
 

 

 

 

 

 
Reisverslag geschreven door Ger Haaswinders 

 

Donderdag 23 september 

Gewoonlijk vertrekken wij met de bus vroeg in de ochtend vanuit Alphen a/d Rijn, maar deze keer was dat in de loop 
van de middag met als bestemming het terminal van P & O North Sea Ferries in Europoort om daar in te schepen op 
op de nachtboot  naar Hull. Na de laatste opstap in Rotterdam volgden wij zoveel mogelijk het voormalige traject van 
de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij en via Spijkenisse reden wij naar de P & O terminal om daar aan boord te 
gaan van de “Pride of Hull ”. Na verkenning van het schip werd gezamenlijk gedineerd om later die avond onze kooien 
op te zoeken voor een gezonde nachtrust. 
 

Vrijdag 24 september 

In Hull aangekomen volgde na een goed ontbijtbuffet de 
ontscheping en reden wij via de autosnelwegen naar Bury, gelegen 
ten noorden van Manchester. Van hieruit kan men sinds 1992 
gebruik maken van het sneltramsysyteem Metrolink van Manchester 
naar het zuidelijker gelegen Altrinchem met in Manchester een zijtak 
naar Eccles. Aan de uitbreiding van dit tramnet wordt thans druk 
gewerkt. Na uitreiking van een Metrolink dagkaart waren alle 
deelnemers binnen de korste tijd op weg naar Manchester om de 
stad en/of het tramnet te verkennen. Dat Manchester ook op 
toeristisch gebied het 
nodige heeft te bieden, 
bleek na afloop van dit 
bezoek wel uit de diverse 
enthousiaste verhalen. 

In de late namiddag reden wij vanuit Bury, wederom via de snelwegen, naar 
het Doric Hotel in Blackpool, gelegen aan de Queens Promenade, dat voor de 
volgende twee nachten onze thuisbasis werd. Overigens een uitstekend 
hotel, waar de grandeur van vervlogen dagen nog steeds van af straalde. 
Het inchecken verliep voorspoeding en het diner, dat gezamenlijk werd 
genuttigd, smaakte voortreffelijk. Blackpool staat in het najaar bekend om 
zijn illuminaties op de Promenade en zijn geïllumineerde trams, voldoende 
reden om na het diner hiermee nader kennis te maken.  
 

Zaterdag 25 september 

Vandaag stond in het teken van het vieren van 125 jaar tram in Blackpool, met in de normale dienst ook een tiental 
museum of wel Vintage trams, zowel dubbel- als 
enkeldekkers. Deze kon men halverwege de ochtend zien 
uitrijden uit het depot Rigby Road en waren ook met een 
gewone dagkaart toegankelijk. Op deze wijze kon men 
ongestoord in- en uitstappen en onderweg ook de diverse 
bezienswaardigheden van Blackpool bewonderen, zoals de 
drie pieren, de Tower en Pleasure Island. En dit alles 
gecombineerd met een strakke blauwe hemel, een stralend 
schijnende zon, weinig wind en een aangename temperatuur. 
De overwelmende belangstelling voor dit festijn zorgde, 
evenals gisteravond, in de normale dienstregeling voor flinke 
vertragingen, waardoor Fleetwood met de tram moeilijk of 
geheel niet bereikbaar werd. Dit laatste fenomeen ervaarden 
zelfs enkele deelnemers.  
Die avond werd er vroeg gedineerd, waardoor men ook ’s 
avonds – mede dankzij het fraaie weer – nog volop kon 
genieten van de feestelijkheden.  

 

Zondag 26 september  
Al vroeg namen wij afscheid van ons hotel, want tijdens de terugreis 
naar Hull waren bezoeken aan drie museum railbedrijven gepland. Als 
eerste stond op het programma een stoomtrein rit met de “Ëast 
Lancashire Railway” door een zonnig, mooi en golvend landschap van 
Bury naar Rawtenstall. Hierna reden wij naar Keighly - met een 
onverwachte mooie rit door het ruige en barre landschap van de 
Keighly Moor in het Pennine gebergte – voor een geplande stoomtrein 
rit met de “Keighly & Worth Valley Railway”. Deze voormalige zijlijn 
van British Rail loopt door de romantische Worth Valley naar 
Oxenhope met onderweg stops in de plaatsen Oakworth, bekend van 
de film “The Railway Children” en Haworth, waar de Bronte Sisters 
woonden.  

 

REISVERSLAG 5 DAGEN “ 125 JAAR TRAMS IN BLACKPOOL “ 
Reisleiding : de heer Ger Haaswinders 

donderdag 23 t/m maandag 27 september 2010 
 



Na deze prachtige rit gingen wij met de bus naar ons laatste doel in Clayton West voor een bezoek aan de “Kirklees 
Light Railway”. Deze rijdt sinds 1991 op een spoorbreedte van 381 mm op een in 1983 gesloten voormalige 
normaalsporige zijlijn, die nabij Shepley aansloot op de spoorlijn van British Rail tussen Huddersfield en Penistone.  
Het traject loopt door een licht glooiend landschap en onze trein werd getrokken door een op schaal gebouwde 
‘Meyer’ stoomlocomotief met bijbehorende rijtuigen. Na terugkomst kregen de fotografen onder ons nog even 
gelegenheid tot het schieten van de nodige plaatjes. Niet veel later zaten wij weer in de bus om het laatste stuk naar 
Hull te overbruggen, om daar weer aan boord te gaan van de P & O ferry “Pride of Hull”. Tijdens het gezamenlijke 
diner aan boord werd een van de deelnemers onwel, maar na onderzoek van een opgeroepen arts, liep dit voorval 
voor de patiënt gelukkig met een sisser af. Een druk programma, met in het achterhoofd vroeg opstaan en ook nog 
de klok een uur vooruit zetten, zorgde er voor, dat de meesten wat vroeger hun kooi opzochten voor een 
welverdiende nachtrust. 
 

Maandag 27 september  
Nog in het duister en dus voor velen veel te vroeg was 
het opstaan, ontbijten en wachten tot het aanleggen 
van de boot aan de steiger in Europoort. Na passage 
van de douane namen wij afscheid van de eerste 
deelnemers om vervolgens de overblijvende 
deelnemers naar de andere uitstapplaatsen te 
brengen. 
Ook nu kunnen wij weer terugkijken op een zeer 
geslaagde reis, waarbij tram en trein de hoofdrol 
speelden en het toeristische element toch niet 
vergeten werd. De groep bestond uit totaal 30 

deelnemers, inclusief onze vaste chauffeur Ben Hoogstraten en reisleider Ger Haaswinders.  
 
 
 


