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Reisverslag Berlijn en een dagje Szczecin 

 31 augustus t/m 5 september 2010 

Dinsdag 31 augustus  

Vanuit Den Haag en Rotterdam was op tijd vertrokken, maar voordat deze laatste stad kon worden 

verlaten en we op de grote weg richting Bodegraven zaten was er al bijna een half uur verstreken. Dit half 

uur werd langer door een kleine file onderweg en kort voor Bodegraven kwam het door mij verwachtte 

telefoontje van Wouter: “waar zitten jullie?” Na korte tijd konden we de wachtenden in Bodegraven 

opnemen en ging de reis verder naar het volgende instappunt: NS station Driebergen-Zeist . Ook hier was 

men een beetje zenuwachtig geworden en werd er contact gezocht met de bus want de geplande 

ophaaltijd was al ruimschoots overschreden. Ook hier was een file de boosdoener en met een uur 

vertraging werd koers gezet richting de koffiepauze in Holten. Deze vertraging hebben we de hele dag 

niet meer kunnen inlopen door aan de ene kant Baustellen onderweg en aan de andere kant de verplichte 

rusttijden van chauffeur Ben. Na de koffie in Holten en de Lunch in het Rasthof Auetal hebben we de 

theepauze overgeslagen, thee, koffie en frisdrank werden in de bus geserveerd, en zo bereikten we rond 

half zeven ons hotel op de Kurfürstendamm. Er werd snel ingecheckt en om zeven uur zat iedereen aan 

het diner. Na het diner ging menigeen op een eerste verkenningstocht, naar een terrasje of al vast een 

kijkje nemen op het nabijgelegen Bahnhof Zoo. 
 

Woensdag 1 september  

Om acht uur vertrokken we richting Polen voor ons dagje Szczecin. 

Na bijna een uur rijden hadden we eindelijk de stad Berlijn achter ons 

gelaten en bevonden we ons op de A11 richting Poolse grens. 

Onderweg werd er koffie geschonken in de bus, maar door de 

toestand van de weg in Polen (de A6) ging het in het achterste deel 

van de bus goed mis en lag er meer koffie op de grond dan er in de 

bekers zat. Ad Venderbos had ondertussen telefonisch contact gehad 

met de VVV in Szczecin om te vertellen dat we wat later aankwamen. 

Na aankomst om kwart voor elf had het even wat voeten in de aarde 

om de juiste persoon te vinden, doch na korte tijd bleek dat gelukt en 

met Ad stapte een Poolse jongeman in die ons de juiste plaats voor 

de bus zou wijzen en tevens de opstapplaats voor de tram. Nadat we 

drie maal hetzelfde punt hadden gezien (De jongeman was pas een 

dag in dienst van het bedrijf) moesten  we uitstappen op de 

“Admiralska” en daar op de tram wachten.  



Ook dit duurde enige tijd, want zo bleek, er was een stroomstoring in de stad en ja, daar moest onze 

tram vandaan komen. Toen de tram er eindelijk was werd er een “rondritje” gemaakt want na een goed 

half uur was het alweer afgelopen en werden we in het centrum afgezet. Het was maar goed dat een van 

onze medereizigsters de Poolse taal kende want anders hadden we waarschijnlijk nu nog in de tram 

gezeten! In groepjes ging men op weg, om wat te eten, te shoppen, tramritjes te maken of om zomaar de 

stad te bekijken. Om half vier keerden we terug naar Berlijn, waar we om tien voor half zeven aan 

kwamen. Om zeven uur was het diner, met een feestelijk tintje, want er bleken twee jarigen te zijn: 

Marianna Kazmierczak en Eric den Hamer. 
 

Donderdag 2 september 

Vandaag was een vrije dag. Door diverse deelnemers werd al 

vroeg ontbeten om maar zo veel mogelijk te kunnen zien en 

genieten van wat Berlijn en omstreken allemaal te bieden had. 

Overal kwam je wel iemand of groepjes tegen. Tussen half zes 

en half zeven druppelde iedereen weer binnen en kwamen de 

verhalen los: Tram, U-bahn, S-bahn, maar ook Woltersdorf, 

Strausberg, Schöneiche en Potsdam bleken de reisdoelen te zijn 

geweest. Anderen hadden meer het toeristische Berlijn gezocht: 

Gedächtniskirche, Checkpoint Charlie, Bundestag, Branden- 

burger Tor, Alexanderplatz enz. Er waren zo bleek, ook fervente 

shoppers geweest.  
 

Vrijdag 3 september  

De morgen was wederom 

ter vrije besteding, waarbij het door Ad uitgekiende programma 

goede diensten bewees. Hierdoor bleek het mogelijk dat zaken die 

de dag ervoor, door tijdgebrek,  niet uitgevoerd konden worden nu 

wel mogelijk bleken. De middag was gereserveerd voor de excursie: 

“Auf den Spuren der U-bahnlinie D”, waarbij men de Berliner 

Unterwelten bezocht met spookstation en vergeten tunnels.  

 

 

Een 20-tal deelnemers trof elkaar om kwart voor een bij het U-bahnstation Moritzplatz voor deze leuke 

maar ook leerzame excursie. De excursieleider had een leuke en boeiende manier van vertellen, zodat 

toen alles om kwart voor vier was afgelopen geen van ons het idee had drie uur onder de grond te zijn 

geweest. 
 

Zaterdag 4 september 

Om half negen op weg naar de remise Weissensee, waar 

het vertrek van onze rit met de museumtram was gepland 

om half tien. Met in het achterhoofd de lange rit van 

woensdag leek het ons beter om ruim op tijd te vertrekken. 

De portier van de remise bleek van niets te weten, maar na 

een telefoontje kwam een van de medewerkers van de 

Denkmalverein naar ons toe en even later kwam het 

tramstel 3802+984 voorrijden. Na het maken van de 

groepsfoto werd voor een twee uur durende rondrit 

vertrokken met een tweetal fotostops. Na terugkomst in de 

remise ging een deel met de bus weer richting hotel. Een 

ander deel ging met de tram zelf op stap. In de middag kon je weer overal Railhobbyisten tegen komen. 

Dat was onder andere het geval in het  

Alexa Shopping Center, uiteraard nabij de 

Alexanderplatz, waar een grote modelbaan 

te zien was met een gedeelte Berlijn schaal 

HO. Na het diner werd door enkelen nog 

een terras bezocht of voor het laatst 

gebruik gemaakt van de ABC Karte. 
 

Zondag 5 september  

De dag van de terugreis. Vertrek om negen uur richting Nederland met een deelnemer minder. Cees 

Sparrius besloot nog vrienden in Berlijn te gaan bezoeken en op eigen gelegenheid huiswaarts te gaan. 

Met de koffie en lunchstops op de geplande tijd werd voorspoedig door Duitsland gereden, op weg naar de 

dinerstop in Holten. Na Holten begon de file-ellende. Eerst tussen Stroe en Amersfoort, maar daar bracht 

de A30 uitkomst. Eenmaal op de weg naar Utrecht aangekomen bleek ook daar een file te zijn ontstaan 

door een ongeval, zodat Driebergen/Zeist later werd bereikt. Dan nog een file bij Woerden, waarna 

Bodegraven en tot slot om even voor half negen Alphen aan de Rijn werd bereikt. Het einde van een 

vakantie met redelijk goed weer. De reisleiding bestond dit keer uit Carel Neijenhuizen en Ad Venderbos, 

terwijl de touringcar weer vakkundig werd bestuurd door Ben Hoogstraten. 

 


