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donderdag21 september 
 Op het perron in Rotterdam komt een van mijn mede reizigers aangelopen. Hij had zijn schema echter afgesteld 
op de volgende intercity, 15 minuten later, en viel neer op een bankje. Op de bovenverdieping genesteld van de 

Intercity reis ik van Rotterdam naar Utrecht en verwacht hem daar wel te zien , zodat we daar een bakkie koffie 
gaan doen. Maar alles wat ik een kwartier later zag waren andere mensen, maar geen reiziger van de groep. De 
hal in Utrecht is natuurlijk ook in-mens groot. Dus dat kan gebeuren. Dan maar wachten. De andere 3 uit Den 
Haag zullen ook zowel komen was mijn overtuiging. Maar tot een kwartier voor vertrek nog niemand gezien. 
Paniek! Gebeld met Wouter en die weet te melden dat ze op het station zijn. Uiteindelijk vind ik ze, alle vier, op 
het perron. Ze hadden heerlijk koffie gedronken op de overloop. We stappen in en treffen daar ook de 
Noordhollandse gasten. Gezamenlijk gaat het naar Keulen. Vertrek is op tijd en ook de aankomst zal volgens 

schema zijn. 
 
Een broodje in de passages van het Hauptbahnhof van Keulen 
alvorens naar het hotel te wandelen. Nog geen vijf minuten. 
Na inchecken en de bagage op de kamer gezet te hebben, 
vertrekken we richting de tramhalte. Hier op de Breslauerplatz 
heel duur de U-bahn genoemd. Maar het zijn en blijven trams 

die er rijden. Lijn 18 brengt ons naar de Sülzgürtel. Lijn 18 die 

doorrijdt naar Bonn, de Vorgebirgsbahn. Onderweg zijn we het 
oorspronkelijk eindstation van deze interlokale lijn gepasseerd 
op de Barbarossaplatz, maar niets herinnert meer aan de 
dagen van weleer. Lijn 13 brengt ons verder naar de wijk 

Mülheim. Deze lijn verbindt de diverse takken van de 
tramlijnen die als spaken uit het centrum naar het westen en 
noorden van de stad rijden. Zondag zullen we hier nog meer 
over horen in het museum. Op een klein stukje rijden we over 
een viaduct in het groen om vervolgens na de Rijnbrug een 
korte tunnel in te rijden. Voor de rest is het traject in het 
midden van de weg. Aan het eindpunt zoeken we een 

koffietent op voor een broodnodige versnapering (foto). 
 
Terug op de halte blijkt de dienst op de lijn naar ons volgende 

doel verstoord. Maar al snel wordt een stad uitrijdende tram 
verordonneerd op deze halte te keren en terug te rijden naar 
de stad. Mooi gedaan van de KVB. Na de Rijn over de meest 
zuidelijk trambrug te zijn gepasseerd met deze lijn 3 stappen 

we over. Nu verder met lijn 7. Nu gebruiken we de 
derde trambrug, de middelste, om via de oostelijke 
oever naar het zuiden te rijden. Bij het eindpunt 
Zündorf (foto)houdt de stad ook echt op en beginnen 
de weilanden. Terug met lijn 7 naar het centrum en 
maken we ons rondje per tram compleet. Voor het 
grootste deel bovengronds zodat een mooie indruk van 

de stad wordt verkregen. 
 
Op naar Brauhaus Päffgen voor het avondeten. Een 

druk restaurant, veel mensen, veel gepraat maar ook 
veel eten en bier. Het Brauhaus staat aangeschreven 
als één van de betere, en dat hebben we ervaren. Om 
de extra calorieën te verbranden lopen we naar de 

Rijnoever voor een drankje alvorens naar het hotel te 
gaan voor de welverdiende nachtrust. 



vrijdag 22 september 
De trein voor onze rondrit door de Eifel en langs de Moezel 
en Rijn vertrekt om 09.21 uur. Maar we zijn zo vroeg dat we 
de trein van 09.04 nog makkelijk halen. Ontspannen 

achterover leunend genieten we van het uitzicht op de 
dorpjes, stadjes en de natuur. De vroege trein geeft ons wat 
extra tijd in Gerolstein voor de koffie met (kruisbes-)taart. 
Na een uurtje gaat het verder naar Trier voor de 
middagpauze. Het was, zoals de hele vakantie, heerlijk weer 
en we wandelden op ons gemak naar de binnenstad. 
Sommige zijn zelfs de omliggende heuvels ingetrokken om te 

genieten van de uitzichten. Even kijken bij Porta Nigra en 
vervolgens kuieren door de winkelstraat. Een hobbywinkel 
aandoen of het Speelgoedmuseum bezoeken doen de tijd 

snel voorbijgaan. Maar er is ook tijd voor een terrasje. Op het 
station staat de trein uit Luxemburg, een CFL treinstel, te 

wachten om ons naar Koblenz te brengen. Door dalen, bossen 
en langs de rivier de Moezel. Van Koblenz gaat het vervolgens 

op de linkeroever verder met de regional express naar Wesel, 
maar wij verlaten deze trein in Keulen Hbf. Het is dan al half 
acht in de avond. 
 

Op zoek naar het restaurant Schweinske waar een tafel was 
besproken. Het was vlak bij het station had ik in mijn hoofd. 
De straat was snel gevonden voor het station. Het restaurant 
echter niet. Het was niet BIJ maar IN het station. Pal naast de 
broodjeszaak van gisteren en het was ons toen niet 
opgevallen. Om 8 uur zaten we aan tafel. Ook hier weer een 
goede maaltijd. Terug naar het hotel waar iedereen zijn kamer 

opzocht voor de nacht. Morgen vroeg op. Onze trein gaat om 
08.38 uur. 

 

zaterdag 23 september 

Hoewel we ook nu weer vroeg op het station waren was 
er geen eerdere trein naar onze bestemming. We 

vertrekken op tijd en komen na een klein uurtje aan in 
Linz am Rhein. Onverwacht is er toch een Gaststätte op 
het station. En aangezien de Kasbachtalbahn nog niet 
vertrekt nemen we alvast een kop koffie. In een gezapig 
tempo rijden we vervolgens met de Railbus de bergen in 

naar Kalenbron. Het gaat direct omhoog met een 
opmerkelijk stijgingspercentage voor een gewone 
adhesie railbus, dus geen tandrad. Op het station 
Kalenbron is weinig te beleven, zoals ook aan ons verteld 
was. We gaan dan ook met de retourtrein weer direct 
naar beneden nadat de groepsfoto is gemaakt. Beneden 

aangekomen besluiten we gezamenlijk het bezoek aan 
Linz aan ons voorbij te laten gaan en de volgende trein, 
5 minuten later, te nemen naar Königswinter. Daar een 

korte wandeling naar het station van de Drachenfelsbahn. En of het afgesproken werk was. Instappen en rijden. 

Boven was het nog rustig wat later zou veranderen in een gezellige drukte. Vele mensen namen het mooie weer 
waar voor een uitstapje. Het zicht op de rivier was echter grijs. Maar we hebben kunnen genieten van een lunch 
op het buitenterras en een wandeling naar de ruïne. 
 

Na twee uurtjes weer de tram naar het dorp. Beneden gekomen scheen het zonnetje en was de lucht helder 
geworden. Na een korte wandeling staan we 
dan ook aan de rivier. Het wachten op de boot 
van Köln Düsseldorfer wordt doorgebracht op 

een terras met uitzicht op tramlijn 66 (Siegen 
– Bad Honnef). Onfortuinlijk komt de boot een 
half uur te laat aan. Er stonden ondertussen 
heel wat passagiers te wachten. Maar aan 
boord leek het wel of het grootste deel van 
hen direct weer was afgestapt, een enorme 
boot waar de menigte in het niets verdween. 

Op het dek, in de zon en soms in de wind, 
wordt de tocht naar Keulen gemaakt. 
 

Na aankomst bij de Dom zetten we koers in 
de richting van het restaurant Brücken, in de straat van het hotel. Daar wacht ons een heerlijke maaltijd in 

Griekse sfeer. Uitstekend bereid en met zorg gepresenteerd. Na afloop trekt een groepje nog naar het Domplein 
voor het traditionele kopje koffie of drankje. 



 
zondag 24 september 

Na de laatste nacht en ontbijt in het uitstekende hotel Ludwig 
zetten we onze bagage weg om deze in de loop van de 

middag weer op te halen. Onbepakt, alleen foto-camera of 
smart-phone in de jas, trekken we naar Thielenbruch. Het 
museum gewijd aan de Kölner VerkehrsBetriebe (KVB) en 
haar voorgangers. Op tijd komt de heer Fischer aan die ons 
de geheimen van dit museum uit de doeken zal doen. De 
medewerker om ons binnen te laten is er echter nog niet. De 
excursie begint dan ook buiten in de oude remise die nu als 

overdekt eindpunt van lijn 18 en 3 dient. Een boeiend verhaal 
over de ringvormige opbouw van Keulen op de linker-oever, 
vergelijkbaar met de Amsterdamse grachtengordel, tegenover 
de groei en aangroei van de stadjes en dorpjes, die aan 
Keulen zijn toegevoegd, op de rechteroever. En hoe de tram 
dit patroon volgde. Nadat de deuren open waren ging het 

verhaal verder. We hebben een hoop gehoord en veel gezien 
maar lang niet alles. Een reden om nog eens te gaan kijken. 

Na koffie en, ja alweer, gebak gaan we terug naar de omgeving van het station. Daar wordt de lunch genuttigd 
alvorens de koffers op te halen en in de trein naar Nederland te stappen. En ook dit ging weer volgens schema. In 
Arnhem, Utrecht en uiteindelijk Amsterdam heeft iedereen de trein verlaten voor de laatste etappe naar huis. 
 
Na nog geen vier volle kalenderdagen kwam een eind aan een korte vakantie met dagen vol interessante 

activiteiten. 
 
alle foto’s : Leo van der Werf. De groepsfoto werd genomen 
bij de Kasbachtalbahn. 
 

 
Nog nooit is er een Railhobbyreis vertrokken met zes 
deelnemers plus een reisleider. Deze vierdaagse treinreis 
was dan ook een unicum in onze “ Railhobby 
reisgeschiedenis “. De praktijk leert ons evenwel dat wij 

voor kleine groepen (max. 15 personen) een uniek en 
vaak exclusief aanbod aan trein- en vliegreizen hebben.  

 


