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Donderdag, 3 augustus. Een treinreis gaat wat relaxter van start dan een busreis. Tenminste dat was mijn ervaring, 
niet voor dag en dauw opstaan om de eerste tram te halen richting centrum om op tijd te zijn voor de reisbus. Niets 
hiervan, op een heel schappelijke tijd naar het station, op weg naar Utrecht. In Utrecht stapten bijna alle reizigers in. 
Twee deelnemers waren in Amsterdam ingestapt terwijl van het derde instapstation (Arnhem) niemand gebruik 
maakte. Met normale snelheid vertrok ICE 123 vanaf Utrecht exact op tijd om 11.04h richting de Duitse Grens. Na 
enkele stops werd na kort na Keulen de Hoge snelheidslijn bereikt en werd met een 
snelheid een ICE waardig naar Frankfurt gereden. Genieten van het landschap is er op 
dit traject bijna niet bij; veel tunnels en geluidswanden. Aankomst bijna 
vanzelfsprekend volgens dienstregeling. In Frankfurt moest worden overgestapt op de 
IC naar Heidelberg. Bijna een uur de tijd, dus kon er mooi een broodje worden 
gegeten. Onze intercity kwam op tijd voorrijden en na het nodige geharrewar bij het 
instappen werd ook nu weer op tijd vertrokken voor het laatste deel naar Heidelberg. 
Ook hier waren we prima op tijd. Dan naar het stationsplein om kaartjes te 
bemachtigen uit de automaat. Gelukkig hoefde ik niet 12 maal €1.30 in het apparaat te 
stoppen. Er was een mogelijkheid om vijf kaartjes tegelijk te kopen. Na een paar 
minuten kwam lijn 21 voorrijden die ons in een kleine 5 minuten naar ons hotel in de 
buurt van de Bismarckplatz bracht. Nadat we hadden ingecheckt en onze 
“kamersleutels” hadden gekregen, afgesproken om om ongeveer half acht te gaan 
dineren. De receptioniste maakte ons er op attent dat onze twee nog ontbrekende 
deelnemers, de familie Vogels, op het naast gelegen terras op ons wachtten. Nadat we 
ons wat hadden opgefrist en we hen welkom in de club hadden geheten, werd er 
natuurlijk een drankje gedronken, waarna ik samen met Ger Haaswinders op jacht ging 
om een geschikt restaurant voor het diner te vinden. Het door het hotel aanbevolen Italiaans restaurant Da Mario leek 
ons voor onze groep niet zo geschikt. Na wat rondkijken en menu’s vergelijken kwamen we uit bij restaurant Perkeo in 
de Hauptstrasse, waar we konden reserveren voor 14 personen om half acht. Twee van onze deelnemers zochten 
iets op eigen gelegenheid. Na een prima diner keerden we rond tien uur terug naar ons hotel. Een aantal ging nog 
wat drinken op het naastgelegen terras en anderen zochten hun kamers op. 
 
Vrijdag, 4 augustus. We hoefden niet al te vroeg op te staan en na het ontbijt verzamelden we om ongeveer half tien 
voor het hotel. We gingen (te voet) op weg, door de Altstadt, naar de Kornmarkt om met de Heidelberger Bergbahnen 
een rit te maken, de Königstuhl op. Te voet, tenminste de meesten van ons deden dat,  enkelen namen bus 33 die 
naar de Kornmarkt rijdt en wachtten daar op ons. Nadat de wandelaars de ca. 2 kilometer lange Hauptstrasse hadden 
afgelopen werden aan het dalstation de kaartjes gekocht en gingen we met een overstap naar boven. Het eerste 

gedeelte van de Bergbahn (lengte 471 m) is geheel 
gemoderniseerd en voorzien van nieuwe rijtuigen. De oude 
rijtuigen van het langere tweede deel(iets meer dan 1 km)  zijn 
grondig gerestaureerd bij een bedrijf in Zwitserland, en in 
2005 weer in dienst gesteld, maar zien er nog steeds uit zoals 
ze in 1907 afgeleverd zijn. De totale rit, met overstap duurde 
ongeveer 20 minuten. Boven aangekomen op de Königsstuhl 
was het guur, de zon was weg, maar dat belette ons niet om 
koffie te drinken op het terras.  Op eigen gelegenheid kon 
iedereen weer naar beneden voor de lunch en de afspraak 
was dat we elkaar om half twee zouden treffen aan de 
aanlegsteiger van de “Weisse Flotte” voor de in de middag 
geplande boottocht over de Neckar. Iedereen was prima op 
tijd en men ging binnen zitten want er scheen geen zon en het 



was op het water toch een beetje fris. Even na twee uur vertrok het schip en via de luidsprekers werd uitleg gegeven 
over alles wat van belang was, maar ook over de sluizen die gepasseerd moesten worden. Kort na vertrek liet de zon 
zich zien, zodat ook  het dek bevolkt werd. Na een mooie vaartocht werd om kwart voor vier Neckarsteinach bereikt 
en na een wandeling van een minuut of acht waren we bij het station om met de S2 (vertrek 12 over vier) richting 
Heidelberg te rijden. Vanaf het Hauptbahnhof met lijn 21 naar het Hotel, waar door velen het naastgelegen terras 
werd bezocht. Het was tenslotte prachtig weer geworden. Voor het diner hadden we tijdens de lunchpauze een ander 
adresje gevonden, wel iets verder lopen, maar met een prima menukaart, waar we voor half acht hadden besproken. 
Dit was Gasthaus Zum Weissen Schwanen, al sinds 1398 gevestigd in Heidelberg. Na afloop van het diner, werd op 
mijn vraag: “morgen weer hier?”, door alle aanwezigen bevestigend geantwoord. Daarna  we op ons gemak terug  
naar het hotel, de een noch voor een afzakkertje , terwijl de ander zijn/haar bed opzocht. 
 
Zaterdag, 5 augustus. Ook vandaag liep de wekker niet zo vroeg 
af. Iedereen kon in alle rust ontbijten. De afspraak was om kwart 
voor tien  voor de deur van het hotel en dan op het gemak wandelen 
naar de nabijgelegen Bismarckplatz. Een tramexcursie stond voor 
vandaag op het programma. Om tien uur werden we opgehaald met 
Fuchsmotorwagen 80 uit 1956 en in beheer bij IGN, de 
“Interessengemeinschaft Nahverkehr Rhein-Neckar e.V”. De 
bestuurder zette direct na vertrek van de Bismarckplatz de sokken er 
in,  op het kopspoor van lijn 21 was er ruimte en tijd om zichzelf en 
de conducteur voor te stellen en een en ander te vertellen over de 
vereniging en het trambedrijf van Heidelberg. Het werd een 
afwisselende rit met diverse fotostops, begunstigd door goed weer. 
Ook de groepsfoto werd hier gemaakt op het eindpunt 
Handschuhsheim, de Hans Thomaplatz van lijn 21. De beide heren 
hadden er duidelijk plezier in om ons zo veel mogelijk te vertellen van dat wat er langs het traject te zien was. Een 
aardige wetenswaardigheid was dat de rails waarop werd gereden in eigendom was de oude maatschappijen. In het 
geval van Heidelberg was dat dus de HSB. Daar waar de OEG reed was een spoor eigendom van de stadstram en 
een spoor van de OEG. De  is dus een maatschappij die de exploitatie verzorgd. Een kwartier later dan de 
planning namen we afscheid van elkaar, in verband met de drukte op het tram en busknooppunt Bismarckplatz werd 
dat gedaan op de plaats van de groepsfoto. De rest van de dag was ter vrije besteding zodat na de verlate 
koffiepauze je iedereen zag uitzwermen. In de loop van de middag bleek dat velen van ons het traject van lijn 5 (de 
voormalige OEG)hadden bereden, want in Mannheim nabij het Hauptbahnhof werden diverse deelnemers 
gesignaleerd. Het weer nam ondertussen andere vormen aan en enkele flinke buien vormden het resultaat. Gelukkig 
zaten we droog in de tram. Om half acht werd er weer gedineerd in de Witte Zwanen en na de terugwandeling naar 
het hotel werd wederom een terrasje gepakt. De temperatuur liet dat nog steeds toe. 
 
Zondag,6 augustus. Voor de zondag moest er wat vroeger worden opgestaan, want de afspraak was om 10 over 
negen te verzamelen om 10 minuten later met lijn 5 naar het Hauptbahnhof te rijden. Onze trein, RE 12073,  vertrok 
daar om 11 minuten voor tien, waarom dan zo vroeg met de tram, wel dat had met de Zondagsdienst te maken, de 
frequentie ligt dan lager. Met deze trein dus naar Heilbron. Een uur later kwamen we daar aan en hadden twee opties 
a, lopen naar het te bezoeken museum wat ca. 22 minuten zou duren, of b,  wachten tot dat lijn S4 zou komen 
(11.22h) die ons tot vlak bij de ingang van het Spoorwegmuseum, het “Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbron” 
zou brengen. Gekozen werd voor het laatste te meer omdat er dan ook nog wat foto’s gemaakt konden worden van 
het materieel van de AVG, de maatschappij uit Karlsruhe die de S-bahn hier verzorgde. Om half twaalf waren we in 
het museum en iedereen was aan een kop koffie toe die 
tegen een schappelijke prijs verkrijgbaar was. Na de 
koffie werd door een enthousiaste medewerker van het 
museum een rondleiding verzorgd, zowel door de loods 
als op het buitenterrein. 
Rond een uur of een had iedereen het allemaal wel 
gezien, de rondleiding was afgelopen en met de S4 werd 
teruggereden naar Heilbron Hauptbahnhof. Hier werd 
door menigeen de honger gestild met een broodje en 
werd het centrum ingetrokken, nadat iedereen door de 
reisleiding op het hart was gedrukt toch vooral om 
uiterlijk kwart voor vier terug te zijn bij het station. Om 
vier over vier vertrok de RE12320 richting Heidelberg, 
waar we om tien over vijf aankwamen. Na wat 
geharrewar of we met de tram (16 minuten wachten) of 
met de bus (2 minuten wachten) richting hotel zouden 
gaan, werd in het voordeel van de bus besloten. Dat 



hebben we geweten, als haring in een tonnetje zo druk was het, 
maar bijna iedereen verliet dus bus op dezelfde halte als waar wij 
uit moesten stappen. Het was intussen half zes en dus nog ruim de 
tijd om wat te gaan drinken alvorens weer naar ons dineradres te 
wandelen. Ook nu werd er door enkelen gebruik gemaakt van 
buslijn 33. Na het diner was dat voor dezelfde personen weer een 
optie, maar het was zondag en dus een veel lagere frequentie, 
waardoor er toch maar besloten werd om te gaan lopen. 
 
Maandag, 7 augustus. Helaas, alweer de laatste reisdag. Deze 
dag is vroeg op staan het devies en om zeven uur zat bijna 
iedereen aan het  ontbijt, want om 4 minuten over acht moesten we 
de tram naar het Hauptbahnhof hebben. Aan het ontbijt en later 
voor het hotel namen we afscheid van Jan en Annelies Vogels, zij 

vertrokken op een later tijdstip met eigen vervoer naar huis, naar Rodgau bij Frankfurt. Om vijf voor half negen vertrok 
onze IC naar Keulen. Anders dan op de heenreis was nu voor een reisje langs de Rijn gekozen. Met een stralend 
zonnetje werden bekende plaatsen zoals Koblenz en Bonn gepasseerd, en werden de diverse burchten, kastelen en 
ruines bekeken. Om vijf over elf Keulen werd bereikt. Onze volgende trein, ICE 126 ging een uur en veertig minuten 
later dus tijd genoeg voor de lunch. Het vertrek met de ICE ging niet zonder slag of stoot want onze besproken 
plaatsen bleken ingenomen te zijn door anderen. Doch met de reserveringspapieren in de hand en met hulp van de 
conducteur kwam alles op zijn pootjes terecht en konden we rustig zittend onze reis vervolgen. Utrecht werd op tijd 
bereikt. Hier stapte bijna iedereen uit, en werd op het perron afscheid genomen van elkaar.  Hans van den Haak bleef 
zitten tot Amsterdam en zwaaide ons nog even uit. Terugkijkend op deze treinreis kan ik zeggen dat het een gezellige 
reis was met mooi weer. Een reis die naar mijn gevoel veel langer heeft geduurd dan vijf dagen. 
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