.be/j5nV4plz1rs 

  
 
 

GVB Graz 130 jaar – deel 2. 

In deel 1 zagen wij de deelnemende trams al op 
weg naar het hart van het Grazer tramnet, de 
Jakominiplatz. Vanaf daar begon op 8 juni 2008 
de jubileumparade door het centrum van de stad.                   
’s Middags reden historische trams een speciale 
lijn 130 naar het Open Huis in de Museumremise 
in Mariatrost. 

Link:  https://youtu.be/txT44YdWmvY  

 

 

175 jaar spoorwegen in Duitsland – deel 1. 

In 2010 bestonden de spoorwegen in Duitsland 
175 jaar. In dit eerste deel van een drieluik gaan 
wij naar Rheinland-Pfalz dat het jubileum 
uitgebreid vierde met een 5-daags evenement. 
Van 2 t/m 6 april werd het ‘Dampfspektakel’ 
georganiseerd met vele stoomlocs en andere 
historische tractievoertuigen.  

 Link: https://youtu.be/FhaF3CqAmuI 

 

https://youtu.be/BqsEF7fk0E4
https://youtu.be/j5nV4plz1rs
https://youtu.be/txT44YdWmvY
https://youtu.be/FhaF3CqAmuI


 

175 jaar spoorwegen in Duitsland – deel 2. 

In dit tweede deel van het drieluik over dit 
spoorwegjubileum in 2010 gaan wij opnieuw naar 
Rheinland-Pfalz. Vijf dagen lang, van 2 t/m 6 april, 
bracht het  ‘Dampfspektakel’ vele historische 
tractievoertuigen op de baan, in extra treinen, 
maar vooral ook in diverse  reguliere diensten. 

Link: https://youtu.be/ABf_TjIuzjs 

 

 

 

Smalspoor in het Salzburger 

        Openluchtmuseum. 

Dit museum in Oostenrijk nam in 2010 een       
1,7 km lange 600 mm smalspoorlijn in gebruik, 
zodat nu ook de minder goed ter been zijnde 
bezoekers alle delen van het hellingrijke 
terrein kunnen bereiken. 

Link: https://youtu.be/vYNTHJbQlJY 

 

 

Historisch vervoer op de  

            Pinzgauer Lokalbahn. 

Door noodweer in juli 2005 veroorzaakte schade 
aan de baan, zorgde voor een langjarige inkorting. 
De zomers rijdende stoomtrein reed op 5 
september 2010 voor het laatst op de ingekorte 
route om, na herstel van de baan, vanaf 12 
september 2010 weer de hele route Zell am See-
Mittersill-Krimml te gaan berijden.  

Link:  https://youtu.be/0JSscUC0edg 

 

 

125 jaar U.I.T.P. in Brussel. 

Bij de jubileumviering, op 19 september 2010, 
werd de dienst op de Brusselse lijn 44 in de 
middag niet alleen grotendeels verzorgd door 
Brusselse museumtrams, maar ook door 
museale gasten uit het buitenland.                    
Uit Nederland waren dat trams uit Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag, naast trams uit 
Nantes, Parijs, Wenen, München en Milaan. 

Link: https://youtu.be/_65ZtUGUdfU  

 

https://youtu.be/ABf_TjIuzjs
https://youtu.be/vYNTHJbQlJY
https://youtu.be/0JSscUC0edg
https://youtu.be/_65ZtUGUdfU


 

175 jaar spoorwegen in Duitsland – deel 3. 

In  dit derde en laatste deel over dit jubileum 
gaan wij naar Bayern, waar het in 1835 allemaal 
begon. Het Bayerisches Eisenbahn Museum 
organiseerde rond Nördlingen een lang stoom-
weekeinde. De Adler reed weer tussen Nürnberg 
en Fürth. Het DB-museum in Nürnberg toonde  
de oertijd van de Duitse spoorwegen. 

Link: https://youtu.be/I4sY1FfJruI 

 

 

 

100 jaar Lötschbergbahn. 

Op 7 en 8 september 2013 werd op de 
zuidelijke tak van de Lötschbergspoorlijn 100 
jaar B.L.S. (Bern-Lötschberg-Simplon) gevierd.                                   
Wij gaan van Goppenstein naar Brig en zien 
historische en nieuwe treinen in dienst en bij 
de materieelshows langs de lijn. 

Link: https://youtu.be/endeGwIa59U  

 

 

70 jaar Bevrijding - deel 1. 

Zonder Corona zou in 2020 op het spoor vast ook 
aandacht zijn besteed aan 75 jaar Bevrijding. 
Daarom kijken wij nu maar hoe in 2015 de 
bevrijding van 70 jaar eerder werd herdacht bij 
museumlijnen. In deze eerste aflevering van een 
drieluik, zien wij dat bij het ‘Stoomfestival’ van het 
Stoom Centrum Maldegem in Vlaanderen.                                      

Link:  https://youtu.be/XHti2O_tWiY 

  
 
 

125 jaar elektrische tram in Halle. 

Als eerste stad in Duitsland begon in Halle an 
der Saale op 24 april 1891 de elektrische 
exploitatie van een trambedrijf met bovenleiding.               
Op 17 april 2016 werd het 125 jarig jubileum 
gevierd met een parade door de stad van trams 
met bouwjaren van 1894 tot 2013. 

Link: https://youtu.be/MoIBn6Db--s 

 

 

https://youtu.be/I4sY1FfJruI
https://youtu.be/endeGwIa59U
https://youtu.be/XHti2O_tWiY
https://youtu.be/MoIBn6Db--s


 

 

Terugkeer van de tram in Denemarken.  

Na het opheffen van het trambedrijf in de 
hoofdstad Kopenhagen, in april 1972, kende 
Denemarken alleen nog maar tramexploitatie in 
het trammuseum van Skjoldenæsholm. De 
ingebruikname van Letbane Aarhus, in 2017, 
bracht na 45 jaar de tram weer terug in dat land. 

Link: https://youtu.be/fDfaX5vz57g 

 

 
 
Seizoen 2021-2022.    
 
 
Nederland: 

 
Spoors allerlei in Oost-Nederland.   

Verslag van het Evenementenweekeinde bij 
het Industrieel Smalspoor Museum in Erica 
(26/27-08-2006). Aansluitend bezoeken wij in 
Overijssel het  Rijssens Leemspoor.             
Op 30-09-2006 bracht ‘100 jaar spoorlijn 
Almelo-Mariënberg’, naast Connexxion-
Wadlopers, ook een SSN-treinstam met 
stoomlocs series 01 en 23 op de baan. 

Link: https://youtu.be/mvmOqQuVzKw  

 

 

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam,  

     Brussel.  

Nieuws uit 2006 uit deze 4 steden, met onder 
meer: omleidingen bij GVB; de start (met 
hindernissen) van RandstadRail met HTM-tram 
en RET-metro; door hervorming van het 
Brusselse tramnet veroorzaakte lijnwijzigingen. 

Link:  https://youtu.be/O9AFRlSM4wg 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fDfaX5vz57g
https://youtu.be/mvmOqQuVzKw
https://youtu.be/O9AFRlSM4wg


 

GVB Actueel 2007.  

Een versneld einde van de tijdelijke trambaan 
op het Rokin; Metroverkeer tussen RAI en 
Station Zuid enkelsporig voor bouw van de 
Noord/Zuid- metrolijn; Koninginnedag met 
opnieuw tramlijnen in de 70-serie; Vorderingen 
bij de bouw van de N/Z-metrolijn in het 
voorjaar; Tramomleidingen in verband met de 
Marathon van Amsterdam.   
Link: https://youtu.be/LZY0xCzwnqA  

 

GVB rail perikelen in april 2008. 

Het GVB moest diverse aanpassingen realiseren. 
Op het Stationsplein zorgde de metrobouw voor 
nieuwe tramsporen. Een tijdelijke tramlijn 20 
ontstond na een metro-ontsporing. Een 
stremming in het Centrum bracht lijnen naar 
ongebruikelijke routes. Werk aan de Wiegbrug 
noodzaakte tot routewijzigingen voor de lijnen 12, 
13 en 14. 

Link: https://youtu.be/3VuJBBjSIMU 

  

Spoor historie in 2014.  

Bezoek aan het Spoorwegmuseum in Utrecht 
en de jaarlijkse rit van de vrienden daarvan; 
Rheingoldtrein bezoekt Nederland; Bello weer 
even terug in Bergen; Blokkendoostrein ritten 
van Haarlem naar het 125-jarige Centraal 
Station van onze hoofdstad; NTM 100 in 
dienst bij MSHM. 

Link: https://youtu.be/IJs1Skr3zQ0 

  

 

NS Harmonie Orkest –  

    125 jaar Amsterdam Centraal Station. 

Een kwartiertje nu eens geen treinen, maar wel 
spoorgerelateerde beelden+klanken, namelijk van 
het NS Harmonie Orkest dat op 15 oktober 2014 
concerteerde in de monumentale Cuypershal van 
het jubilerende Centraal Station in Amsterdam. 

 Link: https://youtu.be/bKXKOQ62tEU 

 

 

https://youtu.be/LZY0xCzwnqA
https://youtu.be/3VuJBBjSIMU
https://youtu.be/IJs1Skr3zQ0
https://youtu.be/bKXKOQ62tEU


Noord-Nederlandse Nieuwtjes.  

In deze digitale fotopresentatie bekijken wij 
veranderingen bij de spoorwegen in de 
Nederlandse provincies Groningen, Friesland  
en Drenthe in de periode 2018 - 2021.                 
Wij bezoeken daarbij de stations Assen, 
Groningen en Leeuwarden. 

Link:  https://youtu.be/Vfv8IuYos2c 

 

 

Buitenland: 

 

2 nieuwe tramtrajecten in Karlsruhe. 

Op 27 mei 2006 werd het stadsnet van het 
Duitse Karlsruhe uitgebreid met een 3,1 km lang 
nieuw tramtraject naar Neureut-Heide dat door 
lijn 3 wordt bereden. Op 24 juni 2006 werd een 
4,5 km lange verlenging van lijn S2 van 
Blankenloch Nord via Friedrichstal naar Spöck 
officieel geopend, waarbij ook veel 
museummaterieel aanwezig was. 

Link: https://youtu.be/ZY3gzWtvBRk 

 

Van Osnabrück via Kassel naar de Harz. 

Het 3
e
 Osnabrücker Dampflokfest bracht op      

03-09-2006 vele stoomlocs en dieselvoertuigen 
bijeen. Het nieuwe meersysteem Stadtbahnnet 
RegioTram Kassel zet sinds 2005 nieuwe 
RegioCitadissen in. Vanaf 25-06-2006 berijden 
de Harzer Schmalspur Bahnen ook de 
voormalige normaalspoorlijn Gernrode-
Quedlinburg. 

Link: https://youtu.be/vPK2UnfyIY4 

 

Berlijn en Potsdam in 2006.  

Berlijn, na de Duitse eenwording weer hoofdstad 
van Duitsland, was in 2006 volop in ontwikkeling. 
Wij zien tram, U-Bahn en het nieuwe grote 
Hauptbahnhof. Open Huis op 9 september 2006 
in de remise van trambedrijf ViP in Potsdam 
bracht ook historische trams op de baan. 

Link: https://youtu.be/HjOVKy8DQVE 

 

https://youtu.be/Vfv8IuYos2c
https://youtu.be/ZY3gzWtvBRk
https://youtu.be/vPK2UnfyIY4
https://youtu.be/HjOVKy8DQVE


Shibanxi smalspoorlijn in China.  

Terwijl de stoomtractie in China overal is 
verdwenen, is deze nog altijd aanwezig voor de  
personendiensten op de ‘Shibanxi smalspoorlijn’, 
naast het elektrische kolenvervoer. De reguliere 
personentreinen worden aangevuld met extra 
diensten voor regelmatig bezoekende toeristen. 
Sfeervolle opnames uit maart 2013. 

Link: https://youtu.be/Cc9mGXhv-fs  

 

 

10 jaar Tram Museum Zürich. 

Op zondag 21 mei 2017 werd in het Zwitserse 
Zürich een Tramkorso georganiseerd ter 
gelegenheid van het   50-jarig bestaan van de 
Trammuseum Vereniging en het 10-jarig bestaan 
van het Trammuseum Burgwies. 

Link: https://youtu.be/KMlYG8I50XI 
 

 

 

Smalspoor in Sachsen – 1. 

Vanuit Mügeln in het Duitse Sachsen voert de 
Döllnitzbahn scholierendiensten en 
toeristische ritten met stoom- en dieseltractie 
uit over resten van een eens groot 
smalspoornet van de Deutsche Reichsbahn. 
Tussen 2007 en 2017 reizen wij naar Oschatz, 
Glossen en Kemlitz. 

Link: https://youtu.be/YO0yQKOlN4E 

 

 

Railjournaals. 

 
 

 

Railjournaal 2012. 

In chronologische volgorde komen zo’n 100 
railactualiteiten in beeld uit de periode                   
1 december 2011 t/m 31 december 2012, uit  
Nederland en 12 andere Europese landen, te 
weten: België, Duitsland, Frankrijk, Finland, 
Hongarije, Letland, Noorwegen, Oostenrijk,  
Polen, Roemenië, Tsjechië  en Zwitserland.                        
Kijk wat er in 10 jaar al veranderde. 

https://youtu.be/Cc9mGXhv-fs
https://youtu.be/KMlYG8I50XI
https://youtu.be/YO0yQKOlN4E


Links:   

 https://youtu.be/E52tz2sea_M  RJ2012 deel A-1:  

 https://youtu.be/1u3YK6JNyHE   RJ2012 deel A-2 

 https://youtu.be/9JYgSJIEFL0  RJ2012 deel A-3 

 https://youtu.be/HtxLReJxLcw  RJ2012 deel A-4 

 https://youtu.be/l2V_dqLmsKE  RJ2012 deel B-1 

 https://youtu.be/8f_6SHTycgg  RJ2012 deel B-2 

 https://youtu.be/FlsP67M37t4  RJ2012 deel B-3 

 https://youtu.be/4JZHRFoOQjA  RJ2012 deel B-4 

 

 

Railjournaal 2019 – deel 2. 

De 2e helft van de lange versie van het 
gefilmde jaaroverzicht 2019 van het RTA-
Journaalteam, met actualiteiten uit Nederland 
en 6 andere Europese landen, uit de periode 
2 juni 2019 t/m 31 december 2019, die 
eigenlijk op 23 april 2020 in het Railtheater 
Amsterdam had zullen worden gepresenteerd, 
kunt u nu geknipt in 10 deeltjes digitaal 
bekijken via de volgende links: 

 https://youtu.be/UR1KKyigzvU RJ2019 deel 2-01; 

 https://youtu.be/T2ZAPy07NkE RJ2019 deel 2-02; 

 https://youtu.be/nq-bOexrChg RJ2019 deel 2-03; 

 https://youtu.be/-0zUMjdD7zQ RJ2019 deel 2-04; 

 https://youtu.be/7_I8iva2RM4 RJ2019 deel 2-05; 

 https://youtu.be/8B-SCachR24 RJ2019 deel 2-06; 

 https://youtu.be/o76ls02ZDR8 RJ2019 deel 2-07; 

 https://youtu.be/xRX21A4HUt4 RJ2019 deel 2-08; 

 https://youtu.be/jhKbjjTXIy4 RJ2019 deel 2-09; 

 https://youtu.be/T04VcCD5tLs RJ2019 deel 2-10. 

 

Railjournaal 2020/21. 

In dit door corona gecombineerde jaaroverzicht 
over 2020 en 2021 komen in chronologische 
volgorde ruim 100 railactualiteiten in beeld. Deze 
maal relatief veel beelden uit eigen land, vooral 
ook tramnieuws uit Amsterdam en Utrecht, maar 
ondanks de coronabeperkingen toch ook nog 
railnieuwtjes uit België, Duitsland, Italië, Polen en 
Roemenië.                    

https://youtu.be/E52tz2sea_M
https://youtu.be/1u3YK6JNyHE
https://youtu.be/9JYgSJIEFL0
https://youtu.be/HtxLReJxLcw
https://youtu.be/l2V_dqLmsKE
https://youtu.be/8f_6SHTycgg
https://youtu.be/FlsP67M37t4
https://youtu.be/4JZHRFoOQjA
https://youtu.be/UR1KKyigzvU
https://youtu.be/T2ZAPy07NkE
https://youtu.be/nq-bOexrChg
https://youtu.be/-0zUMjdD7zQ
https://youtu.be/7_I8iva2RM4
https://youtu.be/8B-SCachR24
https://youtu.be/o76ls02ZDR8
https://youtu.be/xRX21A4HUt4
https://youtu.be/jhKbjjTXIy4
https://youtu.be/T04VcCD5tLs


Links:  

 https://youtu.be/RiCfCCuQQUE RJ2020/21 deel 1.01; 

 https://youtu.be/CLNjTbN0nxo RJ2020/21 deel 1.02; 

 https://youtu.be/a1-dM3K8c-o RJ2020/21 deel 1.03; 

 https://youtu.be/zC5CgFjyTek RJ2020/21 deel 1.04; 

 https://youtu.be/iFCOl9wJyKU RJ2020/21 deel 1.05;  

 https://youtu.be/P2q8nCINapA RJ2020/21 deel 1.06; 

 

 https://youtu.be/qEdSs0y6F8Y RJ2020/21 deel 2.01; 

 https://youtu.be/cyqtBJVV64E RJ2020/21 deel 2.02; 

 https://youtu.be/tjroo3oQXEE RJ2020/21 deel 2.03; 

 https://youtu.be/i9n_I3BO5zk RJ2020/21 deel 2.04; 

 https://youtu.be/9cZCYtYTiX8 RJ2020/21 deel 2.05; 

 https://youtu.be/oe6g7-aqC0M RJ2020/21 deel 2.06. 

 

   
 

 

 

 

 

https://youtu.be/RiCfCCuQQUE
https://youtu.be/CLNjTbN0nxo
https://youtu.be/a1-dM3K8c-o
https://youtu.be/zC5CgFjyTek
https://youtu.be/iFCOl9wJyKU
https://youtu.be/P2q8nCINapA
https://youtu.be/qEdSs0y6F8Y
https://youtu.be/cyqtBJVV64E
https://youtu.be/tjroo3oQXEE
https://youtu.be/i9n_I3BO5zk
https://youtu.be/9cZCYtYTiX8
https://youtu.be/oe6g7-aqC0M

