
Reisverslag 5 Dagen Harz & Rubeland. 
Donderdag 22 oktober tot en met maandag 26 oktober 2015. 

Tekst en foto’s :  Jos Schmitz 
 

Donderdag 22 oktober 2015 
Op deze eerste dag van onze reis naar de Harz kon er worden ingestapt in Den Haag, Rotterdam, Bodegraven en 
Driebergen-Zeist. Nadat iedereen aanwezig was gingen we op weg naar de 
koffiestop bij AC Holten. De bemanning deze reis bestond uit Ad Venderbos 
en Jos Schmitz ( reisleiding) en Ben Hoogstraten (chauffeur).  In Duitsland 
kregen we  te maken met diverse file’s o.a. bij Bad Oeyenhausen, waardoor 
we de lunchstop verplaatsten van Garbsen naar Raststätte Auental. Ook op 
het verdere traject kregen we te maken met files en hierdoor kwamen we 
uiteindelijk met een vertraging van bijna twee uur aan in onze standplaats 
Wernigerode.  In het HKK hotel Wernigerode kreeg iedereen een kamer 
toegewezen en aansluitend volgde om 19.00 uur het uitstekende dinerbuffet.  
 

Vrijdag 23 oktober 2015 
Na het ontbijtbuffet vertrokken we om 08.30 uur 
van ons hotel richting Nordhausen, maar nu hadden 
we te maken met diverse wegopbrekingen en helaas 
was ook niet iedere omweg ook geschikt voor onze 
touringcar. Hierdoor kwamen we pas om 10.30 uur 
aan in Nordhausen, waar ieder tot 12.15 uur vrij was 
om te “ trammen “  en om de stad  te bekijken en 
koffie te drinken. Daarrna gingen we naar 
Quedlinburg voor onze eerste rit per stoomtrein 
naar Gernrode.  Deze trein stond al klaar voor 
vertrek om 13.40 uur en we moesten haastig de 
sporen oversteken. Tot onze geluk werd de trein 
getrokken door loc 99 5906-5 gebouwd in 1918; 
normaal gesproken rijdt een diesel-elektrische 
motorwagen deze dienst. Bij aankomst in Gernrode 
om 13.55 uur hadden we precies 2 minuten de tijd 

om over te stappen op de trein die ons naar Hasselfelde zou 
brengen. Deze trein, met loc 99 6001 zou, na daar water 
genomen te hebben en omgereden te zijn, ons vervolgens naar 
Eisfelder Talmuehle rijden. Hier hadden we ruim een  kwartier 
de tijd voordat de trein van 17.02 uur naar Nordhausen Nord 
zou vertrekken met loc 99 7240-7. Hier stond chauffeur Ben 
ons al op te wachten om ons in een rap tempo (zonder 
vertragingen) naar Wernigerode terug te brengen. Na 
aankomst konden we om 19.30 uur ons diner gebruiken. 
 

Zaterdag 24 oktober 2015 
Vandaag werd het de dag, waarop velen gewacht hadden. 



 We gingen per stoomtrein naar de Brocken en het is altijd 
weer spannend of het weer boven op de Brocken op een 
hoogte van 1.143 meter goed zal zijn.  
Iedereen was verzocht om naar het station van Wernigerode 
te lopen alwaar we om 09.40 uur met de trein, loc 99.7243-1, 
allereerst naar Drei Annen Hohne zouden rijden. Hier werd 
de loc voorzien van nieuw water waarna we om 11.21 uur 
boven op de Brocken arriveerden. Zowaar hadden we geluk 
en was het weer goed en konden er veel foto’s gemaakt 
worden. Tevens konden we in de kantine wat eten en 
drinken.In de middag vertrokken we om 13.21 uur met loc 
99.7241-5 terug naar Drei Annen Hohne alwaar Ben 
Hoogstraten al klaar stond met zijn bus om ons naar 
Rübeland te brengen voor een rit met de Wanderexpress  
over de lijn van Rübeland naar Blankenburg. Groot was wel 
de verbazing dat er op deze lijn nog zware goederentreinen 
reden met voor en achter een loc van de HVLE. 

Om 16.00 uur vertrokken we achter loc 99 027 voor een rit van een uur naar Blankenburg. Aan het einde van deze rit 
bracht Ben met de bus ons weer terug naar het hotel waar we om 19.00 uur aan kunnen schuiven voor het diner. 

We kregen allen wel de waarschuwing mee dat ‘s 
nachts de wintertijd in zou gaan en we wat langer 
konden slapen. 

 
Zondag 25 oktober 2015 
Alweer de laatste dag waarop we konden 
genieten van de Harzer stoomlocomotieven. 
Om 08.30 uur vertrokken we van ons hotel 
naar Nordhausen Nord voor de geplande rit 
naar Wernigerode. Om 10.24 uur vertrok de 
trein met loc 99 7240-7 voor een 
afwisselende rit door een prachtig herfst 
landschap waarna we om 13.33 uur terug 
waren in Wernigerode. 
‘s Middags kon men deelnemen aan een 
interessante wandeling door het historische 
Wernigerode onder de leiding van mevrouw 
Ulla Uhlman of de tijd zelf indelen, want 
naast het fraaie kasteel Wernigerode was er 
nog genoeg te beleven in het centrum met 
zijn fraaie vakwerkhuizen. Want de 
binnenstad is vrijwel ongeschonden uit de laatste oorlog is tevoorschijn gekomen.Om 19.00 uur konden wij weer 
aanschuiven voor ons buffet-diner. 
 
 



Maandag 26 oktober 2015 
Om 08.30 uur namen wij afscheid 
van ons uitstekende hotel in 
Wernigerode en van 
stoomlocomotieven van de HSB. 
De eerste stop was in 
Braunschweig, waar ruim tijd was 
ingeruimd om het station en de 
binnenstad te bekijken en/of één 
of meerdere tramritten te maken. 
Via de stopplaatsen Garbsen Nord 
voor de lunch en AC Holten voor 
het diner reden we verder terug. 
Tijdens het laatste gedeelte van 
deze reis gaf Ad ons nog de 
gebruikelijke samenvatting van de 
reis en wees hij alvast op de 
reizen die 2016 op het 
programma staan. Tevens werd er 

nog verwezen naar de jaarlijkse railhobbydag op 21 november 2015.  Onderwijl reed Ben ons terug naar de diverse 
uitstapplaatsen en weer kunnen we terugzien op een mooi verblijf in de Harz, waarbij we het geluk hadden dat het weer 
ons wederom goedgezind was geweest. 


