
Verslag van de 6-daagse Railhobby Treinreis naar Mecklenburg - Vorpommern (Rostock) 
Donderdag 23 t/m dinsdag 28 juni 2016 

door Ad Venderbos (reisleider) 
 

Donderdag 23 juni  
 De reis naar Mecklenburg-Vorpommern werd volledig 
per openbaar vervoer gedaan. Om circa 8.00 uur trok 
een zwaar onweersfront over Amsterdam, wat goed te 
merken was op CS. Hierdoor reden veel treinen in de 

plus.  
De start van de reis vond plaats in Amsterdam Centraal, 
waar IC 143 richting Berlijn vertrok om 9.06 uur. Een 
groot aantal deelnemers stapte in te Amersfoort. In 

Osnabrück stapten we, na de lunchpauze, over in op IC 
2216 die met een vertraging van 20 minuten reed. In 
Hamburg voegde de laatste deelnemer zich bij de groep. 

Reden we tot dat moment achteruit, na kopmaken te 
Hamburg 

reden we 
vooruit.  

 Om 17.30 uur arriveerden we in Rostock Hauptbahnhof (Hbf), 
waarna we incheckten in het naast het Hbf gelegen InterCityHotel. 

Na enige ontspanning en acclimatiseren stond het diner gereed 
voor ons. We hebben elke avond lekker gegeten. Na het eten ging 
een aantal deelnemers nog de stad in om van een drankje te 
genieten. Velen deden dit elke avond. Drie tramhaltes van het Hbf 
is de fraaie Neumarkt, waar leuke terrasjes zijn. Ook de Kröpeliner 
Straße met veel oude gevels biedt vele winkeltjes en restaurantjes.      
Vrijdag 24 juni 

 Na het ontbijt verzamelden we bij de ingang van het hotel om met 

tramlijn 5 naar het trammuseum met 
de naam Depot 12 te gaan. Het Hbf van 

Rostock heeft bij de ingangshal en op 
de perrons een niveau 0. Om echter 
van de ingang naar de perrons te gaan 
moet je via een grote hal op niveau -1. 
De tramperrons zijn op niveau -2. Alle 
niveauverschillen zijn te overbruggen 
met vele trappen en een aantal liften. 

Bij Depot 12 in Marienehe aangekomen 
moesten we ½ uur wachten. Na een 
telefoontje aan de Kundendienst van de 
RSAG kwam de heer Rohde, de 
voorzitter van de museumvereniging, 

met spoed aangesneld. Hij was de afspraak 
vergeten en druk bezig in zijn volkstuin. Als 

compensatie kregen we allemaal een boekje over de 

historie van de tram in Rostock. Evenals in 1998 en 
2006 vertelde de heer Rohde bijna twee uur lang 
enthousiast over het museum. Hij opende de 
deuren en we reden korte stukjes over het 
emplacement met motorwagen 26, met open 

balkons.  
 Hierna gingen we ieder ons weegs. Sommigen 
namen de S-Bahn naar Warnemünde en brachten 
de middag door aan de Oostzeekust. Anderen 
gingen terug om in de binnenstad te lunchen en te 
trammen. Ook werd het nodige aan cultuur gedaan 
door bijv. mooie kerken te bezoeken. Het diner lieten we ons goed smaken en…..ook vandaag was het weer een 

zonnige dag. 



Zaterdag 25 juni   
 Per trein gingen we naar Bad Doberan. Daar namen 
we de Mecklenburgische Bäderbahn (Molli) naar 
Kühlungsborn. Stoomlok 992321-0 zette na de 

doortocht door de smalle dorpsstraat er flink de 
sokken in. In Kühlungsborn gebruikten we de lunch 
in het restaurant op het station of aan het strand. 

Het museum van Molli werd ook bezocht. Dezelfde 
lok trok onze trein terug. Enkelen namen een uur 
later de trein van de DB naar Rostock omdat men in 
Bad Doberan Molli rijdend in de dorpsstraat wilde 
fotograferen. De rest van de middag  en de avond na 
het diner werden gebruikt voor een terrasje of nog 

een tramrit. En wederom konden wij genieten van 
een zonnige dag. 

 

 
Zondag 26 juni.  
We verzamelden ons om 8.45 uur. Om 9.01 
uur vertrok de trein om 1 ½ uur later via 

Stralsund aan te komen te Bergen auf 
Rügen. Vervolgens reden we in tien minuten 
met de Stadler dieselmotorwagen van 

PRESS naar Putbus. Daar was de 
koffiepauze en gelegenheid om foto’s te 
maken van de stoomlocs en het materieel.  
Om 12.08 uur vertrok stoomlok 991782-4 

van de Rügener Bäderbahn (Rasender 
Roland) met de lange trein, die 13.23 uur 
aankwam in Göhren. Daar hadden we vrij 
tot 15.53 uur. De hele groep ondernam de 
wandeling van twee minuten naar het 
Oostzeestrand. Velen hebben daar, of in de 

stationsrestauratie, de lunch gebruikt.  



De trein voor de terugreis vertrok weer keurig op tijd. Lok 994011-5 bracht ons om 17.05 uur in Putbus terug. 
Daar stapten we snel over in de diesel en na een 
snelle overstap in Bergen arriveerden we om 19.00 
uur op het Hbf in Rostock. Daar wachtte ons het diner 

in het hotel. Deze dag was het hoogtepunt van de 
reis. De kruisingen te Binz en Sellin zijn  echt een 
bezienswaardigheid. 

 
Maandag 27 juni  
De trein naar Schwerin vertrok om 9.06 uur en kwam 
na een uur rijden aan op het Hbf aldaar. Nadat de 
reisleider dagkaartjes had gekocht bij de automaat 
nam een aantal leden van de groep direct een tram, 

terwijl anderen eerst de inwendige mens gingen 
verzorgen met Kaffee und Kuchen. Onderweg 

ontmoette je soms andere leden van de groep. Velen namen de rondvaartboot van de Weiße Flotte om 13.30 
uur. Om 15.00 uur was deze weer terug bij de aanlegsteiger, gelegen bij het prachtige slot. De tocht voerde 
naar de kleinere meren aan de noordzijde van de stad. Aan het einde van de vaartocht werd dicht langs het slot 
gevaren.  
Anderen hebben uitgebreid gegeten. Allen hebben we de prachtige historische binnenstad doorgewandeld. In 

twee groepen gesplitst bereikten de laatste deelnemers Rostock, waar we aanschoven bij het al weer vijfde– en 
slotdiner van deze reis. In een korte toespraak bedankte Ad allen voor de prettige verstandhouding in de groep. 

We waren goede reisgenoten van elkaar. Wouter Koopman 
verblijdde ons met een rondje wegens zijn 70e  
verjaardag. 

Dinsdag 28 juni   
Na het ontbijt was het tijd 

om uit te checken en 
afscheid te nemen van het 
uitstekende InterCityHotel. 
Onze trein, de IC 2217 
vertrek om 8.25 uur. De 
voormalige zonegrens 

passeerden we bij Büchen. 
Met kopmaken te Hamburg 
Hbf bereikten we om 12.35 
uur Osnabrück. Op of nabij 
dit station werd de lunch 
gebruikt. Met + 20 kwam 
IC 146 naar Amsterdam 

binnen en vertrok 14.12 
uur. In Amersfoort bedroeg 
de vertraging nog 4 
minuten.   Hier verlieten de 

meeste deelnemers de IC-
trein, om met NS en bus 
verder naar huis te reizen. 

De groep bestond uit een 
aantal gezellige mensen en 
was bijzonder prettig om zo 
een paar dagen met elkaar 
op te trekkken.  

We hebben gedurende deze periode  veel zon gezien en de temperatuur was aangenaam. In Nederland 

daarentegen heeft het veel geregend.  
Groet, 
Ad Venderbos (reisleider) 


