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donderdag 25 september 
Via de opstapplaatsen Rotterdam en Den Haag vertrokken wij ’s middags met de bus van Alphen a/d Rijn 
naar IJmuiden. Hier voegden de laatste passagiers zich bij onze groep. Na het inchecken bij de DFDS balie 
scheepten wij ons in op de nachtboot “King Seaways” voor de overtocht naar Newcastle-upon-Tyne. Na ver-
kenning van het schip en na het zien van het losgooien van de trossen werd gezamenlijk genoten van het 
uitstekende buffetdiner, waarna gelegenheid was te genieten van muziek, variété of gewoon een drankje in 
een van de bars aan boord. Uiteindelijk werd de kooi opgezocht voor een gezonde nachtrust. 
 

vrijdag 26 september  
Na een goed ontbijtbuffet volgde na aankomst in New-
castle de ontscheping en reden wij o.a. in Noord York-
shire via de A69 door het mooie landschap van de Pen-
nines naar Carlisle, niet ver gelegen van de fameuze 
Hadrian Wall en daardoor in de Romeinse tijd een be-
langrijke grensstad was met Schotland. Het lukte om in 
de binnenstad dicht bij het station de niet officiële uit-
staphalte te vinden om de benen te strekken en te ge-
nieten van de stad, een kop koffie en/of een light bite 
als lunch.  
Het station was om 14.00 uur de opstapplaats voor een 
treinrit over de fameuze Settle - Carlisle spoorlijn, die 
ons door het prachtige berggebied van de Pennines 
bracht naar Settle. Tijdens de aanleg van deze lijn 
moesten er vele viaducten, tunnels en andere kunst-
werken worden gebouwd. Zowel vanuit het noorden als 

uit het zuiden moeten er hoogteverschillen van zo’n 350 me-
ter worden overwonnen. Het meest bekende kunstwerk is 
wel het 35 meter hoge Ribblehead viaduct met zijn 24 bogen, 
terwijl Dent met 324 mtr het hoogst gelegen station van 
Engeland is. In 1876 reed de eerste reizigerstrein over het 
traject, dat een van de mooiste gebieden van Engeland door-
snijdt. En inderdaad, het was een en al genieten tot wij in 
Settle aankwamen. 
Van hier reden wij naar de beroemde badplaats Blackpool 
aan de Ierse Zee om aan te komen bij het gastvrije Doric 
Hotel, dat aan de Promenade ligt met de tramhalte ‘Cabin’ 
voor de deur. Het inchecken ging voorspoedig en het diner 
smaakte ons voortreffelijk. In deze tijd van het jaar is de 
Promenade van Blackpool vooral bekend om zijn illuminaties, 
terwijl het trambedrijf enkele geïllumineerde trams laat rij-
den. Na afloop van het diner togen enkele deeknemers al wandelend of trammend  richting de Tower of ge-
noten ter afsluiting van deze zonnige dag nog van een drankje op het terras van ons hotel. Terloops kon 
men nog genieten van het vuurwerk in het kader van de World Fireworks Championships.    

zaterdag 27 september 
Na het ontbijt vertrokken wij naar Bury, gelegen ten noorden van Manchester. Bury stond in vroegere tijden 
bekend om zijn vele textiel producerende fabrieken en zijn spoorverbindingen naar alle windstreken. De 
fabrieken bestaan niet meer en het spoor heeft de nodige veranderingen ondergaan.  
Zo ook met de oorspronkelijk in 1846  geopende East Lancashire Railway, die in 1857 opging in de Lancashi-
re and Yorkshire Railway. Eén van de oorspronkelijke verbindingen is nu als museumlijn in gebruik door de 
East Lancashire Railway met het 19 km lange traject Heywood – Bury – Rawtenstall. Reden van ons bezoek 
aan deze lijn was het Diesel Gala Weekend met als trekkracht diesels voor de treinen. Wij hadden geboekt 
voor een rit via Heywood naar Rawtenstall en terug naar Bury. Behalve genieten van het landschap, kon 



men in Bury of Ramsbottom ook overstappen op een 
andere trein en/of treinkruisingen fotograferen. Zo kwam 
iedereen aan zijn of haar trekken. Een zeer geslaagd 
bezoek en tevreden reizigers. 
Na afloop was er nabij het OV-knooppunt Metrolink In-
terchange voldoende gelegenheid voor een lunch om 
daarna terug te keren naar Blackpool om nader kennis te 
maken met het toeristische aanbod van deze befaamde 
badplaats met zijn Promenade, drie pieren en de Tower 
met zijn fameuze “dancing hall”. 
Een aantal deelnemers maakte ook kennis met het hui-
dige moderne gelede trammaterieel, dat er sinds 2012 
rijdt tussen Star Gate en Fleetwood. Het oude materieel 
wordt op de Promenade tot Bispham alleen nog ingezet 
op zeer drukke dagen.          
Na het (vervroegde) diner was het nog genieten van een 
drankje op het terras, het aanschouwen van het prachtige schouwspel van de “Blackpool Illuminations” en 

kijken naar de fraai verlichte trams of een 
rit met de tram maken.  
 

Zondag 28 september 
Een vol programma betekent – zelfs voor 
een zondag - vroeg opstaan en vroeg ont-
bijten om op tijd te kunnen vertrekken. 
Het lukte allemaal en zo gingen wij via een 
landelijke route door het Wyre District en 
de zuidelijke flanken van het Lakedistrict 
op weg naar ons eerste doel: de Ra-
venglass en Eskdale Railway, die vanaf de 
kust aan de Irish Sea loopt door prachtige 
valleien naar Dalegarth Station aan de voet 
van Mount Scafel, dat met 978 meter de 
hoogste berg in Engeland is. De oorspron-

kelijke 910 mm spoorlijn met een lengte van 11 km stamt uit 1875 en was aangelegd voor het vervoer van 
ijzererts.  Vanaf 1876 werden ook al de eerste toeristen vervoerd, maar ging in 1897 failliet. De alom be-
kende modelbouwer Bassett-Lowke nam in 1915 de lijn over en bracht de spoorbreedte naar 15 inch of wel 
380 mm. Hierdoor werd het mogelijk de door hem gebouwde schaalmodellen te laten rijden en te testen en 
zo ontstond de eerste lijn met deze spoorbreedte ter wereld. Ook het toeristenvervoer kwam terug en zelfs 
tot 1953 steenslagvervoer voor de wegenaanleg en spoorwegen. In 1960 werd de huidige museumorganisa-
tie eigenaar van de lijn. Tijdens het rijseizoen rijden er minstens zeven treinen per dag en op drukke zomer-
dagen zelfs tot zestien treinen per dag. Op deze wijze worden 
jaarlijks ruim 120.000 reizigers vervoerd!      
Bij het eindpunt was ook een legertje motorrijders neergestre-
ken, waardoor het verkrijgen van een lunch voor een aantal 
deelnemers problemen opleverde, maar dat werd bij terug-
komst in Ravenglass weer gecompenseerd.  
Hierna gingen wij op weg naar Bowness voor een boottocht 
over Lake Windermere naar Lakeside Station om vandaar met 
de stoomtrein van de Lakeside & Haverthwaite Railway te rei-
zen naar station Haverthwaite. Hoewel het weerbeeld in het 
Lakedistrict geheel bewolkt was, genoot de gehele groep van 
het gebodene.  
Op de terugweg naar Blackpool bleek voorbij Lancaster de zon 
volop te schijnen en zo belandden wij weer in ons hotel om 
daar aan tafel te schuiven voor een goed diner. Na afloop ble-
ven de meesten op het terras onder het genot van een drankje 
nog nagenieten van de belevenissen van deze dag. 
 

maandag 29 september 
Tijdens de heenreis kreeg uw reisleider te horen, dat op de 
terug reisdag de inchecktijd voor de boot in Newcastle met een uur was vervroegd. De standaardtijd voor 
het ontbijt in het hotel was vanaf acht uur en dat was op ons verzoek de voorgaande dagen al enigszins 
vervroegd. Daar ook nog een bezoek was gepland bij de Bowes Railway betekende, dat de pauze resp. 
lunchstop in Darlington met een uur werd ingekort. En zo geschiedde. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dalegarth_for_Boot_railway_station


Na voor het laatst genoten te hebben van de ‘bacon and 
eggs’ namen wij afscheid van ons hotel om via de inmid-
dels bekende route door het Wyra District de M6 motor-
way te bereiken om via Tebay, Kirkby Stephen en Scotch 
Corner de stad Darlington te bereiken. Overigens een 
prachtige route door de mooie natuur van Yorkshire, dat 
niet voor niets ook wel "God's Own County" wordt ge-
noemd.  
In Darlington was door wegwerkzaamheden rond de bin-
nenstad de geplande uitstaphalte niet bereikbaar, maar 
het lukte toch om de deelnemers in het hart van het his-
torische stadscentrum uit te laten stappen voor wat frisse 
lucht en het nuttigen van een lichte lunch. 
Tot slot de laatste excursie van deze reis: de Bowes Rail-

way in Springwell, niet ver van Newcastle-upon-Tyne en oorspronkelijk aangelegd als een mijnspoorweg 
voor het vervoer van steenkool van voornamelijk de mijnen in Noordwest Durham naar de oever van de 
Tyne bij Jarrow nabij South Shields.  
De eerste sectie van de lijn, ontworpen door George 
Stephenson, werd geopend in 1826, waardoor het één 
van werelds eerste moderne spoorwegen werd. Na vol-
tooiing in 1855 was de lijn 24 km lang. Bij de eindtrajec-
ten verzorgde een locomotief de trekkracht voor de 
trein; op het middelste gedeelte van zes mijl met zeer 
steile hellingen werd gebruik gemaakt van 
(touw)kabelbanen om de hoogteverschillen te overbrug-
gen, in het Engels bekend als de rope worked inclines.  
De ontvangst was hartelijk, de uitleg en rondleiding over 
het emplacement werd voor ons een ware ontdekkings-
tocht over  
een weinig bekend aspect van de industriële spoorwe-
gen. Het is zeker de moeite waard om deze locatie nog 
eens te bezoeken, maar dan wel op een open dag, wan-
neer er ook wordt gereden.  
Veel te snel moesten wij afscheid nemen van de enthousiaste medewerkers, maar de incheck deadline voor 
de boot naderde met rasse schreden. Het lukte en voor wij het wisten werden de diverse voorzieningen aan 
boord verkend en werden de trossen losgegooid. Het aanbod van het dinerbuffet zag er goed uit en na een 
uurtje waren alle magen weer goed gevuld. Hierna kon men weer volop genieten van variété, muziek of 
gewoon een drankje in een bar tot uiteindelijk de hut werd opgezocht voor de nachtrust. 
 

dinsdag 30 september 
Na het ontbijt was er nog voldoende tijd om op het dek te genieten van de frisse lucht, alvorens de haven 
van IJmuiden binnen te varen. Na het ontschepen en douane werd al afscheid genomen van de eerste ‘uit-
stappers’, terwijl de overige deelnemers naar de overige uitstapplaatsen werden gebracht. 
Zo kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagde reis met Ben Hoogstraten als chauffeur en Ger Haaswin-
ders als reisleider. 

 
De foto’s zijn gemaakt door Leo v.d. Werf. 

http://en.wikipedia.org/wiki/God%27s_Own_Country#Yorkshire

