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Ten geleide. 
 
Toch een soort voortzetting van “Het Openbaar Vervoer – RAILNIEUWS” ?  
Nadrukkelijk nee ! Wat dan wel ?  
Mede op verzoek van enkele uitgevers wordt 1 x per maand een overzicht gepubliceerd van nieuw verschenen dvd’s, 
boeken, tijdschriften e.d. onder de naam RAILNIEUWS-EXPRES. Verder treft u in R.N.E. maandelijks de uitgebreide 
rail-agenda.  
Vooralsnog zes maanden op proef, daarna wordt bekeken of R.N.E. aan de verwachtingen en in een behoefte voorziet 
en zal worden voortgezet. 
De website van HOV-Railnieuws wordt binnenkort aangepast, de oude uitgaven van HOV-Railnieuws blijven beschik-
baar. Het emailadres blijft ongewijzigd. 
 

T IJ D S C H R I F T E N 
 

Op de Rails, januari 2009, nummer 2009-1 * Na het voorwoord van de hoofdredacteur 20 pagina’s boordevol spoor- en 
tramnieuws uit binnen- en buitenland * Daarna de volgende artikelen: ERTMS, de Europese “groeistandaard” voor be-
sturing en signalering (3) * De Scharfenberg koppeling * Asproblemen bij de ICE-treinstellen * Op de rails door Lyon * 
Tot slot de vaste rubrieken: Stichting NVBS-Excursies (aankondiging en verslagen) * Verenigingsnieuws * Boekbespre-
kingen * Railkalender * Agenda * NVBS – Winkel * www.NVBS.com/Opderails 
  
Rail Magazine, januari/februari 2009, nr. 1 (261), 124 pagina’s * Rail Magazine onderging een metamorfose en ziet er 
nu nog gelikter uit * Na 31 pagina’s spoor- en tramnieuws uit binnen- en buitenland de volgende artikelen: Onderhouds-
bedrijf Leidschendam 100 jaar * Spoorvervoer in Zuid-Limburg * Personen- en goederenvervoer bij Vredestein * Bezoek 
aan het depot Scheveningen van de Tramweg Stichting * Veolia Transport op de Heuvellandlijn * Houtense tram verle-
den tijd * Montzen – Aachen West eindelijk onder de draad * Spooronderhoud ProRail tussen de treinen door * Model-
spoorartikelen o.a.: de “Beel” van KleinSpoor * NS 6600 * Oss West * Roco 2400 gesuperd * Verder: Railtips * Vraag & 
aanbod * www.railmagazine.nl  
 
Sitbans Bulletin, 2008-2. Uitgave van de Stichting tot behoud van af te voeren Nederlands Spoorwegmaterieel (Sti-
bans). * Van het bestuur * Excursie SFW Delitzsch * Dringend medewerkers gezocht * Treinstel 252 * Loc NS 162 * Loc 
1010 * Overig materieel * Oude Wagenwerkplaats Blerick * Stibans 252: nu, toen en straks (2) * Mens en Trein * Sti-
bans in beeld * Oude liefde roest niet * We waren erbij! * Cijferschrift Truusje * www.stibans.nl  
 
De Stoomtram, december 2008, nr. 118. Uitgave van de Museumstoomtram Hoorn – Medemblik * Collectie * Presenta-
tie * Spannendste tijdreis naar de Kerstman * Een bedrijfsplan voor de toekomst * De Museumstoomtram is mensen-
werk! * Voortgang restauratieprojecten * Uit het Stoomtram Documentatie Centrum * www.museumstoomtram.nl 
 
Op Oude Rails, december 2008, nr. 228. Periodiek van de Tramweg-Stichting * Van het bestuur * 50 jaar TS, wat doen 
we dan ? * Uitreiking Jan Voermanprijs 2008 in Ouddorp * GVB drieassers en HTM serie 201-216 “1948 – Amsterdam – 
Den Haag * TS-depot Scheveningen * RTM Ouddorp * De muthe van het “Sperwer-frame” weerlegd! * Terugblik Blauwe 
Tram-tentoonstelling * 1908 Twentsche Electrische Tramwegmaatschappij 2008 * TS-afdeling Rotterdam * Rotterdamse 
trams in Duitsland * De geschiedenis van de stoomtram, elektrische tram en Blauwe Tram in Noordwijk (3) * 
www.tramwegstichting.nl  
 
De Koppelstang, 2008 – nr. 4 * Informatieblad van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij * Van de redactie * Vanuit 
de loods * De geheimen van “de Kattekop”, de stoomregulateur bovenin de ketel * Terug naar Toen (terugblik) * Hoofd-
lijnritten * Van de directie * In memoriam * ATB bij de VSM * Langs de lijn * www.stoomtrein.org  
 
Miljoenenlijn Expresse, december 2008, nr. 80 * Uitgave van de Stichting Zuidlimburgse Stoomtrein Maatschappij * 
Nieuwe uitdaging voor de ZLSM: thematiseren voor- en naseizoen * ZLSM voelt zich door ProRail ernstig benadeeld * 
De huidige stand * Te veel zwavel in kolen: stoomloc 1289 lekt als een vergiet * Avonturen van een conducteur * in 
memoriam * Langs de baan * ZLSM vernieuwt 250 meter miljoenenlijn * 1924: ongeluk op de spoorlijn Aken – Maas-
tricht * Sponsoring * Deelname aan stoomtreindagen SSN niet van een leien dakje * www.miljoenenlijn.nl  
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OV toen, 2008-8, Magazine van de samenwerkende openbaar vervoer musea Amsterdam * Redactioneel * De gelede 
tram * Bovenleiding ernstig beschadigd * Avonturen van een Buitenlijner * Fiets naast de tram * Herinstructie * Toen & 
nu in foto’s * Klusgroep * Beelden van de HTM 58 in restauratie * Drie-asser-ritten in Amsterdam * Uithouders, historie 
van de oude bovenleidingsophanging * Inspectiekuil * www.museumtramlijn.org  
 
Schweizer Eisenbahnrevue, 01/2009 * Behalve het Zwitserse en Internationale nieuws de volgende artikelen: Wen-
dezüge voor Israël met Zwitserse knowhow (een lang verhaal overigens); HSL Zuid klaar maar inwerkingstelling ver-
traagd; BB75000 de nieuwe dieselloc voor de Franse Fret; renovering GM 4/4 der MOB; 100 jaar spoor in Chamonix; 
een interessant artikel over het nachtnet in Duitsland en de buurlanden. Het Internationale nieuws is dit keer overigens 
zeer uitgebreid. Dan verder nog het volgende: proefritten op bochtige trajecten met hogere snelheid; 150 jaar Zürich-
Bern en Lausanne-Genève-La Plaine; Bovenleidingsdienst van de SBB; nieuwe dienstregeling met noodoplossingen. 
49 blz. A4 voor € 10,50. Veel lezenswaardigs dit keer voor de gewone hobbyist in dit  meestal nogal vaktechnische tijd-
schrift. www.minirex.ch 
 
FERN-EXPRESS, nr. IV/2008. Het 100e tijdschrift met een zeer gevarieerde inhoud. Het probeert ons al sinds eind 80-
er jaren op de hoogte te houden van spoorse ontwikkelingen meestal in verre landen maar ook wel uit Europa. Dit keer 
bezocht men Syrië (wat al heel informatief is), India (stoom), 2 locaties in China met stoom, Zuid-Afrika stoom maar ook 
de langzame terugkeer van het personenvervoer dat na het einde van de apartheid spectaculair inzakte net als de inzet 
van de stoomtractie. Verder een lang hoofdstuk over dieselkrachtpatsers in de Verenigde Staten. Nog een VS-artikel: 
het spoor in de staat Washington in het Noordwesten van de VS. Ook is er iemand die terugkijkt op 25 jaar spoorreizen 
in Engeland. Tenslotte een artikel over stoom op Madeira. Een wereldwijde terugblik op het reizen per spoor gaat vooraf 
aan de gebruikelijke internationale berichten. Rijk geïllustreerd met zwart/wit- en kleurenfoto’s. 68 blz. A4, kosten: € 
10,80. www.fern-express.de    

 

B O E K E N 
 

Bij Uitgeverij De Alk verscheen “Trams 2009”, auteurs B.A. Schenk en M.R. van den Toorn. Dé actuele jaargids over 
de ontwikkelingen bij de trambedrijven in Europa. Als special deze keer een 31 pagina’s tellend overzicht van de tram-
ontwikkelingen in Rusland. 240 pagina’s, rijk geillustreerd. ISBN 978 9060134856. € 17,=. 
 
Bohmann Druck und Verlag. Bij deze uitgeverij verscheen Eisenbahn Bilderalbum nr. 12, samengesteld door Horn. 
Het gaat hier om de meest uitgebreide geschiedschrijving in foto’s van het spoor in Oostenrijk maar ook in delen van de 
voormalige dubbelmonarchie. Het onderhavige boek is deel 2 van de jaren 1977-2007, grotendeels in kleur uitgevoerd. 
Trams en Privatbahnen komen er ook telkens aan te pas in de hele serie. Meestal is er ook een flink stuk Hongarije en 
Tsjechië/Slowakije. De hoofdstukken in dit deel zijn: infrastructuur, rijtuigbouw, buitenlands tractiematerieel in Oosten-
rijk; sluiting van lijnen vóór 1945 en erna; stilleggingen vanwege omlegging en van particuliere sporen. Een groot hoofd-
stuk is gewijd aan stilleggingen in Niederösterreich. De vele illustraties, vooral die in kleur, zijn van goede kwaliteit: het 
zijn er honderden. Het boek is in oblongformaat en telt 360 bladzijden, prijs € 74,=. Bohmann Druck und Verlag GmbH 
& Co.KG, Leberstrasse 122, A-1110 Wien. 
 

Programma Rail Theaters 

 
Rail Theater Amsterdam 

 
Slotermeerschool, Burg.Fockstraat 85, A'dam-Slotermeer. Aanvang alle voorstellingen 20.00 uur. 
Do 22/01: Videofilmprogramma van Frits van der Gragt over trams in de DDR en GVB Amsterdam in 1990/1991. 
Do 29/01: Diaprogramma van John Krijgsman over treinveerdiensten in Europa. 
Do 12/02: Filmprogramma van Willem Dijkman over de Zwitserse en Hongaarse spoorwegen. 
Do 19/02: Diaprogramma van Brian Doucet over trams in Noord-Amerika. 
 

Historie Theater Voorburg (zie ook het programmablad onderaan deze R.N.E.) 

 
Zaal De Voorhof, Herenstraat 77 te Voorburg. Aanvang alle voorstellingen 20.00 uur. 
Do 29/01: Historische films van Aad de Wolf over RTM, NZH, HTM en NS. 
Vr 13/02: Filmprogramma van Willem Dijkman over stoomtractie in Engeland, Oostenrijk en de DDR. 
Do 26/02: RTV-Diaklankbeeld over de NZH: “Elektrisch van Leiden naar Scheveningen”.    

 

A G E N D A (BINNENLAND) 
 

http://www.museumtramlijn.org/
http://www.minirex.ch/
http://www.fern-express.de/


RAILNIEUWS-EXPRES, januari 2009, nummer 1. 
 

- 3 -  

Heden t/m 29 maart 2009: "beroepen op het spoor" in het Spoorwegmuseum. http://www.spoorwegmuseum.nl/  
20 januari t/m 17 mei 2009: Expositie “De Wachtkamer van de Koningin” over de Koninklijke wachtkamer van station 
Apeldoorn. Voorwerpen, prenten, kaarten en foto's en verhalen. Op 21 en 22 februari is modelspoorweekend. Museum 
CODA, Vosselmanstraat 299 te 7311CL Apeldoorn. http://www.coda-apeldoorn.nl/ 
24 en 25 januari 2009: De “Heimwee Expres” rijdt vanaf het Spoorwegmuseum te Utrecht over de Oosterspoorlijn naar 
Hilversum v.v. De rit duurt een kleine 40 minuten. Vertrektijden NSM: 12.15 uur, 13.29 uur, 14.59 uur. Ingezet wordt de 
Blauwe Engel DE-41. http://www.spoorwegmuseum.nl/  
14 februari 2009: Modelspoorbeurs, Rijnhal Arnhem. 10-16 uur. http://www.modelspoorbeurs.nl/  
20 t/m 22 februari 2009: 10:00 tot 17:00 uur. Het Spoorwegmuseum presenteert in samenwerking met mitropa.nl, On 
traXS!; een nieuw en internationaal modelspoorevenement. Topbanen uit binnen- en buitenland zijn geselecteerd op 
kwaliteit, originaliteit en detail. Op deze drie dagen komen erkende specialistische leveranciers uit alle windstreken naar 
Het Spoorwegmuseum. Zo zijn er fabrikanten van bekende merken, kleinseriefabrikanten en importeurs. 
http://www.ontraxs.com/  
21 en 22 februari 2009: Extra “Heimwee Expres” vanaf het Spoorwegmuseum te Utrecht. NSM: 12.15 uur, 13.29 uur, 
14.59 uur. Ingezet wordt Mat’54 386. http://www.spoorwegmuseum.nl/  
21 februari 2009: 10-15 uur:  Modelspoorbeurs te Houten. Euretco-Expo-Center. http://www.modelspoorbeurs.nl/ 
28 februari & 1 maart 2009: “Heimwee Expres” vanaf het Spoorwegmuseum te Utrecht over de Oosterspoorlijn naar 
Hilversum v.v. Vertrektijden NSM: 12.15 uur, 13.29 uur, 14.59 uur. Materieel: kijk op http://www.spoorwegmuseum.nl/  
6, 7 en 8 maart 2009: Modelspoormanifestatie Rail 2009. Euretco Expocenter Houten. www.rail.nl 
28 en 29 maart 2009: “Heimwee Expres” vanaf het Spoorwegmuseum te Utrecht over de Oosterspoorlijn naar Hilver-
sum v.v. Vertrektijden NSM: 12.15 uur, 13.29 uur, 14.59 uur. Materieel: kijk op http://www.spoorwegmuseum.nl/  
29 maart 2009: Rondrit met de Corus Excursietrein over het bedrijfsterrein van Corus. Vertrek Velserbosch (gelegen 
nabij de hoofdingang van Corus IJmuiden) 10.45 uur. Info en reserveren: www.csy.nl  
31 maart, 1 en 2 april 2009: Beurs Rail-Tech Europe 2009 in de Jaarbeurs te Utrecht. http://www.railtech-europe.com/  
11 april 2009: 10-15 uur:  Modelspoorbeurs te Houten. Euretco-Expo-Center. http://www.modelspoorbeurs.nl/ 
18 april 2009: Open dag bij Veolia te Heerlen (nog onder voorbehoud) 
18 april 2009: 12e editie van "Race The Train". Een unieke hardloopwedstrijd tegen de stoomtrein van de STAR.  
25 en 26 april 2009: “Heimwee Expres” vanaf het Spoorwegmuseum te Utrecht over de Oosterspoorlijn naar Hilversum 
v.v. Vertrektijden NSM: 12.15 uur, 13.29 uur, 14.59 uur. Materieel: kijk op http://www.spoorwegmuseum.nl/  
26 april 2009: Rondrit met de Corus Excursietrein over het bedrijfsterrein van Corus. Vertrek Velserbosch (gelegen na-
bij de hoofdingang van Corus IJmuiden) 10.45 uur. Info en reserveren: www.csy.nl  
16 mei 2009: treinenmanifestatie TreiNS te Alkmaar, m.m.v. SSN en VSM 
21 mei 2009: (Hemelvaartsdag): 25

e
 Nationale Stoomtreindag. 

21 t/m 24 mei 2009: evenement “Sporen naar het verleden” bij de stoomtrein Goes-Borsele. www.destoomtrein.nl  
30 en 31 mei 2009: “Heimwee Expres” vanaf het Spoorwegmuseum te Utrecht over de Oosterspoorlijn naar Hilversum 
v.v. Vertrektijden NSM: 12.15 uur, 13.29 uur, 14.59 uur. Materieel: kijk op http://www.spoorwegmuseum.nl/  
30 mei 2009: 10-15 uur:  Modelspoorbeurs te Houten. Euretco-Expo-Center. http://www.modelspoorbeurs.nl/ 
31 mei 2009: Rondrit met de Corus Excursietrein over het bedrijfsterrein van Corus. Vertrek Velserbosch (gelegen nabij 
de hoofdingang van Corus IJmuiden) 10.45 uur. Info en reserveren: www.csy.nl  
20 en 21 juni 2009: Stoom- en Dieseldagen bij de Stoomtrein Valkenburgse Meer. www.smalspoormuseum.nl 
28 juni 2009: Rondrit met de Corus Excursietrein over het bedrijfsterrein van Corus. Vertrek Velserbosch (gelegen nabij 
de hoofdingang van Corus IJmuiden) 10.45 uur. Info en reserveren: www.csy.nl  
4 en 5 juli 2009: “Heimwee Expres” vanaf het Spoorwegmuseum te Utrecht over de Oosterspoorlijn naar Hilversum v.v. 
Vertrektijden NSM: 12.15 uur, 13.29 uur, 14.59 uur. Materieel: kijk op http://www.spoorwegmuseum.nl/  
25 en 26 juli 2009: “Heimwee Expres” vanaf het Spoorwegmuseum te Utrecht over de Oosterspoorlijn naar Hilversum 
v.v. Vertrektijden NSM: 12.15 uur, 13.29 uur, 14.59 uur. Materieel: kijk op http://www.spoorwegmuseum.nl/  
26 juli 2009: Rondrit met de Corus Excursietrein over het bedrijfsterrein van Corus. Vertrek Velserbosch (gelegen nabij 
de hoofdingang van Corus IJmuiden) 10.45 uur. Info en reserveren: www.csy.nl  
29 augustus 2009: 10-15 uur:  Modelspoorbeurs te Houten. Euretco-Expo-Center. http://www.modelspoorbeurs.nl/ 
29 en 30 augustus 2009: “Heimwee Expres” vanaf het Spoorwegmuseum te Utrecht over de Oosterspoorlijn naar Hil-
versum v.v. Vertrektijden NSM: 12.15 uur, 13.29 uur, 14.59 uur. Materieel: kijk op http://www.spoorwegmuseum.nl/  
30 augustus 2009: Rondrit met de Corus Excursietrein over het bedrijfsterrein van Corus. Vertrek Velserbosch (gele-
gen nabij de hoofdingang van Corus IJmuiden) 10.45 uur. Info en reserveren: www.csy.nl  
12 september 2009: Open monumentendag 
26 en 27 september 2009: “Heimwee Expres” vanaf het Spoorwegmuseum te Utrecht over de Oosterspoorlijn naar Hil-
versum v.v. Vertrektijden NSM: 12.15 uur, 13.29 uur, 14.59 uur. Materieel: kijk op http://www.spoorwegmuseum.nl/  
27 september 2009: Rondrit met de Corus Excursietrein over het bedrijfsterrein van Corus. Vertrek Velserbosch (gele-
gen nabij de hoofdingang van Corus IJmuiden) 10.45 uur. Info en reserveren: www.csy.nl  
10 oktober 2009: 10-15 uur:  Modelspoorbeurs te Houten. Euretco-Expo-Center. http://www.modelspoorbeurs.nl/ 
24 en 25 oktober 2009: “Heimwee Expres” vanaf het Spoorwegmuseum te Utrecht over de Oosterspoorlijn naar Hilver-
sum v.v. Vertrektijden NSM: 12.15 uur, 13.29 uur, 14.59 uur. Materieel: kijk op http://www.spoorwegmuseum.nl/  
25 oktober 2009: Rondrit met de Corus Excursietrein over het bedrijfsterrein van Corus. Vertrek Velserbosch (gelegen 
nabij de hoofdingang van Corus IJmuiden) 10.45 uur. Info en reserveren: www.csy.nl  
28 en 29 november 2009: “Heimwee Expres” vanaf het Spoorwegmuseum te Utrecht over de Oosterspoorlijn naar Hil-
versum v.v. Vertrektijden NSM: 12.15 uur, 13.29 uur, 14.59 uur. Materieel: kijk op http://www.spoorwegmuseum.nl/  
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12 december 2009: 10-15 uur:  Modelspoorbeurs te Houten. Euretco-Expo-Center. http://www.modelspoorbeurs.nl/ 
26 en 27 december 2009: “Heimwee Expres” vanaf het Spoorwegmuseum te Utrecht over de Oosterspoorlijn naar Hil-
versum v.v. Vertrektijden NSM: 12.15 uur, 13.29 uur, 14.59 uur. Materieel: kijk op http://www.spoorwegmuseum.nl/  
 
 

A G E N D A (BUITENLAND) 
 
BELGIË 
14 en 15 februari 2009: Culinaire Valentijntreinen vanuit Stoomcentrum Maldegem. Info: www.stoomcentrum.be 
4 en 5 april 2009: Open huis pre-metro Antwerpen. De Lijn stelt de tramkokers onder de Carnotstraat in Antwerpen en 
de Turnhoutsebaan in Borgerhout open voor het publiek. Nadere info ontbreekt. 
 
DUITSLAND 

25 januari 2009: “Neubaustrecken in und um Karlsruhe”, excursie met museumtram (Großraumwagenzug) vanaf  

Karlsruhe Albtalbahnhof over de nieuwbouwtrajecten naar Wolfersweiler, Spöck en Knielingen en andere stadslijnen. 

http://www.dgeg.de/ menu bij Reisen und Tagesausflüge. 
31 januari 2009: Railbusexcursie vanuit Dortmund door het Sauerland. Info: DGEG Bahnreisen GmbH, Franz-Haniel-

Str. 26, D- 47443 Moers. www.dgeg.de  
28 februari 2009: Railbusexcursie vanuit Bochum over goederen- en particuliere spoorlijnen. Info: DGEG Bahnreisen 

GmbH, Franz-Haniel-Str. 26, D- 47443 Moers. www.dgeg.de  
22 maart 2009: “Picknick-rondrit met museumtram 1122 vanaf Ludwigshafen Oppau via Viernheim, Mannheim  naar 
Heidelberg v.v. http://www.z-et.de  
 

Met deze agenda vervalt de agenda uit onze vorige editie.  
Nadere info uitsluitend bij de betrokken organisatoren.  

Alle aankondigingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, typefouten e.d. 
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