
 Tramwegstichting……50 jaar 

Op zaterdag 22 augustus werd met een excursie naar drie 
onderdelen van de Tramwegstichting gevierd dat deze stichting 
50 jaar bestond. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling ook op 
zondag een dergelijke excursie te organiseren, maar gebrek aan 
belangstelling maakte het noodzakelijk deze te laten vervallen. 

Al vroeg werden de eerste deelnemers opgehaald, tien over 

zeven van Zoeterwoude, bij het La Place restaurant en om half 
acht bij station Leiden Centraal aan de zijde van het LUMC. De 
opstappers in Rotterdam konden iets langer slapen, daar vertrok 

de bus om half negen. 

In Leiden bleek een van de deelnemers niet op te zijn komen 
dagen en in Rotterdam werd via de telefoon gemeld dat een 
Delftse deelnemer door NS verlaat was, maar binnen 10 

minuten aanwezig zou zijn. De tien minuten verstreken, geen 
deelnemer, nog  tien minuten gewacht en toen toch maar vertrokken. Het eerste doel was Ouddorp, de RTM. Hier 
werden we met koffie en gebak, verzorgd door mw. Liesbeth Venderbos en een toespraak van het ere-bestuurslid 
Ad Venderbos ontvangen. Hierna was er een mogelijkheid de werkplaats te bezoeken en om eventueel iets in de 
museumwinkel te kopen. Om tien uur werd vertrokken met een speciale trein getrokken door Motorrijtuig 1804 
voor een retourrit over het gehele traject. Begunstigd door prima weer werden ook enkele fotostops gehouden. 

Na aankomst van de trein werd om kwart over elf vertrokken vanuit 

Ouddorp, op weg naar Rotterdam, het tweede doel van de dag in 
Remise Hillegersberg. Hier was een bezoek gepland bij de stichting 
RomeO met ook daaraan gekoppeld een rondrit. Na het bezichtigen 
van de prachtige collectie Rotterdamse trams, van paardentram tot 
en met ZGT, terwijl ook een Metrorijtuig was te bewonderen werd 

met eenrichting vierasser een anderhalf uur durende rit gemaakt. 
Onderweg werd door de conducteur op allerhande bezienswaardig- 
heden gewezen. Ook nu weer verschillende fotostops.  Na terugkeer 
in de remise Hillegersberg werd om kwart voor drie vertrokken voor 
het laatste onderdeel van deze dag, een bezoek aan de remise 
Scheveningen met ook hier een rondrit. In Scheveningen werden we 

verwelkomd door Raymond Naber, die heel spijtig moest vertellen, 
dat mr. 2 en mr. 77 helaas niet aanwezig waren omdat zij beiden 
een geplande rit hadden. Maar, zei hij, we komen ze alle twee nog tegen onderweg. Om vier uur werd vertrokken 

voor onze rondrit met buitenlijner 59 en bijwagen (of op zijn 
Haags: achterwagen) 779. Bij de eerste fotostop kwam mr. 2 
naast onze tram en werd uiteraard de groepsfoto gemaakt. Een 

volgende aan het Grote Kerkplein, waar werd gewacht op lijn 

17 om deze twee trams samen te kunnen fotograferen. De 
terugrit werd gemaakt over de route van lijn 9, speciaal omdat 
deze lijn voor een jaar wordt vervangen door een bus in 
verband met diverse werkzaamheden. 

Na afloop van de rit werd vanuit de Remise Scheveningen 

koers gezet (met de bus) naar de uitstapplaatsen, Den 

Haag Centraal, Leiden Centraal en Zoeterwoude. Dankzij 

de medewerking van alle TS medewerkers werd het een 

zeer geslaagde dag. De organisatie was in handen van 

Railhobbyreizen uit Alphen aan den Rijn en de bus werd 

gereden door Ben Hoogstraten. 
 

Tekst en foto’s : Carel Neijenhuizen. 


