STOOMTREIN KATWIJK LEIDEN
Jan Pellenbargweg 1
2235 SP Valkenburg ZH
tel: (071) 572 4275
fax: (071) 572 4276
E-mail: info@StoomtreinKatwijkLeiden.nl
Website: www.StoomtreinKatwijkLeiden.nl

Beste Feldbahnvrienden,
Stoomtrein Katwijk Leiden nodigt u van harte uit voor het 30e Internationaal Feldbahntreffen. Het programma bestaat uit een voorprogramma van 5 t/m 8 oktober met aansluitend
het hoofdprogramma van 9 t/m 11 oktober.
In het voorprogramma maakt u kennis met smalspoor in Nederland en bezoeken we smalspoormusea in Ouddorp, Heteren, Rijssen en Erica (zie bijlage). Inbegrepen bij het voorprogramma zijn 2 lunches, 2 diners en 2 overnachtingen. De kosten voor het voorprogramma
bedragen € 400,00 p.p. all-in, tenzij anders vermeld in het programma. Deelname aan het
voorprogramma is beperkt tot maximaal 50 personen.
Het hoofdprogramma begint op vrijdag 9 oktober. Buiten de formele onderdelen kunt u vrij
rijden met het materieel van de Stoomtrein Katwijk Leiden. Het hoofdprogramma wordt
zondag afgesloten met een bezoek aan het Louwman Museum te Wassenaar. De collectie
toont de geschiedenis van de auto en bestaat uit ruim 250 auto’s van meer dan 100 fabrikanten. De kosten voor het hoofdprogramma bedragen € 125,00 p.p. Kosten zijn inclusief
een diner op vrijdag, lunch en diner op zaterdag en lunch op zondag, maar exclusief overnachtingskosten.
Voor reserveringen dient u zelf contact op te nemen met een accommodatie van uw keuze.
In de nabijheid van het museum zijn goede overnachtingsmogelijkheden. Een lijst met hotels
treft u hierbij aan.
U kunt zich aanmelden via het bijgevoegde formulier. Het totaalbedrag van de deelnamekosten maakt u over naar rekening IBAN NL46 RABO 0364 6166 01 t.n.v. Stichting Nationaal
Smalspoor te Maarssen o.v.v. IFT 2020. Uw deelname is definitief zodra formulier en betaling
zijn ontvangen.
We hopen u en vele Feldbahnvrienden te ontmoeten in Valkenburg.
Met vriendelijke groeten,
Pieter van der Ham, voorzitter
Bank: NL46 RABO 0364 6166 01 of NL09 INGB 0000 0511 71 t.n.v. Stichting Nationaal Smalspoor
BTW-nummer: 8007.62.502
KvK Leiden: 41167757
Stoomtrein Katwijk Leiden en het Nationaal Smalspoormuseum zijn projecten van
de Stichting Nationaal Smalspoor en de Nederlandse Smalspoorweg Stichting.
Lid van de Nederlandse Museumvereniging en van Historisch Railvervoer Nederland.

Voorprogramma IFT 2020
Zondag 4 oktober
Ontvangst in het museum van de Stoomtrein Katwijk Leiden in Valkenburg-ZH

Maandag 5 oktober
Bezoek aan het RTM-museum in Ouddorp
Lunch (voor eigen rekening).

De smalspoorlijn op de Brouwersdam (1067 mm) neemt ons mee in de geschiedenis van de
Rotterdamse Tramweg Maatschappij, ooit het grootste transportbedrijf in de regio.
Het RTM Museum heeft een uitstekende collectie stoom- en diesellocomotieven die nog
steeds in gebruik zijn. Maak een wandeling rond het schuurtje en bekijk de oude postwagen
en de enige nog bestaande kampeerwagen.
Aansluitend bezoek aan de Deltawerken (Deltapark Neeltje Jans)
Het
Deltapark
Neeltje Jans
ligt aan de
voet van 's
werelds
grootste
stormvloed
systeem.
Wat is de
geschiedeni
s van dit
immense
bouwwerk?
In de Delta Experience ervaart u de historische gebeurtenissen van de strijd van Nederland
met het water op een innovatieve, toegankelijke en levendige manier.
’s Avonds: Diner en overnachting in Leiden (voor eigen rekening).

Dinsdag 6 oktober
’s Morgens: Spoorwegmuseum Utrecht
Lunch in het Spoorwegmuseum voor eigen rekening.

’s Middags bezoek aan het Gelders Smalspoor Museum (700mm) in Heteren.
Op deze locatie is tot in de jaren negentig gebruik gemaakt van smalspoor. Er is zelfs een
periode een loc
van de collectie
van de GSS
uitgeleend aan
deze
steenfabriek.
Het 700mm
spoor waar de
klei vanuit
kiepbakken in
de sorteer- en
vorminstallatie
gekiept werd lag
er zelfs nog! Eén
haaghut is nu ingericht als binnenmuseum en ontvangstruimte. Daarnaast staat een tweede
haaghut die is ingericht als locomotief- en rijtuigloods. Verder is er de afgelopen jaren
natuurlijk ook nieuw spoor gelegd, waar al een aantal jaar met publiek tijdens rijdagen over
gereden is. Aan plannen voor extra depots, een langere hoofdlijn (700mm) en een 600mm
lijn wordt ook gewerkt.
Aansluitend vertrekken we naar Rijssen, waar we bij het Rijssens Leemspoor een dinerbuffet
krijgen. De overnachting vindt plaats in een hotel nabij de smalspoorlijn.

Woensdag 7 oktober
’s Morgens ritten op de smalspoorlijn van het Rijssens Leemspoor (600 mm)
Lunchpakket inbegrepen.

In Rijssen, aan de voet van de Rijsserberg, ligt een traject van een smalspoor waar zo'n 100
jaar geleden de steenfabrieken hun grondstof over vervoerden. Het materieelpark bestaat
uit o.a. een stoomlocomotief, diverse diesellocomotieven, personen-, goederen- en
werktreinen. In de loods kunt u zien hoever het staat met de restauratie van het materieel.
Na de lunch brengen we een bezoek aan de Museumsteenfabriek de Werklust in Losser
In Losser werden ruim een eeuw lang stenen gebakken bij Steenfabriek De Werklust. Uniek
hieraan is dat, op deze uitzonderlijk locatie ver van de rivieren vandaan, alle
productieonderdelen nog aanwezig zijn. Van de kleigroeve tot de imposante ringoven met
zijn 45 meter hoge schoorsteen en het veldspoor (700 mm) naar de kleigroeve. Het is dat
ook niet voor niets dat in 1999 De Werklust werd aangewezen als Rijksmonument!

’s Avonds ontvangst bij het Industrieel Smalspoormuseum in Erica met diner.
Overnachting in het in Hotel naast het museum.

Donderdag 8 oktober
Ritten op het traject van het Industrieel Smalspoormuseum in Erica (700/900 mm)
Lunchpakket inbegrepen.

Het Industrieel Smalspoormuseum in Erica beschrijft hoe de lightrail in de vorige eeuw
tijdens de industriële opkomst van Nederland werd gebruikt. Een ritje van ongeveer een uur
met de historische sneltram, een bezoek aan de turfstrooiselfabriek, het museum en het
museumterrein zal een onvergetelijke ervaring zijn in een unieke omgeving.
’s Midddags bezoek aan het Mechanisch Erfgoed Centrum in Dronten
Stap in de 19de eeuw in
het mechanisch erfgoed
centrum in Dronten. Een
museum met een grote
diversiteit. U zult letterlijk
van alles tegenkomen, van
naaimachines en
gereedschappen tot grote
stoommachines en
historische
verbrandingsmotoren met
o.a. een verzameling Moëslocomotieven.

Diner en overnachting in
Leiden (op eigen kosten).

Hoofdprogramma IFT 2020
Vrijdag 9 oktober
-

Ontvangst van de deelnemers.
Ritten op de 700 mm smalspoorlijn van de Stoomtrein Katwijk Leiden
Diner in de rijtuigloods
Officiële opening van het 30e IFT
Voordrachten door de deelnemers

Zaterdag 10 oktober
-

Stoom- en dieselritten met bezoek aan de remise/museumdepot
Lunch in de rijtuigloods
Groepsfoto van de deelnemers
Locomotiefparade en de langste kipwagentrein
Mogelijkheden voor deelnemers om zelf te rijden
Diner in de rijtuigloods
Verkiezing van de organisator van het 31e en 32e Feldbahntreffen (2021 en 2022)
Vertoning smalspoorfilm van Ton Prussen
Voordrachten door de deelnemers
Avondrit met muzikale ondersteuning
Gezellig samenzijn

Zondag 11 oktober
-

Bezoek aan het Automobielmuseum Louwman Collectie in Den Haag
Lunch(pakket)
Afsluiting van het evenement
Gezellig samenzijn en napraten met wie nog blijven wil

Aanmeldingsformulier deelnemers
30 Internationaal Feldbahntreffen (IFT)
9, 10 en 11 oktober 2011
(Voorprogramma 5 t/m 8 oktober)
e

Ik meld mij aan voor het Internationaal Feldbahntreffen bij de Stoomtrein Katwijk Leiden.
Ik wil deelnemen aan:
Voorprogramma op maandag:

€ 90,00

Voorprogramma op dinsdag t/m donderdag:
Ik wil bij voorkeur overnachten in eenpersoonskamer. Meerprijs:
N.B. er is slechts een beperkt aantal eenpersoonskamers beschikbaar.
Indien noodzakelijk wordt u ingedeeld op een tweepersoonskamer met
een andere deelnemer.
Hoofdprogramma (vrijdag t/m zondag):
(Ik kom aan op vrijdag/zaterdag)

€ 320,00
€ 62,50

€ 125,00

Naam:
Vereniging:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Ik wil een dia-, dvd-, video-, powerpointpresentatie houden. Duur …… minuten.
Ik wil mijn vereniging aanmelden voor de organisatie van het IFT 2021 / 2022.
Ik heb het totaalbedrag ad. € ………….. overgemaakt naar rekeningnummer
IBAN NL46RABO 03646 16 601 t.n.v. St. Nationaal Smalspoor te Maarssen. (o.v.v. IFT 2020).
Plaats en datum:

Handtekening:

Stuur uw aanmelding naar:
Stoomtrein Katwijk Leiden, Jan Pellenbargweg 1, 2235 SP Valkenburg-ZH
Of per e-mail: ift@stoomtreinkatwijkleiden.nl

Overnachtingsmogelijkheden
ALGEMEEN
VVV Katwijk
Kon. Wilhelminastraat 9
2225 AZ Katwijk ZH
0031 (0) 71 407 54 44
info@vvvkatwijk.nl
VVV Leiden
Stationsweg 26,
2312 AV Leiden
0031 (0) 71 516 6000
info@vvvleiden.nl
HOTELS
Herberg Welgelegen
’t Boonrak 21
Valkenburg ZH (gemeente Katwijk)
0031 (0)71 – 889 1817
info@herbergwelgelegen.nl
Hotel Leiden (Van der Valk)
Haagse Schouwweg 14,
2332 KG Leiden
0031 (0)71 573 1731
leiden@valk.nl
Holiday Inn Leiden
Haagse Schouwweg 10,
2332 KG Leiden
0031 (0) 71 535 5555
hotel@hileiden.nl
Bastion Hotel Leiden Oegstgeest
Rijnzichtweg 97
2342 AX Oegstgeest
0031 (0)71 515 3841
www.bastionhotels.com/hotels/hoteloegstgeest
Bastion Hotel Leiden Voorschoten
Voorschoterweg 8
2324 NE Leiden
0031 (0)71 576 8800
www.bastionhotels.com/hotels/hotelleiden

Hilton Garden Inn
Willem Einthovenstraat 3
2342 BH Oegstgeest
0031 (0)71 711 1000
www.hiltonhotels.com/hiltongardeninn
Hotel Ibis Leiden Centre
Stationsplein 240
2312 AR Leiden
0031 (0)71 5160000
Hotel Van Beelen
Kon. Wilhelminastraat 12,
2225 BA Katwijk aan Zee
0031 (0) 71 407 3333
info@hotelvanbeelen.nl
Hotel Noordzee
Boulevard 72
2225 AG Katwijk aan Zee
0031 71 401 5742
info@hotelnoordzee.nl
Hotel Zee en Duin
Boulevard 5
2225 AA Katwijk aan Zee
0031 (0)71 4013320
info@zeeenduin.nl
CAMPINGS
Molecaten Park Noordduinen
Campingweg 1,
2221 EW Katwijk aan Zee
0031 (0) 71 4025295
noordduinen@molecaten.nl
www.molecaten.nl/noordduinen
Camping Maaldrift
Maaldrift 10,
2241 BN Wassenaar,
0031 (0) 70 5113688
campingmaaldrift@hotmail.com

