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”Tour de Ruhr” (Düsseldorf) 

door Carel Neijenhuizen 
 

Woensdag 8 mei, de eerste reisdag waren de weersverwachtingen niet gunstig. 
Tenminste dat stond op teletekst: lage temperaturen en regelmatig een regenbui zou 
ons deel worden. Maar nadat alle opstappers aanwezig waren werd het richting het 
oosten van het land steeds zonniger en bij de koffiepauze in Lent, in rest. “Het Witte 
Huis” bij een uitstekende kop koffie of thee al dan niet met appel/notengebak, zat de 
stemming er al goed in. Via Nijmegen en een deel van de route van de voormalige 
tramlijn 2 (het “bergspoor”) van de voormalige Gemeente Tram Nijmegen,  werd de 
Duitse grens bereikt en via een mooie route lang o.a. de bedevaartsplaats Kevelaer 
kwamen we in Krefeld voor de lunchpauze. Deze pauze werd niet alleen benut om te 
lunchen, maar ook om op diverse plaatsen foto's te maken, zowel van de trams als 
op het Hauptbahnhof. Tegen drie uur was iedereen weer aanwezig bij het beginpunt 
van lijn U76 van de Rheinbahn aan de Ostwall/Rheinstraße om, om vijf over drie te 
vertrekken voor een rit van ca. 40 minuten naar Düsseldorf. Chauffeur Ben was 
intussen al vertrokken richting Hotel. In Düsseldorf aangekomen werden we 
getrakteerd op een fikse regenbui, wachten had weinig zin want we moesten een 
stukje lopen om bij ons hotel te komen. Korte tijd later arriveerde Ben vanaf de 
parkeerplaats. De koffers werden uitgeladen en de kamers verdeeld. Na een korte 
opfrissing kwam je op en rond het Hauptbahnhof weer verschillende reisgenoten 
fotograferend of filmend tegen. Om half acht was het  Dinerbuffet. 

Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, 
zondagdienst in de keuken en dus vanaf 
zeven uur de mogelijkheid om te ontbijten. 
Ruimschoots op tijd gezamenlijk te voet 
naar het Hauptbahnhof begeleid door een 
lekker regenbuitje om onze excusrsietram 
op te wachten. Motorrijtuig 114, type T4 uit 
1954, kwam precies op tijd langs perron 7 
voorrijden voor een twee en een half uur 
durende rit die ons voerde over de lijnen 
709, 706 en 701, door de binnenstad, 
Derendorf, langs Schloß Benrath en via 
een route langs de Altstad weer terug naar 
het Hauptbahnhof. Een enthousiaste 
trambestuurster wist ons veel te vertellen 
over diverse bezienswaardigheden welke 
we onderweg passeerden. De regen was 
ondertussen opgehouden en een mager 
zonnetje kwam door de wolken. Na de rit 
de lunchpauze in de nabijheid van het 
hotel en om kwart over een op weg naar 
Dortmund-Nette, naar het Straßen- 

bahn/Nahverkehrsmuseum “Mooskamp”. Hier werd  met smart op ons 
gewacht. Men was in de veronderstelling dat we ’s morgens om elf uur 
zouden komen, doch ik kon aantonen dat we om kwart over twee hadden 
afgesproken. Het enthousiasme was er niet minder om, de bar was open en 
tegen zeer schappelijke prijzen was er van alles te verkrijgen. Na een 
toneelstukje door enkelen van ons opgevoerd werd vertrokken met een 
elektrische tram zonder bovenleiding op een voormalig spoortraject van de 
Hoesch-Werksbahn. Na de rit  een rondleiding langs het tentoongestelde 
materieel. Met de bus wederom terug naar Düsseldorf, waar nog wat tijd was 
om te trammen, iets te drinken of zomaar wat te wandelen. Om half acht was 
weer het diner. 
 



Vrijdag 10 mei stond in het teken van de spoorwegen. Vandaag geen trams, maar een rit met de Ruhrtalbahn. Om kwart 
voor negen gingen we op pad met onze bus voor een ritje van een uur naar Hagen Hbf. Daar vertrok om vijf minuten over 
tien onze railbus, met voor ons gereserveerde plaatsen, naar het Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen. Ben vertrok 
direct met de bus en zou ons in Bochum opwachten, bij de kassa zodat ik hem naar binnen kon loodsen. De geplande 
bezoektijd aan het museum (2¼ uur) vond ik eigenlijk wat krap en had ik daarom met drie kwartier verlengd. De railbusrit 
was leuk, het weer was aardig, er was koffie aan boord (ook frisdrank of bier) en de treingeleider sprak redelijk 
Nederlands. Het bezoek aan het museum viel wat tegen, er waren praktisch geen activiteiten, er was op een automaat na 
niets te eten of te drinken en het weer werd slechter. De verlenging dus weer teruggedraaid en weer op huis, lees hotel, 
aan. Daar ging ieder zijns weegs, hetzij naar de grote modelbouwwinkel, hetzij richting luchthaven om eventueel een ritje 
met de Skytrain te maken, dan wel de stad in. Dinerbuffet wederom om half acht. 

 

Zaterdag 11 mei. Gelegenheid tot ontbijten was er elke dag vanaf zes uur 
zodat we met een gerust hart om negen uur op pad konden gaan. Via een 
toeristische route, waarbij we langs “Villa Hügel”  en de Baldeneysee 
zouden rijden was ons reisdoel Wuppertal. Ben en ik zagen op zeker 
moment “Villa Hügel” aangegeven staan, dus die kant op. Helaas we 
stonden voor een slagboom en draaien met de bus in de smalle straat ging 
niet, dus het hele end achteruit. Toch maar de geplande route gereden, 
maar door de dichte bebossing zagen we  niets van “Villa Hügel” en maar 
een klein stukje van de Baldeneysee. Om half elf arriveerden we in 
Oberbarmen. Ons Intercity-vrij vervoer was geldig in de gehele VRR en dus 
ook in de Schwebebahn waarmee we gezamenlijk naar Vohwinkel reden. 
Daar ging ieder zijn eigen weg, maar met de opdracht om, om half twee 
weer in Oberbarmen te zijn. Dit lukte bijna iedereen. Van Oberbarmen was 

het een klein half uurtje naar Kohlfurth, naar de Bergische Museumsbahnen waar we een retourrit maakten met mr 94 
van de “Barmer Bergbahn AG” gebouwd in  1928. Na afloop was er een rondleiding door de werkplaats en werd de 
verkoopwagen bestormd. En oh ja het regende weer. Om vier uur waren we weer bij het hotel zodat het station nog eens 
met een bezoek kon worden vereerd. Half acht diner!  
 

Zondag 12 mei, de laatste dag. Na het ontbijt werd uitgecheckt en om negen uur vertrokken richting Tagebau Garzweiler, 
een z.g. open bruinkoolmijn. Deze mijn zouden we bekijken vanaf het 
uitzichtpunt Jackerath, waar we om half tien zouden aankomen. Het 
regende weer lekker dus had ik me voorgenomen om daar niet te lang te 
blijven, er was geen schuilgelegenheid. Vlak voor afslag Jüchen was 
echter een ongeluk gebeurd, waar we een goed uur achter hebben 
gestaan en waardoor het verdere programma werd beïnvloed. 
Uitzichtpunt Jackerath zou dus al wat korter worden maar ook de 
geplande koffiestop diende te worden ingekrompen, (dit was niet zo erg, 
de Raststätte was niet om over naar huis te schrijven) om toch enigszins 
op tijd aan te komen bij het Bergbaumuseum “Glück Auf” in Aldenhoven. 
Hier werden we enthousiast ontvangen. Een goed verhaal, een film en 
daarna een rondleiding. Vanwege een speciale “Museumstag” was er 
gratis koffie en diverse zelf gebakken “Kuchen” tegen een zeer 
schappelijke prijs. Na ons bezoek zo snel mogelijk richting 
Schierwaldenrath, waar, voordat we een rit met de Selfkantbahn zouden gaan maken, eerst nog gelegenheid was om te 
lunchen. Om tien over half drie vertrok onze trein voor de rit naar Gillrath en terug. Na aankomst om vier uur vertrokken 

richting Nederland. Om ca. 
kwart voor vijf de dinerstop bij 
AC-restaurant Nederweert,  
waarna precies volgens 
schema de uitstapplaatsen 
Driebergen-Zeist, Bodegraven 
en Alphen aan den Rijn, 
werden bereikt. We kunnen 
terugkijken op een geslaagde 
reis, waarbij de weergoden 
ons niet altijd goed gezind 
waren, maar dat was 
geenszins van invloed op ons 
humeur.De bus werd zoals 
altijd zeer vakkundig bestuurd 
door Ben Hoogstraten en de 
reisleiding van deze 
Hemelvaartreis was in handen 
van Carel Neijenhuizen    

 
 

 


