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zaterdag 1 juli 2017 
Op de afgesproken tijd stonden behalve uw 

reisleider ook elf van de twaalf deelnemers in 

vertrekhal 2 van onze nationale luchthaven Schiphol. 

De twaalfde deelnemer zou bij ons aansluiten in 

Birmingham na aankomst van zijn vliegtuig uit 

Duitsland. Het inchecken en douane controle 

leverde geen problemen op, waardoor er voldoende 

tijd was om rustig te genieten van een kop koffie of 

anderzijds. 

Onze vlucht met de KLM Cityhopper met onderweg 

een in goed Nederlands uitgesproken aangeboden 

light bite als lunch verliep zeer voorspoedig en voor 

wij het wisten stonden wij op de Britse bodem van 

Birmingham International Airport. Hier was voldoende gelegenheid om bij te komen van een uur tijdsverschil en 

hoe na aanschaf om te gaan met o.a. de muntstukken van het Britse Pond.  
 

Belangrijker was, dat onze deelnemer uit Duitsland zich bij ons aansloot, waarna wij met de skytrain richting 

spoorwegstation gingen om daar de reeds bestelde en betaalde treinkaartjes naar Shrewsbury uit een automaat 

te verkrijgen. Helaas lukte dit overigens op deze wijze gedeeltelijk, maar na aankoop van de ontbrekende 

tickets stapten wij op de trein om na het opdoen van een eerste indruk van het Britse landschap aan te komen 

in Shrewsbury, de plaats van bestemming. Vandaar was het een korte wandeling naar het hotel en na het 

inchecken en even opfrissen, was er voldoende tijd voor een korte verkenning van de directe omgeving, dat 

uiteraard gepaard ging met een drankje tijdens een tussenstop. En hier hadden wij ook de enige regenbui voor 

de rest van ons verblijf in Wales. 

Deze eerste dag werd afgesloten met een door de keuken van het hotel goed verzorgd en smakelijk diner. 
 

zondag 2 juli 2017  
Onze excursie voor vandaag ging per trein via Crewe en Chester langs de noordkust van Wales naar onze 

eindbestemming Llandudno. Na aankomst zorgde een kwartier lange wandeling ervoor, dat wij het fraai 

uitziende Victoria Station van de kabeltram van de Great Orme Tramway op tijd bereikten. 
  
Het is de enige overgebleven kabeltram in de UK en nog één van 

de weinige in de wereld. Het brengt passagiers van Victoria 

Station tot de eindhalte Summit, net onder de 207 meter hoge top 

van de Great Orme. De lijn bestaat uit twee kabelsecties, het 

eerste deel tot het tussenstation Halfway met een kabel 

ondergronds, daarna tot het eindpunt Summit de kabel 

bovengronds. De totale lijnlengte is 1500 meter, de spoorbreedte 

is 1067 mm.  

Wij stapten in het open tramrijtuig voor een zeer steile, maar 

prachtige rit tot Halfway voor een gepland bezoek aan de nabij 

gelegen Copper Mines. 

Een bezoek aan deze Great Orme Copper Mines is een leerzame ervaring. Wandelend door de open mijnen en 

tunnels tot een diepte van 145 meter, meer dan 3500 jaar geleden gedolven, doet je beseffen onder wat voor 

barre omstandigheden onze prehistorische voorouders geconfronteerd werden in hun zoektocht naar koper en 

dit gesteente met behulp van werktuigen uit beenderen en stenen wisten om te smelten in metaal. 
 



Na dit interessante bezoek togen wij naar de Summit om na een korte pauze de kabeltram terug naar Victoria 

Station te nemen. Van hier wandelden wij door de belangrijkste winkelstraat richting spoorwegstation. 

Tegenover dit station was een horecavoorziening, alwaar wij een 

welverdiende aangeboden dronk namen op het  

30-jarig bestaan van VK-Travel Consult. Daarna stapten wij op de 

trein, om na een overstap op station Llandudno Junction 

rechtstreeks terug te reizen naar ons hotel voor het diner. 

 

maandag 3 juli 2017  
Na een prima nachtrust en een goed ontbijt togen wij wederom naar het station, nu om, na een treinrit tot station 

Ruabon, over te stappen op de Arriva busdienst (lijn 5) 

naar Llangollen, het reisdoel van deze dag. 

Ondanks het verlate vertrek van onze trein kwam de 

geplande overstaptijd op onze bus niet in gevaar, daar ook 

deze iets te laat was. Zo haalden wij toch tijdig onze 

stoomtrein met de Llangollen Railway naar Corwen. 
 

Deze Llangollen Railway is de enige erfgoed 
normaalspoorlijn in Noord-Wales en is het restant van de 
in 1862 geopende 65 mijl lange lijn van Ruabon naar 
Barmouth, dat aan de Ierse Zee is gelegen. Het 

reizigersvervoer eindigde in 1965, het goederenvervoer in 1968, waarna de natuur de komende zeven jaar bezit 
nam van het spoortraject met de 
daaraan gelegen leegstaande 
gebouwen.  Spoorliefhebbers 
begonnen in 1968 met de 
wederopbouw door het opnieuw aan- 
leggen van de spoorlijn, waardoor 
heden ten dage men weer 
stoomtreinen ziet in Llangollen Station.  
Dit station ligt in het centrum van het 
stadje naast de uit 1345 historische 
Dee Bridge. 
 

De spoorlijn tot Corwen heeft nu tot een 
lengte van 10 mijl door de vallei van de 
rivier Dee met prachtige landschappen 
en geeft de reiziger een goede indruk, hoe een reis over de oorspronkelijke spoorlijn in zijn hoogtijdagen moet 
hebben uitgezien.   

 

 

Geboekt was voor een retourtrip naar Corwen, maar de meeste 

deelnemers reden tot de voorlaatste halte Carrog, een zeer 

aantrekkelijk landelijk station GWR-stijl, alwaar ook een kop koffie kon 

worden genuttigd..Carrog was en is nog het station voor het omlopen 

van de trein door de locomotief, in Corwen is dat nog niet mogelijk. 

Weer terug in Llangollen kon iedereen op eigen gelegenheid kennis 
maken met het economische leven aldaar.  
 

Op het afgesproken 
tijdstip en plaats stapten 
wij in een touringcar en  
deze bracht ons naar de 
volgende excursie, t.w. een boottocht met een typische Britse 
narrowboat over het uit 1805 in dienst gestelde 307 meter lange 
en 38 meter hoge Pontcysyllte Aqueduct, een unieke ervaring. Na 
passage hiervan voeren wij langs het Trevor Canal Basin en 
verder door het Llangollen Canal terug naar Llangollen Wharf.  
Al met al een zeer gedenkwaardige tocht. 
Na afloop gingen wij met bus en trein dezelfde weg terug naar ons 

hotel, alwaar wij tijdig aan tafel schoven voor een uitmuntend 

diner. Hierna gingen een aantal deelnemers nog de stad in om te 

belanden in een van de  horeca gelegenheden voor een drankje om daarna toch maar dat bed op te zoeken 

voor een gezonde nachtrust. 



dinsdag 4 juli 2017 
De rivier de Severn vormt een lus rond het stadscentrum van Shrewsbury met zijn houten zwarte en witte 

gebouwen, steile smalle straatjes en steegjes. Onder de vele monumentale panden vindt men het kasteel, nu 

een museum en de wereldberoemde abdij, de thuisbasis van de fictieve 12e-eeuwse detective-monnik Broeder 

Cadfael. Charles Darwin is hier geboren en opgeleid en herinneringen hieraan zijn in de stad dan ook te zien. 

Op deze ochtend kreeg men een paar uur de gelegenheid om deze stad eens nader te verkennen en daar werd 

dan ook druk gebruik van gemaakt.  Zo was iedereen weer tijdig aanwezig voor de trein naar Welshpool voor 

een bezoek aan en een smalspoortreinrit met de Welshpool & Llanfair Light Railway. Na aankomst in Welshpool 

was het eerst een kwartier wandelen naar het centrum van dit marktstadje om o.a. de inwendige mens te 

verzorgen. In een zelfde tijd werd het tweede deel lopend overbrugd om aan de andere zijde van het stadje te 

belanden op het smalspoorstation Raven Square. Vroeger liep de lijn dwars door de stad naar het spoorstation. 

 

 

De Welshpool & Llanfair Light Railway opende in 1903 om een 

afzetmarkt voor de door de agrarische gemeenschap 

geproduceerde landbouwproducten met de marktstad 

Welshpool en elders te stimuleren.  

De exploitatie werd verzorgd door de Cambrian Railways tot de 

lijn werd overgenomen door de Great Western en vervolgens in 

1948 door British Railways. In 1931 sloot de lijn voor het 

reizigersvervoer, terwijl het goederenvervoer bleef rijden tot de 

definitieve sluiting in 1956.  

Maar dit betekende niet het einde van de lijn, want in 1963 

verkreeg een groep spoorliefhebbers de eigendomsrechten en 

men begon geleidelijk aan de lijn te heropenen tot het de 

spoorlijn werd, die men vandaag ziet. 

Bij de aanleg in 1903 werd als spoorbreedte gekozen voor 760 mm vanwege de scherpe bochten en steile 

hellingen in het tracé van de spoorlijn door het fraai glooiende landschap van Mid Wales. De twee oudste 

stoomlocomotieven uit 1902, gebouwd door Beyer Peacock zijn dienstvaardig, zo ook het oorspronkelijke 

goederenmaterieel. Het overige tractie- en reizigersmaterieel is vreemd en komt o.a. uit Zuid Afrika, Oostenrijk 

en Hongarije. 
 

Tijdens onze retourrit kon men genieten van een prachtige rit door het mooie landschap, terwijl bij het 

eindstation in Llanfair Caerenion voldoende gelegenheid was de sfeer van een smalspoorstation op te snuiven, 

of om gebruik te maken van de restauratie of tot de aankoop van de aanbiedingen in de spoorwinkel.  

Eenmaal terug bij het station van Raven Square wandelden wij rechtstreeks naar het spoorwegstation om tijdig 

onze trein naar Shrewsbury te halen. Dat lukte en dertig minuten later stonden wij voldaan weer in het hotel. 

Na een goed diner gingen sommigen nog even verderop naar een bar, waar onder het genot van jazzmuziek uit 

de jaren vijftig nog een drankje werd genuttigd en uiteraard ook werd teruggekeken op een geslaagde dag. 

 

woensdag 5 juli 2017 
Na het verorberen van een goed Engels ontbijt deden wij traditioneel onze korte wandeling naar het station. De 

trein, die ons moest brengen naar Aberystwyth, bestond normaal uit twee gelede treinstellen, maar deze keer 

bleek dat slechts één enkel geleed treinstel te zijn, wat voor het grote aanbod reizigers veel te krap was. Toch 

werd nog op tijd vertrokken, dus was er goede hoop op een tijdige aankomst in Aberystwyth. 

Niet dus, want na passage van Welshpool werd omgeroepen, dat door een storing bij station Dovey Juncttion 

niet verder werd gereden dan Newton, alwaar bussen voor verder vervoer zouden zorgen. 

 En zo stonden wij niet veel later buiten het station te wachten op vervangend vervoer tot onverwachts werd 

omgeroepen, dat de storing was verholpen en iedereen 

werd uitgenodigd weer in de trein te stappen. Na een 

oponthoud van 30 minuten reden wij weer verder naar 

onze eindbestemming. 

Helaas, het noodlot sloeg wederom toe. De storing bleek 

toch nog niet naar tevredenheid te zijn verholpen. Dat 

betekende, dat onze trein niet verder reed dan 

Machynlleth, alwaar alsnog voor verder busvervoer zou 

worden gezorgd. De totale vertraging zou hierdoor 

minstens een uur zijn, waardoor wij onze aansluiting met 

de Vale of Rheidol Railway in Aberystwyth zouden 

mislopen.  



 

Uw reisleider had geluk de in ons rijtuig net passerende conducteur aan te schieten met het verzoek voor onze 

groep een goede aansluiting te zorgen met de Vale of Rheidol. En dankzij diens medewerking hadden wij in 

Machynlleth een directe overstap op een busje met scholierenvervoer voor de Universiteit in Aberystwyth en er 

was nog voldoende plaats om onze groep, uiteraard tot groot ongenoegen van de overige treinreizigers.  

De conducteur had ook nog kans gezien met de Vale of Rheidol Railway te regelen, dat de vertrektijd van onze 

stoomtrein werd opgeschoven, waardoor wij met een lichte vertraging toch nog met de geplande trein mee 

konden naar Devil’s Bridge. 

 

 De Vale of Rheidol Railway is een bijna 19 km lange smalspoorlijn met een spoorbreedte van 603 mm, die 

einde 1902 werd geopend voor behalve het vervoer van ijzererts, mijnhout etc. ook voor reizigers.  

In 1912 werd de lijn overgenomen door de Cambrian Railways. De Great War van 1914-18 zag behalve de 

sluiting van diverse mijnen ook een afname van de goederen- en passagiersdiensten.  

Na de oorlog volgde een verdere teruggang in het mijnverkeer, dat voor een deel gecompenseerd werd door 

een groeiende toeristenindustrie. 

In 1923 werden de Cambrian Railways geabsorbeerd door de Great Western Railway en kort daarna werden de 

goederendiensten geheel beëindigd. De winterdienst voor reizigers werd in 1930 stilgelegd en na de 

zomerdienst in 1939 werd de lijn volledig gesloten voor de duur van de 

Tweede Wereldoorlog.  

In 1948 kwam de lijn in handen van British Railways, en zo overleefde 

de lijn als laatste de stoomtreindiensten ondanks alle dreigingen over 

het mogelijke einde daarvan. Privatisering volgde in 1989 en de lijn is in 

handen van een privé maatschappij, die zorgde voor renovatie en 

verbetering van locomotieven, rijtuigen en het traject. 

De huidige locomotieven en rijtuigen werden tussen 1923 en 1938 

gebouwd door de Great Western Railway. 
 

Na een klim van 200 meter en het volgen van de contouren van het 
terrein met veel scherpe bochten en steile hellingen bereikten wij 
Devil’s Bridge, tevens het eindpunt van de Vale of Rheidol Railway. Hier 

had men gelegenheid voor een lunch of een bezoek aan de beroemde 
watervallen met de drie gestapelde bruggen. Zowel de lange wandeling 
om de waterval te zien en de kortere wandeling rond 'Devil's 
Punchbowl' beginnen bij de brug in het midden van het dorp. Dat dit 
een zeer vermoeiende ervaring betekent, zullen sommigen van ons gaarne bevestigen.  
 
Na terugkomst in Aberystwyth was er nog voldoende tijd tot het opsnuiven van de couleur locale, alvorens de 
treinreis terug naarl te aanvaarden. Vergeleken met de heenreis deze ochtend ging de terugweg een stuk 
soepeler, waardoor wij nagenoeg op tijd aankwamen in Shrewsbury om ons in het hotel even te kunnen 
opfrissen voor het slotdiner van ons verblijf. Dat zag er weer verzorgd en smakelijk uit en na afloop hiervan 
trok men zich terug op hun kamer of besloot men nog een drankje in de lounge te nuttigen. Zo kwam op deze 
wijze een enerverende reisdag ten einde. 

https://www.aberystwyth.org.uk/attractions/vale-of-rheidol.shtml


donderdag 6 juli 2017 
Tijdens het ontbijt werd voor de laatste 

keer genoten van bacon en eggs waarna 

het tijd was om afscheid te nemen van 

ons hotel, waar het de afgelopen dagen 

goed toeven was. Voor de laatste keer 

wandelden wij, deze keer vergezeld met 

onze reisbagage, naar het station om 

daar de trein naar Birmingham Airport te 

nemen. 

Evenals gisteren was ook deze treindienst 

qua materieel gehalveerd.  

 

 

Wij allen hadden geluk een zitplaats te hebben, maar veel reizigers moesten genoegen nemen met een 

staanplaats. Zelfs de machinist uitte zijn ongenoegen door op te roepen bij de maatschappij bezwaar te maken 

om een dergelijke behandeling.  

Hoe dan ook, wij kwamen heelhuids aan op het vliegveld van 

Birmingham International. Het inchecken gaf geen problemen, zodat  

wij een zee van tijd hadden tot het moment, dat wij naar de gate 

moesten. Dat was tevens het moment om afscheid te nemen van 

onze deelnemer uit Duitsland, want hij moest het vliegtuig naar 

Frankfurt am Main hebben. 

En zo arriveerde de rest van de groep na een rustige vlucht op onze 

nationale luchthaven Schiphol, alwaar op onverklaarbare wijze niet 

alle deelnemers afscheid van elkaar konden nemen. 

Toch meen ik als reisleider, dat wij al met al kunnen terugkijken op 

een zeer geslaagde reis met goed weer, waarbij wij onder het 

opsnuiven van die typische Britse cultuur in een paar dagen tijd 

weer heel veel gedaan en gezien hebben. 

Vanaf deze plek spreek ik tevens mijn dank uit voor de wijze, waarop Leo van der Werf met zijn ervaring als 

reisleider, daar waar nodig, mij ondersteunde en aan U als deelnemer voor een gezellige en aangenaam 

verlopen reis. 

 

Ger Haaswinders, reisleider. 

 

 


