
Reisverslag 5 daagse treinreis naar Sussex & Isle of Wight 
donderdag 11 t/m  maandag 15 april 2013 

door Ger Haaswinders 

 
Helaas moesten de oorspronkelijk aangeboden programma’s naar Gent en Milaan wegens te weinig belang-
stelling worden ingetrokken. In de plaats hiervan werd een alternatief openbaar vervoer arrangement naar 
Zuid-Engeland ontworpen voor die deelnemers, die toch wilden gaan. En met succes, want acht deelnemers 
maakten hiervan gebruik en zij werden in het aanbod niet teleurgesteld. 
 

donderdag 11 april  
In Rotterdam stapten de laatste deelnemers van het reisgezelschap in de Thalys naar Brussel-Midi en aan-
sluitend de Eurostar naar London en zo stonden wij binnen enkele uren in de hal van station St. Pancras 
International. 
Na snel onze meerdaagse treinreisbiljetten geldig te hebben gemaakt reden wij via de Thameslink verbin-
ding naar station East Croydon om even later het Croydon Park Hotel te betreden, onze thuisbasis voor de 
komende vier nachten. 
Een half uur later begon al de eerste excursie. Allereerst werden er Oystercards aangeschaft en opgeladen 
om gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer in Croydon. Deze voorstad kende tot in 1952 een 
trambedrijf, dat toen werd opgeheven.  
Het huidige trambedrijf, dat door Tramlink wordt verzorgd, be-
staat sinds het jaar 2000 en kent vier tramlijnen. Gereden wordt 
met trams van een type, dat ook in Keulen rijdt. Onze eerste rit 
ging naar station Beckenham Junction, dat tot eind 2007 regel-
matig werd gepasseerd door de Eurostar op weg naar of van 
London Waterloo Station. Na het lessen van onze dorst in de 
plaatselijke pub werd besloten een tramrit te maken naar Wim-
bledon, het enige station met aansluitingen op tram, trein en 
Underground en daardoor een zeer druk en gevarieerd verkeer 
kent. Eenmaal terug in Croydon zochten wij de pub op voor een 
welverdiende maaltijd om aan het eind van deze eerste reisdag 
onze kamer op te zoeken voor een gezonde nachtrust.  
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vrijdag 12 april 
Het Engelse ontbijt smaakte ons goed en niet veel later zaten wij in de doorgaande trein naar Portsmouth 

Harbour om daar de ferry naar het eiland Wight te 
nemen, ons doel van deze dag. Na aankomst maak-
ten wij kennis met een van de kortste spoorweg-
verbindingen van Groot-Brittannië. De Island Line 
telt nog geen 14 km en de treinen bestaan uit oud 
Londense ‘Tube’ materieel. Gereden wordt in een 
stipte dienstregeling en dat is uniek in het Britse 
spoorwegstelsel. Na een koffiepauze in het kust-
plaatsje Ryde vervolgden wij onze rit met de ‘Tube’ 
tot Smallbrook Junction. Hier is een aansluiting met 
de bijna 9 km museum spoorlijn van de Isle of 
Wight Steam Railway en grotendeels gerund wordt 
door vrijwilligers. Deze lijn loopt door een onbedor-
ven landschap naar Wootton via het dorp Haven-
street, waar het kruisingsstation, het hoofdkwartier 
en het depot is gelegen. De museumlijn bezit ver-

schillende stoomlocomotieven en een kleine serie dieselmaterieel. Van de rijtuigen werd de oudste gebouwd 
in 1864, de jongste en laatste in 1924, van de goederenwagons dateert de oudste uit 1860. 
Na de lunch maakten wij gebruik van de buslijndiensten om via Newport naar Shanklin te rijden door een 
zeer prachtig golvend landschap. Van hier reden wij met het oud Tube materieel van de Island Line terug 
naar Ryde Pier Head voor de overtocht met de veerboot naar Portsmouth Harbour. Twee uur later waren wij 
weer terug in East Croydon om in de pub te genieten van maaltijd en een drankje. Er kon worden terugge-
zien op een zeer geslaagde dag met behoorlijk wat zonneschijn. 
 
zaterdag 13 april  
De weersvoorspelling luidde: veel bewolking, veel wind en later op de dag veel regen. Met deze kennis stap-
ten wij na het ontbijt met goede moed op de trein naar East Grinstead voor een bezoek aan de Bluebell 
Railway. 
De Bluebell Railway opende in 1960 als eerste een nor-
maalspoor museumlijn ter wereld tussen Sheffield Park 
en Horsted Keynes, in 1994 verlengd tot Kingscote. Op 
23 maart 2013 werd het laatste stuk naar East Grinstead  
geopend en kreeg daarmee een verbinding met het Britse 
nationale netwerk, 50 jaar na sluiting van de lijn Horsted 
Keynes - Haywards Heath in 1963. 
De Bluebell Railway heeft na het National Railway Muse-
um de grootste collectie stoomlocomotieven (meer dan 
30) in het Verenigd Koninkrijk. Ook heeft men bijna 150 
wagons en rijtuigen, de meeste van vóór 1939. 
Halverwege ons bezoek opende de hemelpoorten zich, 
maar dat deerde ons niet. Wij genoten volop van de Ed-
wardian sfeer rond de treindiensten, de stations en het 
zeer fraaie landschap. Met enige weemoed namen wij in 
Sheffield Park afscheid van deze lijn en reden met lijnbussen via Lewes naar de badplaats Brighton. Optor-
nend tegen de regen en de wind liepen wij naar ons volgende doel, een rit met de oudste operationele elek-

trische spoorlijn in de wereld: de Volk’s Electric Railway uit 
1889. De lijn van nogt geen 2 km lang heeft een spoorwijdte 
van 825 mm met derde rail, waar een spanning op staat van 
110 V DC.  
Aan het loket liet men ons weten, dat door de weersomstandig-
heden overwogen werd de diensten te staken, wat bij uw reis-
leider de uitlating “Komen wij daarvoor helemaal uit Neder-
land!” ontlokte. Dit had zowaar een positieve uitwerking, want 
men reed voor ons toch nog een retourrit. Ondanks het slechte 
weer genoten wij van deze rit Hierna snel de binnenstad in voor 
een drankje en diner in een van de restaurants. Bleef over de 
treinrit naar Croydon en het terugkijken naar een geslaagde 
dag.  
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zondag 14 april  
Uitslapen op deze zondag zat er niet in: ontbijt om 7 uur, 
in de trein om 7.45 uur. Via Redhill en Tonbridge bereik-
ten wij Folkestone Central en vandaar was het een korte 
wandeling naar het busstation. Bij de buschauffeur wer-
den combikaartjes bus/RHDR gekocht om daarna voor-
aan op het bovendek van de bus te genieten van de rit 
door een zeer fraai landschap naar Hythe.  
Hier maakten wij kennis met de in 1927 geopende Rom-
ney, Hythe & Dymchurch Railway met een spoorbreedte 
van 381 mm en een lengte van 23 km met alle kenmer-
ken van een normale spoorweg. Het traject tussen Hythe 
en New Romney is zelfs in dubbel spoor aangelegd, 
daarna tot Dungeness in enkelspoor. Behalve een toeris-
tische attractie verzorgt deze spoorweg een openbare 
dienst met de tussenliggende kleine steden en dorpen. 

Onder contract van de lokale overheid rijden er zelfs schooltreinen.  
Wij reden de gehele lijn tot Dungeness om vandaar terug te rijden naar New Romney, waar ook de lunch-
pauze was gepland. Na het bezoek wandelden wij onder inmiddels prachtig zonnig weer naar de bushalte 
voor de lijndienst via Lydd en Rye naar Hastings. Uiteraard weer met een dubbeldekker en door een zeer 
wisselend landschap. In Hastings namen wij de trein terug naar Croydon om na aankomst deze fantastische 
dag af te sluiten met een overheerlijke pubmaaltijd.  
 
maandag 15 april  
 De laatste bacon and eggs werden verorberd en met de koffers stonden wij klaar om afscheid te nemen van 
ons hotel. Ondanks het spitsuur en enige vertraging kwamen wij via de Thameslink route ruim op tijd aan in 
station St. Pancras International. Hier namen wij even tijd voor een kopje koffie, een beetje rondkijken in de 
hal en corridor met al zijn winkeltjes en dan langs de incheckbalie en douane om de Eurostar naar Brussel te 
nemen. Deze vertrok op tijd en in Brussel was er voldoende overstaptijd om op een terrasje te genieten van 
de zon, waarna de Thalys ons terugbracht naar ons land van herkomst.  
Terugkijkend was het een zeer geslaagde reis, waarbij de deelnemers in een paar dagen heel veel gezien en 
ook zeer veel indrukken hebben opgedaan. De reisleiding was in handen van Ger Haawinders. 
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