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dinsdag 23 juni  
Uitslapen was er op deze dag niet bij, want alle 18 deelnemers werden om 07.30 uur verwacht in vertrekhal 3 van 
luchthaven Schiphol. Dit lukte, ondanks een voor sommige treinreizigers niet goed werkende spoorbrug tussen 
Leiden en Schiphol. 
Na een snelle incheck en snel een kopje koffie zaten wij al in de lucht in het vliegtuig van FlyBE op weg naar 
Southampton Airport Parkway. Na de landing was er voldoende gelegenheid om bij te komen van een uur 
tijdsverschil en hoe om te gaan met de muntstukken van het Britse Pond na aankoop van een drankje en 
lunchmaaltijd. 

Hierna ging het met de trein naar Reading voor de overstap 
op de trein van de First Great Western naar Plymouth. 
Tijdens deze bijna drie uur rit werd het volop genieten van 
het prachtige zonnige landschap. 
Na aankomst in Plymouth werd taxivervoer geregeld naar 
The Duke of Cornwall hotel, ons verblijf voor de komende 
zes nachten. Na het inchecken had men tot het diner nog 
een kleine twee uur om o.a. de directe omgeving te 
verkennen en hier werd ook gebruik van gemaakt.  
 
Plymouth heeft een van de grootste en mooiste natuurlijke 
havens van de wereld, de Plymouth Sound. Vanuit deze 
haven vertrok op 16 september 1620 de Mayflower met 
aan boord onder anderen 40 dissenters. Eveneens in de 
Plymouth Sound ligt Drake's Island, waarvandaan Sir 
Francis Drake in 1577 vertrok voor zijn reis rond de wereld. 
Sinds het begin van de 19e eeuw is er een belangrijke 

marinebasis gevestigd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door de Duitse Luftwaffe zowel de basis als grote 
delen van het stadscentrum verwoest. 
 

Het huidige Plymouth spoorwegstation uit 1877 wordt bediend door treinen van de First Great Western en 
CrossCountry-netwerk. Kleinere stations op de Cornish Main Line en Tamar Valley Line worden voornamelijk 
bediend door lokale treinen.   
Het eerste station in Plymouth werd geopend door de South Devon Railway in 1849 op Millbay, op de plek waar nu 
het complex van de Plymouth Pavilions staat tegenover ons hotel. De SDR werd in 1876 overgenomen door de 
GWR op het moment dat de LSWR de rivaliserende route van Londen naar Plymouth voltooide. Als gevolg hiervan 
werd in 1877 het huidige North Road station geopend, waardoor een gezamenlijke faciliteit voor treinen van beide 
bedrijven werd verschaft. In 1908 werd dit station uitgebreid, maar een grote verbouwing uit 1938 werd vertraagd 
door de Tweede Wereldoorlog. De voltooiing 
hiervan duurde tot 1962 en dat betekende het 
einde van het station op Millbay. 
 
Voor het diner had men per gang keuze uit 
diverse menu’s, wat door iedereen zeer op prijs 
werd gesteld. Met een voldaan gevoel zocht men 
hierna de kamer op of ging men richting 
historische waterkant aan de Grand Parade om 
daar op een der terrassen te genieten van het 
zicht op de baai onder het genot van een 
drankje.           
 
woensdag 24 juni  
Na een uitstekende nachtrust en een goed 
ontbijtbuffet ging het per taxi naar het station 
voor de trein naar Gunnislake, een prachtige rit 
over de Tamar Valley Line, kronkelend en in 
enkel spoor aangelegd door een bijzonder mooi 
wisselend landschap met vele bruggen en 
viaducten. De lijn van St Budeaux naar Bere 
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Alston werd voor personenvervoer in 1890 geopend, de aftakking naar Gunnislake in maart 1908.  
In het Beeching Rapport tot hervorming van de Britse spoorwegen van 1963 kwam de lijn in aanmerking voor 
sluiting, maar toch werd besloten deze lijn open te houden vanwege de zeer slechte staat van het wegennet in de 
betrokken gebieden.  
 

Heen was het een zeer rustige rit en genoot een ieder van het prachtige landschap, maar terug was dat beeld 
totaal anders. Aan het eindpunt stonden een kleine honderd leerlingen van de lokale basisschool klaar om voor 
hun jaarlijkse uitje bezit te nemen van de trein terug naar Plymouth. De terugweg kenmerkte zich dan ook onder 

het toeziend oog van begeleiders in levendige 
gesprekken tussen leerlingen in de leeftijdsklassen 
van zes tot twaalf jaar en zonder overdreven 
stemverheffing! 
 
In Plymouth namen wij de trein naar Liskeard voor 
de aansluiting met de Looe Valley Line. Deze in 1860 
geopende 13,5 km lange spoorlijn in Cornwall 
verbindt Liskeard met Looe door de vallei van de 
East Looe rivier. De lijn kent dieseltractie, is 
enkelsporig en wordt geëxploiteerd door de First 
Great Western. In het beginstation Liskeard staat het 
perron haaks op het perron van de Cornish Main Line 
Plymouth - Penzance. Opvallend is dat kort na het 
vertrek de trein kopmaakt in Coombe Junction, waar 
geen station is. Van hier vervolgt hij zijn weg richting 
Looe. Deze situatie is ontstaan, omdat anders de 
bocht en het hoogteverschil bij Liskeard niet kunnen 
worden genomen. 
 

De twee stadsdelen van Looe zijn gecentreerd rond een haventje langs de steile valleiwanden aan de rivier Looe 
die naar zee langs een zandstrand stroomt. Oost-Looe is het belangrijkste toeristische centrum  en bestaat uit een 
verzameling van smalle straten met winkels, cafés en pubs. Dicht bij de kust ligt St George's Island, ook bekend 
als Looe eiland. 
 

Na ruim drie uur genieten van dit kleurrijke stadje namen wij weer de trein om via Liskeard terug te keren naar 
Plymouth, waar wij tegen vijf uur aankwamen. De afstand station – hotel van 1,5 km kon men te voet door de 
binnenstad overbruggen over de fraai aangelegde voetgangerszone van de Armada Way met een eventuele 
tussenstop op een terrasje daar of aan Grand Parade. 
’s Avonds was het volop genieten van het uitstekende diner aanbod. Na afloop togen enkele deelnemers al 
wandelend richting Grand Parade om ter afsluiting van deze zonnige dag nog van een drankje op een terras 
genieten. Dat laatste kon uiteraard ook in de bar van het hotel met van tijd tot tijd zicht op de gewaden van de 
geslaagde examenkandidaten tijdens het jaarlijkse schoolbal in een der zalen van het hotel. 
 
donderdag 25 juni  
Vandaag stond in het teken van de eerste stoomrit en na het ontbijt vertrokken wij met de taxi naar het station 
om tijdig de trein naar Paignton via een overstap in Newton Abbott te halen. In Paignton was er voldoende tijd 
voor het kopje koffie, het nemen van foto’s en het zien vertrekken en aankomen van (stoom)treinen. Maar hierna 
waren wij op weg in een stoomtrein van de Dartmouth Steam Railway naar Kingswear.  
 

De huidige Paignton and Dartmouth Steam 
Railway rijdt dankzij de inspanningen van 
de Dart Valley Railway PLC in de afgelopen 
30 jaar. Het is een commercieel bedrijf met 
een Raad van bestuur, enthousiaste 
aandeelhouders en het toegewijde 
personeel, die zorgen voor een goed 
uitgevoerde en onderhouden erfgoed 
spoorweg. Het bedrijf ontstond in de jaren 
‘60 met als doel het verwerven en 
exploiteren van de enkele jaren daarvoor 
gesloten spoorweg van Totnes naar 
Buckfastleigh. 
Opening van de lijn in 1969 gebeurde onder 
de controle van de Dart Valley Railway. 
Binnen een paar jaar werd de lijn van 
Paignton naar Kingswear bedreigd met 
sluiting door British Railways. Het was toen 
dat de Dart Valley Railway dit gedeelte van 
lijn verwierf en ook treindiensten begon in 
1973. De Paignton naar Kingswear lijn 
voldoet volledig aan de normen voor 
hoofdlijnen en daardoor gerechtigd de grootste en zwaarste locomotieven in Groot-Brittannië te laten rijden. 
In 1999 had de Dart Valley Railway de mogelijkheid de rivierboten van 'The Red Cruisers' te verwerven.  
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In 2010 fuseerden de twee bedrijven om verder te gaan als de Dartmouth Steam Railway & River Boat Company 
 

Paignton ligt aan een zijlijn, die door Brunel werd aangelegd als onderdeel van de toenmalige South Devon 
Railway tussen Newton Abbot en Totnes. De eerste sectie van deze zijlijn werd geopend in 1848 en liep tot Torre 
station. In 1859 werd de spoorweg verlengd naar Paignton en pas in augustus 1864 werd de gehele spoorlijn naar 
Kingswear onder beheer van de South Devon Railway opengesteld voor alle verkeer. In 1876 werd de South 
Devon Railway opgenomen in de Great Western Railway. 
 

Dartmouth met Kingswear liggen in het graafschap Devon en is een toeristische bestemming aan de monding van 
de rivier de Dart. Vlak bij aan de riviermond ligt Dartmouth Castle, een vesting uit de middeleeuwen. Ook de 
Brittania Royal Navy College, de school voor de Britse zeeofficieren, is hier gevestigd. 
 

Na een rit van een half uur stomen arriveerden wij in een zonovergoten Kingswear en dat gold ook voor 
Dartmouth aan de overzijde van de rivier de Dart. Opvallend was dan ook de mistbank, die tussen beide plaatsen 
boven de rivier hing. Met de ferry ging het naar de overzijde, waar de groep bij wijze van spreken zich naar alle 
kanten verspreidde om alle indrukken van het gebodene in zich op te nemen. Voor deze stoomtreindienst had 
iedereen een eigen trein/ferryticket, dus kon men op eigen gelegenheid terugkeren naar Paignton, zolang men 

daar wel tijdig aanwezig was voor de 
terugreis naar Plymouth. 
 

Uiteraard leverde dat geen problemen op. 
Na het opsnuiven van de couleur locale in 
Dartmouth en Paignton reisden wij op de 
groepstickets naar Torquay om daar 
hetzelfde te doen. Maar dat viel enigszins 
tegen. Het station verkeerde in een 
vergevorderde staat van renovatie en in de 
onmiddellijke nabijheid was alles potdicht. 
De eerstvolgende trein bracht uitkomst door 
onze groep te brengen naar Newton Abbott 
voor de overstap op de trein naar Plymouth. 
Alleen… de treindiensten hadden een 
vertraging van een uur, veroorzaakt door 
een “jumper”, aldus de omroeper. 
 

Gelukkig was net buiten het stationsgebouw 
een klein terrasje met… juist, een drankje. 
En dan is een uur toch nog snel voorbij. Met 
het hotel was inmiddels geregeld, dat het 
diner een uur verschoof en na aankomst in 

Plymouth zagen een aantal taxi chauffeurs na afloop van hun rit hun inkomen extra groeien. 
Na afloop van wederom een goed verzorgd diner zochten een aantal deelnemers de kamer op, anderen gingen 
toch nog even relaxen op het terras aan het water van de baai.  
 

vrijdag 26 juni  
Deze dag kende een vol programma en dat betekende vroeg opstaan, vroeg ontbijten om op tijd te kunnen 

vertrekken. 
Voor wij het realiseerden, zaten wij al in 
de taxi naar het station en nestelden ons 
op een zitplaats voor de komende twee 
uur tot St. Erth, het overstapstation voor 
de trein naar St. Ives. Het weer was deze 
ochtend wat druilerig, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Eergisteren hadden wij 
de rivier Tamar al gekruist door over de 
wereldbekende Albert Bridge van Brunel 
uit 1859 te rijden, vandaag konden wij 
weer hiervan genieten. Met de passage 
van deze brug passeer je ook de grens 
tussen de graafschappen Devon en 
Cornwall. Onderweg genoten wij van het 
fraaie landschap tot ons eerste doel St. 
Ives, een plaats bekend om zijn prachtige 
stranden, mooie uitzichten, geplaveide 
straten en steegjes, surfen, kunst en 
lekker eten.  
 

Vanaf de Middeleeuwen was St Ives een 
kleine maar bloeiende en groeiende stad, 
gebaseerd op de traditionele beroepen 

van mijnbouw en visserij. Het bereikte een piek in de 19e eeuw met de wereldwijde vraag naar lokaal gevangen 
sardines, die werden gezouten en geperst in vaten voor export naar het Middellandse Zeegebied. In de nabijheid 
werden ook op grote schaal tin en koper gedolven.  
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De Cornish Pasty bestaat sinds de 14e eeuw, maar werd gemeengoed in 1700 als een betaalbare maar gezond 
voedsel voor arme werkende gezinnen. Traditionele ingrediënten als aardappelen, kool- of knolraap en ui waren 
goedkoop. Vlees werd alleen toegevoegd bij bijzondere gelegenheden. De reden voor de pasty’s traditionele vorm 
en korst blijft fel omstreden. 
 

Hoewel St Ives een bestemming voor vrijdenkers zijn als bijv. kunstenaars in het begin van de 19e eeuw, het was 
de komst van de Great Western Railway in 1877 die hebben geleid tot wellicht wel de grootste verandering die de 
stad ooit had gezien t.w. de ontwikkeling van het toerisme. De GWR investeerde zwaar in de ontluikende 
toeristische industrie, door marketing van de 
Cornish Riviera en het kopen van het Tregenna 
Castle hotel in St Ives als een geschikte plaats 
om te verblijven. Tijdens de latere jaren van de 
19e eeuw trokken kunstschilders naar St Ives en 
huurden jaarlijks een trein terug naar Londen 
voor het vervoer van hun werken naar en voor de 
jaarlijkse tentoonstelling van de Royal Academy. 
 

Om 13.15 uur vertrokken wij uit St. Ives om met 
buslijn 300 via een mooie route en zeer smalle 
wegen naar Land’s End te rijden. Het was 
inmiddels droog weer geworden en de meeste 
passagiers maakten dan ook gebruik van het 
open dek.  
 

Land's End, ongeveer negen mijl ten westen van 
Penzance, is het meest westelijke punt van het 
Engelse vasteland en het dichtst bij de Noord-
Amerikaanse continent. Vanaf hier de zee zien 
doet de geest de omvang van de Atlantische 
Oceaan extra waarderen door de enorme reikwijdte en schijnbare oneindige verte van de horizon en daar voorbij. 
De granieten steile rotswanden, zo kenmerkend voor de kustlijn van West Cornwall, zijn hier op hun best te zien. 
Op heldere dagen kan men aan de horizon de Isles of Scilly waarnemen, als ook de ligging van een kleine groep 
zeer mooie eilanden, Deze laatsten worden voornamelijk bevolkt door zeevogels!  
Na verblijf van een uur bracht buslijn 1A ons via een uitzonderlijke mooie route naar Penzance met het meest 
westelijk gelegen spoorwegstation van Engeland. Ook deze dag bleken treindiensten niet op tijd te rijden, 
waardoor wij wederom chauffeurs van een aantal taxi’s blij konden maken. Het hotel was al op de hoogte gebracht 
voor een iets later aanvangstijdstip van het diner, dat overigens weer uitmuntend smaakte. Na afloop hiervan 
hielden sommigen het voor gezien, anderen zochten wederom het terras op om met een drankje deze 
voortreffelijk geslaagde dag af te sluiten. 
 

zaterdag 27 juni  
Iedereen was tijdig aanwezig in het station 
om gezamenlijk de trein te nemen naar 
Totnes voor een bezoek aan de negen mijl 
lange South Devon Railway, die 
oorspronkelijk van Totnes via Staverton en 
Buckfastleigh tot de oude tinmijn van de stad 
Ashburton liep en vanaf de opening in 1872 
nooit winstgevend is geweest. Wel had het 
een rustig bestaan met voornamelijk 
goederenvervoer van steenkool, wol, cider en 
landbouwproducten, alsmede het verzorgen 
van personentreindiensten voor de 
plaatselijke bevolking. In 1958 sloot de lijn 
voor passagiers, terwijl het goederenvervoer 
doorging tot 1962.  
 

Een groepje zakenlieden kondigde hun 
voornemen aan de spoorlijn als een 
toeristische lijn voort te zetten onder de 
naam “Dart Valley Railway” en in 1965 
arriveerde het eerste rollende materieel. 
Treindiensten tussen Buckfastleigh en Totnes 
begon in 1969. Door verbreding van de A38  

ging in 1971 de lijn van Buckfastleigh naar Ashburton verloren.  
In 1991 werd de lijn overgenomen door de South Devon Railway Trust en hernoemde de lijn in “South Devon 
Railway”. 
Wij hadden een zee van tijd, dus werd eerst Totnes zelf bekijken, dat al beschreven wordt in de 9e eeuw. Tegen de 
12e eeuw was Totnes gevestigd als een marktstad, welke bleef bloeien gedurende de Middeleeuwen. In recente 
jaren heeft het een reputatie opgebouwd als een centrum voor studies, kunst, alternatieve levensstijlen en 
cultuur. Het stadje staat bekend om zijn vele historische gebouwen meer dan elders in Groot-Brittannië en een 
wandeling is dan ook een attractie op zich.  



Na het genieten van een drankje op een der 
weinige terrasjes ging men in kleine groepjes 
naar het station van de museumlijn, waar de 
stoomtrein intussen was binnengelopen. Helaas 
bleek de locomotief kuren te vertonen en 
weigerde dus dienst. 
Dat werd wachten op een vervangende 
dieselloc, waardoor er genoeg tijd was het 
spoorse gebeuren nader te bekijken en om te 
lunchen. Een uur later dan gepland vertrok de 
trein met in voorspan een niet goed werkende 
stoomloc, opduwende dieselloc en rijtuigen door 
een zeer mooi landschap naar Buckfastleigh, 
waar ook de werkplaats is gevestigd en er dus 
genoeg te zien was.  
Onderweg was er weer leven in de 
stoomlocomotief gekomen, zodat wij op de 
terugweg toch nog kennis maakten met 
markante stoomgeluiden.  
Weer terug in Totnes namen wij de trein naar 

Plymouth om te voet al of niet via de binnenstad of via het Hoe Park aan de zeezijde richting hotel te gaan en 
bleek de Promenade in het teken te staan van de open dag van de strijdkrachten met diverse demonstraties en 
een kleine luchtshow.  
 

zondag 28 juni  
Deze dag was het om 12.00 uur verzamelen in 
de stationshal, dus was er na het ontbijt 
voldoende tijd om te genieten van de frisse 
lucht. Zo werden diegenen, die op weg naar 
het station via de Promenade liepen 
getrakteerd op spelende bands van drie 
aanwezige marineschepen.  
De trein bracht ons naar Bodmin Parkway voor 
een retourrit op de museale trein van de 
Bodmin & Wenford Railway. Deze aftakking uit 
1887 van 3½ mijl bracht ons naar het 
kopstation van Bodmin General. Vanaf hier lag 
de in 1888 geopende 3 mijl lange lijn naar 
Boscarne Junction, alwaar werd aangesloten 
op de Bodmin & Wadebridge Railway. Deze lijn 
was een van de eerste spoorwegen in de 
wereld waarop stoomlocomotieven werden 
gebruikt.  
Opheffing van alle passagiersdiensten vond 
plaats in 1967, terwijl het vervoer van 
porseleinaarde doorging tot eind 1983. 

 
Kort na de sluiting ontstond in 1984 de Bodmin Railway Preservation Society (BRPS).. Deze kocht met succes de 
spoorlijn, terwijl North Cornwall District Council zich garant stelde door overname van de gronden van British Rail. 
De eerste Open Dag was in juni 1986 met 
rangeerdemonstraties op Bodmin General Station. 
In 1990 werden de geregelde diensten tussen 
Bodmin Parkway en Bodmin General hersteld en zes 
jaar later werd de lijn verlengd naar Boscarne 
Junction.  
Nu verzorgt de Bodmin & Wenford Railway over 6½ 
mijl stoomtreindiensten op een van 's lands mooiste 
spoorwegen. In Cornwall is het de enige normaal 
spoorlijn, die voor haar treindiensten nog 
regelmatig stoomlocomotieven exploiteert...! 
 

Na afloop van dit plezierige bezoek keerden wij 
weer met de trein terug naar Plymouth, waar men 
op de Promenade getuige kon zijn van het opstijgen 
van de leger helikopter, die daar tijdens het Army 
weekend ter bezichtiging stond.    
Niet veel later genoten wij middels de menukeuze 
van een uitstekend verzorgd slotdiner. Ter afsluiting 
van ons verblijf in Plymouth kon men daarna zo 
mogelijk onder het genot van een drankje nog nagenieten op een terras aan zee.   
 



maandag 29 juni  

Met het ontbijt werden ook de laatste bacon en eggs verorberd en na het afscheid nemen van ons hotel stonden 
wij even later buiten te wachten op onze taxi’s naar het station. Het aanrijden ging deze keer niet zo vlot en toen 
wij het perron opliepen stond de trein al klaar om te vertrekken, maar het lukte ons tijdig te wurmen in een der 
rijtuigen. Helaas hadden wij geen zitplaatsreservering kunnen verkrijgen, maar na een paar keer onderweg van 
stoel wisselen lukte het ons de vier uur durende rit naar London Paddington Station geheel uit te zitten. In 
Taunton namen wij al afscheid van een deelnemer, die nog enkele dagen langer van Engeland wilde genieten. 
Na aankomst in Londen reden wij met de Central Line naar King’s Cross/St. Pancras International om tijdens de 
lunch even bij te komen. Daarna was het inchecken voor de Eurostar naar Brussel, dat na een voorspoedige rit op 
tijd werd bereikt. Hier namen wij afscheid van nog een deelnemer, die Frankfurt am Rhein als eindbestemming 
had. Niet veel later zat de rest van de groep in de Thallys op weg naar onze thuishaven in Nederland. 
 
Al met al kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagde reis, waarbij wij onder het opsnuiven van een beetje 
Britse cultuur in een paar dagen tijd heel veel gedaan en gezien hebben. De reisleiding was in handen van Ger 
Haaswinders.  De foto’s zijn gemaakt door Leo v.d. Werf. 
 


