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RAILHOBBY REISNIEUWS 2022 – NR. 4 
 

Alphen aan den Rijn,  augustus/september 2022 

 

 
Dames en heren, 
 
Op dinsdag 9 augustus keerden de deelnemers aan de zesdaagse 
treinreis naar het Berner Oberland, met verblijf in Interlaken, terug in 
Nederland. 
Het gehele (voorgenomen) programma kon worden uitgevoerd en met 
uitzondering van de heenreis bleven zij gevrijwaard van (trein) 
vertragingen. Triest was wel te vernemen dat een aantal deelnemers na 
thuiskomst alsnog “gepakt” was door het coronaspook, maar gelukkig 

betrof het in de meeste gevallen een milde variant.  Het volledige verslag van deze reis staat op onze website 
www.railhobbyreizen.nl .  De volgende reis in ons programma was de 7-daagse treinreis naar Bayern, München & 
Tirol met vertrek op vrijdag 02 september 2022. Bij de definitieve planning van het programma bleek al spoedig dat 
de corona-periode het nodige zand in allerlei programma onderdelen had gestrooid. In overleg met de deelnemers 
werd besloten om deze reis tot nader order uit het programma te halen. Jammer, want de trip was volgeboekt!! 
Blijft nu nog over de 5-daagse touringcarreis naar Wernigerode (Harz) met vertrek op donderdag 13 oktober. Deze 
reis gaat definitief door en in deze nieuwsbrief hebben wij het 
volledige programma opgenomen. Het belooft in ieder geval 
een fraaie herfstreis te worden. Wilt u er nog een paar dagen 
tussen uit ??  Wacht dan niet te lang met reserveren.  
Voor de reizen 2023 kunt u reeds een reservering maken c.q. 
een optie nemen (tot 01/11/2022). Graag tot ziens bij één van 
onze komende reisactiviteiten.  
 
Met vriendelijke reisgroet,  
Railhobbyreizen  
Wouter Koopman  
  

DEZE REIS IS IN VOORBEREIDING 
 

7 DAGEN ZUID NOORWEGEN,  

BERGEN & FLAMBAAN 
RH23.02 – Reisperiode : za. 17/06 t/m vr. 23/06/2023 

Vanaf  Eemshaven met het ms Romantika van Holland Norway Lines 
naar Kristiansand (1 nacht) voor o.a. een stoomrit met de 
Setesdalbanen en een bezoek aan oud schaatser Kees  Verkerk. Dan 
reizen we met de Sorlandsbanen naar Stavanger (1 nacht). Met de 
bus vervolgen wij de reis naar tramstad Bergen, waar wij drie 
nachten logeren in Hotel Scandic Byparken. Tijdens de excursie 
“Norway in a nutshell”  maken wij een rit met de Flambaan van 
Myrdal naar Flam en varen over de Auerlandsfjord en Naerofjord 

naar Gudvangen. Vanaf Bergen vliegen wij op de 7e reisdag met de KLM naar huis terug. Het uitgebreide 

programma staat binnenkort op internet : www.railhobbyreizen.nl 

 

http://www.railhobbyreizen.nl/
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ROYAL CLASS TOURINGCARREIS 
 

 
 

5 DAGEN SACHSEN-ANHALT & HARZ (WERNIGERODE) 
Reisperiode : donderdag 13/10 t/m maandag 17/10/2022 

Reissom €. 625,00 p.p. (half pension) ; toeslag 1 persoonskamer €. 75,00.  
Annuleringsverzekering €. 40,00. Alle kamers met TV/douche/toilet/WiFi 
In- en uitstapplaatsen : Rotterdam, Den Haag, Alphen a/d Rijn, Utrecht &  

Apeldoorn (Van der Valkhotel – A1) 
Reisleiding: de heer Wouter Koopman.  Nog plaats in één- en tweepersoons kamers. 

 

 

 
Wij logeren vier nachten in ons “ stamhotel “ HKK Wernigerode op korte afstand van het historische stadscentrum 
van Wernigerode en het station van de Harzer Schmalspurbahnen. Alle kamers zijn voorzien van bad of douche en 
toilet en de maaltijden in dit uitstekende hotel bestaan uit heerlijke buffetten. Tast toe en geniet zoveel en zo vaak 
als u wilt ! De stad met ruim 33.000 inwoners draagt fier zijn bijnaam “ Bunte stadt am Harz” en werd in de twaalfde 
eeuw gesticht. Nadat het grafelijk geslacht van de Wernigerodes was uitgestorven, werd de stad bestuurd door de 
graven van Stolberg. In 1847 woedde er een verwoestend brand in Wernigerode, waaraan een groot aantal 
vakwerkhuizen ten offer vielen. Maar……………veel is in oude luister hersteld. 
 

Donderdag 13 oktober 2022 
Via Hotel van der Valk Apeldoorn (koffiestop) en de autowegen richting Bad Oeynhausen, waar de lunchstop is 
gepland. Dan richting de oude grensplaats Helmstedt en tot slot naar onze standplaats Wernigerode aan de 
noordelijke grens van de Harz.  Deze kleurrijke vakwerkstad ligt aan de voet van de Brocken, de hoogste berg van 
de Harz.  Dinerbuffet in het hotel. 
 

Vrijdag 14 oktober 2022 
Na het ontbijtbuffet per touringcar via 
Blankenburg naar Halberstadt. De tram van deze 
stad behoort naast de tram van Naumburg en de 
tram van Dessau tot de kleinere tramnetten in 
de Duitse deelstaat  Saksen-Anhalt. De tram rijdt 
hier sinds 2 mei 1903 en heeft thans een netwerk 
van twee lijnen, de lijnen 1 en 2. Na het bezoek 
aan het depot volgt met de historische 
Triebwagen “GT4”  een rondrit van ca. 1 uur over 
het grootste deel van het tramnet van de 
Halberstädter Verkehrs-GMBH. Na afloop houden 
wij de lunchpauze in het centrum van 
Halberstadt. 
 

 
 
 
 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Naumburg_(Saale)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dessau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saksen-Anhalt
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Vervolgens brengt de touringcar ons naar Quedlinburg, beginpunt van de Selketalbahnbahn. Met de trein van 13:41 
naar Gernrode en hier stappen wij over op de stoomtrein (8966), die ons via Alexisbad en Güntersberge naar 
Hasselfelde brengt. Van hier “stomen “wij zuidwaarts via Stiege naar Eisfelder Talmühle, het eindpunt voor vandaag.  
Per touringcar keren wij via de Oberharz met o.a. de Rappbode-talsperre  terug naar ons hotel in Wernigerode voor 
het dinerbuffet.  

 
Zaterdag 15 oktober 2022 

Het geplande bezoek aan het Museumsdepot Sudenburg in Magdeburg is 
uit veiligheidsoverwegingen helaas geschrapt; het dak van het depot 
vertoont kuren!. Vandaag beginnen wij, na het ontbijt, onder leiding van 
een plaatselijk gids met een wandeling door het historische deel van 
Wernigerode.  
Na terugkeer rijden wij 
per touringcar via Egeln 
naar Magdeburg, de 
hoofdstad van de Duitse 
deelstaat Saksen-Anhalt 
en houden daar, na een 

korte sightseeing, de lunchpauze. In 1877 reden de eerste 
paardentrams en in 1899 volgde de elektrische tractie; het net heeft 
het momenteel 10 lijnen . De spoorbreedte is 1435 mm ; de trams 
(Tatra KT4D,Tatra T6A2 & Alstom NGT 8D ) rijden onder de vlag van 
de Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH (MVB) en men vervoert ca. 
50 miljoen passagiers per jaar. De nieuwe tramlijnen 5 en 13 rijden 
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vanaf juni 2022 tussen City Carré en Klinikum Olvenstedt via 
Warschauer Strae en Wiener Strae (lijn 5) en tussen Buckau en 
Sudenburg via Warschauer Straße en Wiener Straße (lijn 13), 
waardoor een directe verbinding tussen de twee wijken ontstaat.  
Magdeburg heeft ook tal van bezienswaardigheden en je kunt er 
prima shoppen!! 
Tot slot van deze dag nemen wij nog een kijkje bij  de Hohenwarte 
sluis, de voormalige scheepslift Rothensee en 's werelds langste 
waterbrug. De Magdeburg Water Brug is 918 m lang en verbindt twee 
kanalen door de Elbe te overspannen.     Dinerbuffet in het hotel. 
 

 
Zondag 16 oktober 2022  
 

Na het ontbijt rijden wij per touringcar rechtstreeks naar het 
station Nordhausen Nord en stappen hier aan boord van de 
Harzquerbahn (stoomtrein – 8920)) die ons via Ilfeld en Sorge 
naar Drei Annen Hohne brengt vervolgens via Schierke naar de 
1140 meter hoge top van de Brocken. 
De Brocken als bezienswaardigheid heeft een paar wetens- 
waardigheden: geografische ligt de Brocken aan de voormalige 
Duits-Duitse grens en was van 1961 tot 1989 ‘Sperrgebiet’ 
– verboden gebied – in de DDR. Het klimaat op de Brocken is te 
vergelijken met het weer in de bergen van IJsland.  
Na ruim een uur keren wij  per stoomtrein (8929) terug naar Drei 
Annen Hohne en stappen hier over op de stoomtrein (8904) , die 
ons terug voert naar Wernigerode, waar wij even na 16:30 uur 
arriveren.  Dinerbuffet in het hotel. 
 

https://nl.harzinfo.de/poi/detail/brockengarten-de-tuin-op-de-brocken-11280.html
https://nl.harzinfo.de/natuur-puur/european-green-belt-en-de-harzer-grenzweg.html
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Maandag 17 oktober 2022 

 
Na het ontbijt nemen wij afscheid van Wernigerode en rijden eerst naar Goslar voor de koffiepauze. Deze stad is 
omstreeks 922 gesticht door Hendrik I, die kort daarvoor in Quedlinburg tot keizer gekroond was. Goslar en het 
nabijgelegen mijnbouwgebied Rammelsberg op de noordelijke rand van de Harz, behoren sinds 1992 tot het 
werelderfgoed van UNESCO. Via de autowegen langs o.a. Hannover, Bad Oeynhausen (lunchstop) en Osnabrück 
keren wij terug naar de Nederlandse grens bij Hengelo. Nabij Apeldoorn stoppen wij dan nog voor een dinerstop, 
waarna via Utrecht naar de overige uitstapplaatsen wordt teruggekeerd. 
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5 DAGEN SAARLAND, HUNSRÜCK & LUXEMBURG 
RH23.01 - TOURINGCARREIS 

Reisperiode : vrijdag 26/05 t/m dinsdag 30/05/2023 
Reissom €. 645,00 p.p. (half pension) ; toeslag 1 persoonskamer €. 95,00.  

Annuleringsverzekering €. 47,00. Alle kamers met TV/douche/toilet/WiFi 
In- en uitstapplaatsen : Rotterdam, Den Haag, Alphen a/d Rijn, Utrecht & Driebergen/Zeist 

 

Tijdens deze vijfdaagse Pinsterreis logeren wij in het sfeervolle Victor’s Residenz Hotel in historisch Saarlouis op 
basis van half pension (ontbijtbuffet & diner). Tijdens het 
verblijf maken wij o.a. een rit met de Saarbaan; bezoeken 
Luxemburg met zijn trammuseum en Train 1900; nemen een 
kijkje in Dampflokmuseum Hermeskeil en maken een 
stoomrit van Losheim naar Merzig v.v.; op de thuisreis 
bezoek aan de toeristische tramlijn te Erezée en het 
spoorwegmuseum van Visé. 

 

 

 
 

 

 

5 DAGEN ISLE OF MAN (DOUGLAS)  
RH23.03 - VLIEGREIS 

Reisperiode : donderdag 17/08 t/m maandag 21/08/2023 
Reissom €. 1.495,00 p.p. (half pension) ; toeslag 1 persoonskamer €. 150,00.  

Annuleringsverzekering €. 103,00. Alle kamers met TV/douche/toilet/WiFi - max. 15 personen 
 

Vanaf Rotterdam/The Hague airport vliegen wij via London City airport naar Isle of Man. Per bus naar de hoofdstad 
Douglas, waar wij vier nachten logeren op basis van half pension in het Regency Hotel direct aan de boulevard. 
Tijdens het verblijf staan de volgende excursie op het programma: per smalspoor stoomtrein naar Port Erin voor 
een bezoek aan het Isle of Man Railway Museum; met Manx Electric Railway naar Laxey en per Snaefell Mountain 
Railway naar het hoogste punt van het eiland; bezoek aan Laxey Wheel en de Great Laxey Mine Railway; een 
retourrit met de Groudle Glen Railway. Op de thuisreis vliegen wij via London City airport terug naar Rotterdam.  

 

 

 

5 DAGEN SCHWARZWALD (RASTATT)  
RH23.04 - TOURINGCARREIS 

Reisperiode : vrijdag 06/10 t/m dinsdag 10/10/2023 
Reissom €. 645,00 p.p. (half pension) ; toeslag 1 persoonskamer €. 95,00.  

Annuleringsverzekering €. 47,00. Alle kamers met TV/douche/toilet/WiFi 
In- en uitstapplaatsen : Rotterdam, Den Haag, Alphen a/d Rijn, Utrecht & Driebergen/Zeist 

 

Deze reis is, vanwege corona, al drie maal uitgesteld, dus de hoogste tijd om het programma alsnog uit te 

voeren. Wij logeren vier nachten in het Best Western Hotel Rastatt op basis van half pension. Wij bezoeken o.a. 

Bahn Weissenstein en depot 1913 in Karlsruhe plus rondrit met 

historisch materieel en maken ritten met 

de Rebenbummler, de Murgtalbahn, de 

Rechtalbahn en de Merkurbahn in Baden 

Baden. Op de thuisreis nog een bezoek 

aan het Technik Museum Speyer.  


