
 

Reisverslag 6 dagen Berlijn en Potsdam 
Donderdag 16 t/m dinsdag 21 juli 2015 

Reisleiding en verslag : Leo van der Werf 
Do. 16 Juli 
Vroeg uit de veren. In de reisbescheiden was aangekondigd dat de reisleider zijn reizigers zou opvangen op 
Amsterdam Centraal. Het was dus zaak om een vroege trein uit Rotterdam te nemen. Gelukkig is daar de IC 
Direct, dat scheelt weer een half uurtje reizen. Op het perron aangekomen in Amsterdam was Anton Zonneveld, 
die op het punt stond om aan zijn eerste Railhobbyreis te beginnen, de eerste die verscheen. Ruim voor het 
vertrek van de trein waren alle Amsterdamse opstappers aanwezig. In 
Amersfoort volgden nog een aantal en in Hannover sloot de laatste 
reiziger zich aan bij de groep. Met ruim een half uur vertraging 
arriveerden we op het Berlin Hauptbahnhof, waar de reis werd 
voortgezet met de tram. Na twee haltes stonden we op hoek van de 
straat van ons hotel Mercure Berlin City. Een mooi modern hotel met 
comfortabele kamers. Sommige hadden geluk en uitzicht op de straat 
met de huidige lijn M5 en de kruising waar lijn M10 wordt aangelegd. 
Na een goed diner werd de eerste verkenning van de stad gedaan. 
Sommigen eindigden op de Hackescher Markt, wat later ook het 
‘stamterras’ werd, om te genieten van een drankje en een mooie 
avond. 
 

Vr. 17 Juli 
We worden door de heer Schnell van het Technik Museum 
ontvangen. Hij verzorgt voor ons een interessante rondleiding 
door een belangrijk deel van het museum, waarbij de nadruk 
op de spoor- wegen ligt. We zien fraaie stukken uit de 
collectie. Aansluitend was men tot 1 uur vrij om rond te kijken 
op de andere afdelingen met onderwerpen als auto’s, 
fotografie, luchtvaart en zo meer. Na de lunch zoeken we het 
station Gleis Dreieck op om via de U-bahn (U12) en de S-
bahn het station Grünau te bereiken. Hier werd overgestapt 
op tramlijn 68 voor een prachtige rit naar Alt Schmockwitz. 
Aan het eindpunt werd op het terras van een restaurant 
genoten van het mooie weer, uitzicht op de tram en van een 
ijsje, kopje koffie of een andere consumptie. Na de terugrit 
naar het centrum van Köpenick wordt overgestapt op tram 27 
voor een lage rit door de oostelijke woonwijken van Berlijn 
naar het eindpunt Pasedagplatz. Sommige van ons dachten in 
de verkeerde stad belandt te zijn toen meerdere bussen van 

het Amsterdamse GVB verschenen, nog in het 
Amsterdamse blauw/wit en met de oorspronkelijke 
wagennummers. Een overstap op tram 12 bracht ons 
uiteindelijk weer op de Hackescher Markt van waar tram 
M5 weer voor het laatste stukje transport zorgde naar 
het hotel. Nu stopte de wagen recht voor de deur. 
Makkelijk ook als we dinsdag met onze koffers moeten 
instappen. Maar we gaan eerst nog een paar dagen 
genieten van de stad.  
Helaas hebben we deze dag alleen rondgereden in 
nieuwe moderne trams. De oude vertrouwde Berlijnse 
Tatra’s werden ingezet op andere lijnen. De avond van 
deze tweede reisdag verliep bijna gelijk aan de vorige. 
Een uitstapje van vier reizigers naar de Berlijnse Dom 
(Unter den Linden) bracht verwarring bij anderen die op 
de Hackescher Markt een tafeltje zochten. 
 
 



 
 
Za. 18 Juli   

Vandaag verlaten we de stad  voor een bezoek aan 
Potsdam. Vroeg uit veren en met de tram van rond 
kwart over acht zijn we al op weg naar het 
Hauptbahnhof. Daarna volgt een rit met de S7 naar 
het Hauptbahnhof van Potsdam. Een korte wandeling 
brengt ons naar de steiger van de rondvaartboten. 
Gedurende de anderhalf uur durende boottocht 
genieten we van het mooie weer en een prachtige 
omgeving. Parken en eilanden waar, door diverse 
adellijke geslachten, de koninklijke familie van 
Pruisen, diverse imposante gebouwen zijn neergezet. 
We leren ook dat het verdrag over het einde van de 2e 
Wereldoorlog niet aan de Wannsee is onderhandeld 
maar in een “Buiten” dicht bij de stad Potsdam. Na 
terugkomst aan de kade volgt een tramrit van drie 
haltes naar de Nauener Tor. Van hieruit volgt een 
korte rondwandeling door het Hollands Kwartier en 
eindigen we in de Brandenburgerstrasse voor de 
lunch. Aan het andere einde van deze straat vinden 

we de Brandenburger Tor, niet te verwarren met die 
van Berlijn, tevens een opstappunt voor de tram. Een 
tram die ons naar de zuidelijke ingang van het park 
Sanssouci en het park Charlottenhof brengt. We 
hebben een wandeling van bijna twee uur voor de 
boeg om dit fraai aangelegde parkgebied en de 
gebouwen te bewonderen.  
Sommige van de groep geven er de voorkeur aan 
verder te reizen met de trams van Potsdam of op 
eigen gelegenheid een kortere route te nemen naar 
de andere toegang waar we weer zullen verzamelen. 
We zien onderweg de meest spectaculaire gebouwen 
zoals Charlottenhof, het Neues Palast, de 
Antikentempel (in de verte), het Chinese Huis (in de 
verte), de Neue Kammer, de molen, het slot 
Sanssouci en de Obelisk. En niet te vergeten een 
aantal fonteinen en mooie tuinen. De naam 
Sanssouci, Zonder Zorgen, is ook op ons van toepassing. We hebben geen haast en genieten van alles wat we 
zien. Bij de Friedenskirche ontmoeten we elkaar weer en gaan gezamenlijk met de bus, de S7 en de tram weer 
naar het hotel. Bij het diner is de groep weer compleet en volgt het standaard avond protocol, diner, 
wandelingetje, tramrit en genieten van de mooie avond op een terrasje. 
 

Zo. 19 Juli  
Vandaag begint de dag anders als dat we gewend zijn. Han van der Kleij voelde zich niet lekker bij het ontbijt, 
maar gelukkig leverden het onderzoek in een nabij gelegen ziekenhuis niets op!   Vandaag even rustig houden was 
het advies. Han werd vergezeld door “ nurse Ger Haaswinders “ en dat betekent meestal : zorgen dat ik weer snel 
bij de mensen ben!  Ger bedankt voor je begeleiding en ook een dankwoordje aan de leiding van het hotel die zeer 
adequaat handelde. 
De andere reizigers zijn hun eigen weg gegaan om de stad of de omgeving te bekijken. Sommige gingen op zoek 
naar een stukje familiegeschiedenis, anderen zochten de 
toeristische hoogtepunten op of gingen per tram en S-bahn de 
stad verkennen. Een klein groepje van 8 man bezocht de 
Parkeisenbahn in Wuhlheide. Waar iedereen deze dag ook zat, 
één ding trof ons allemaal : een bijna twee uur durende 
regenbui en het ging zo te keer dat menigeen zijn  sokken en 
schoenen op een bankje in het zonnetje (na regen komt 
tenslotte zonneschijn) heeft gedroogd . Het groepje in 
Wuhlheide verbleef in het restaurant van het zwembad en zag 
hun bezoek aan de Parkeisenbahn en het Feldbahnmuseum 
letterlijk en figuurlijk in het water vallen. Toen het droog werd 
trok dit groepje naar het centrum van Köpenick voor een 
lunch in de Ratskeller en aansluitend werden nog tramritten 
gemaakt naar Woltersdorf, Schöneiche en Rüdersdorf. Nu 
werd voor het eerst kennis gemaakt met de oude trams van 
de Berlijn en omstreken. De Gotha wagens van Woltersdorf en 
de Tatra’s in Köpenick en Schöneiche. 
 
 



 
 
 

Ma.20 juli  
Modelbouw en een totaal beeld van Berlijn met haar 
toeristische hoogtepunten staan vanochtend op het 
programma. We gaan eerst naar LOXX op de Alexanderplatz, 
of zoals de Berlijners zeggen ‘de Alex’. Verborgen in een groot 
winkelcentrum vinden we een immense modelbaan op HO 
schaal met als thema Berlijn. Dit inclusief een vliegveld met 
aankomende en vertrekkende vliegtuigen, die werkelijk het 
luchtruim kiezen. Na een uitgebreid bezoek en een kopje 
koffie werd met de S-bahn de stad Strausberg opgezocht. Lijn 
S5 voert door buitengebieden en heeft zelfs gelijkvloerse 
kruisingen met wegen. Vanaf het station voerde een bijna 
twintig minuten durende tramrit ons naar het centrum van 
Strausberg. Na een wandeling door dit oude vestingstadje, er 
zijn nog 

delen 
van de stadsmuur te bewonderen, en een uitgebreide lunch 
keren we weer terug naar de binnenstad van Berlijn. 
Sommige hadden geconstateerd dat er twee trams actief 
waren op de lijn. Een modern rijtuig en een van de oude 
Tatra’s. Het schema dat door de reisleiding in elkaar gezet 
was zou resulteren dat beide ritten met de nieuwe tram 
zouden zijn. Om toch in de oude wagen te kunnen rijden dan 
maar een medereiziger als boodschapper naar de reisleiding 
aanstellen en een eerdere tram, de Tatra, te nemen. 
Gelukkig verscheen de reisleider vroeg aan de halte zodat de 
boodschapper toch ook het gewenste ritje met de Tatra kon 

maken.  
 
 
Na terugkomst nog een laatste blik op de binnenstad van 
Berlijn voordat we aan tafel gaan voor het laatste diner tijdens 
ons verblijf in Berlijn. En ja, de avond werd door een aantal 
natuurlijk weer doorgebracht  op  de Hakescher Markt. 
 

Di.21 juli 
Na het ontbijt stappen we voor de deur van het hotel in de M5 
voor het korte ritje naar het Hauptbahnhof. Daar vertrekt 
exact op tijd, van spoor 13, de Intercity van 10.36 naar 
Amsterdam, waar ook precies om 17.00 uur volgens 
dienstregeling wordt gestopt. Onderweg hadden we op diverse 
stations, Hannover, Hengelo, Amersfoort en Hilversum al 

afscheid genomen van één of meerdere reizigers die vanaf deze stations een betere of snellere verbinding naar 
huis hadden. 
Het was een bijzondere reis, waar Berlijn en de omgeving weer eens op een andere manier werd beleefd. Iedereen 
hartelijk bedankt voor de medewerking om alles vlotjes te laten verlopen. We hebben weer aanknopingspunten 
voor een volgende reis, privé of in groepsverband. 
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