
 

Beste lezer,

Het jaar 2021 zullen we niet zo snel vergeten. De pandemie heeft - net als vorig jaar - behoorlijk 
ingegrepen in onze levens. En de voortekenen voor de korte termijn zijn nou ook niet bijzonder rooskleurig. 
Afwachten en hopen dat het meevalt. Meer kunnen we niet doen.
Het afgelopen jaar hebben we eigenlijk maar een half seizoen kunnen draaien. En we merkten dat - toen 
we eenmaal weer mochten - de deelnemers nog aarzelden. Begrijpelijk. Pas in augustus en september was 
er weer veel animo voor onze tochten, met als hoogtepunt de boottocht in oktober, die we 3x hadden 
kunnen vullen.
Ondanks de beperkingen, blikken wij toch tevreden terug op dit jaar, We hebben 14 fiets- of 
wandeltochten gehouden en 1 boottocht, Bij elkaar hebben we ca 150 mensen een leuke ochtend of 
middag kunnen bezorgen. En daar doen we het voor!
Als u dit leest, zijn wij alweer langzaam begonnen met de voorbereidingen voor 2022. Als het mag en kan, 
willen wij graag in mei/juni weer onze eerste tochten houden. 
Wij houden u op de hoogte via deze nieuwsbrief of onze website.
Voor nu wil ik u een heel gelukkig , maar zeker ook een gezond 2022 toewensen 
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Het Spoor
Wat een televisie uitzending allemaal niet teweeg kan brengen. Omroep Max: De Grote Kleine 
Treinencompetitie en half Nederland haalt zijn oude spoordozen van zolder en er is weer belangstelling 
voor de miniatuurtrein.
Tja, wat doe je dan, je kijkt eens rondom Zoetermeer wat er aan spoor ligt; en het enige wat je ziet is de 
Randstad Rail en de spoorlijn Den Haag – Gouda – Utrecht en die lijnen zijn zo bekend, daar is alles al over 
geschreven. Er zijn andere gebieden in Zuid Holland waar kleinere spoorbanen liepen en inmiddels weer 
zijn verdwenen. Een van die spoorlijnen is de Haarlemmermeerspoorlijn, die eind/beginpunt had in Leiden. 
En over die spoorlijn wil ik het hebben en sprak met mijn neef daarover. Zijn bijdrage treft u hierbij aan. 
Ter completering is de geschiedenis van deze spoorlijn op een dvd gezet en deze is te zien op de YouTube 
link onderaan deze Nieuwsbrief.
                                                                                                                                    Niek Thoen

De Haarlemmermeerspoorlijnen
De plannen voor de aanleg van deze lijnen ontstonden eind 19e eeuw. Op 6 mei 1898 werd de Hollandse 
Electrische Spoorweg Maatschappij (HESM) opgericht. Aanvankelijk zou het spoornet bovenleiding krijgen, 
later besloot men met stoomtreinen te gaan rijden. De exploitatie kwam in handen van de HIJSM, de 
Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij.
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De aanleg
Het spoorwegnet van de Haarlemmermeer-
spoorlijnen strekte zich uit in het poldergebied 
tussen Haarlem, Amsterdam, Nieuwersluis, Alphen 
aan den Rijn en Leiden. De aanleg van zo'n 120 km 
spoordijk, tussen 1907 tot 1918, was niet 
gemakkelijk. Op de veengronden bij Uithoorn en 
Vinkeveen waren extra werktreinen met zand nodig 
vanwege grondverzakkingen. Ook moesten er 
gronden worden onteigend. Bovendien brak in 1914 
de Eerste Wereldoorlog uit, waardoor er gebrek 
kwam aan materialen. Het zand voor de 
spoordijken werd met smalspoor zandtreinen 
aangevoerd uit de duinen bij Lisse en uit de 
omgeving van Hilversum bij Crailoo of vanuit 
schuiten, bij Alphen en Uithoorn.
Voor het overbruggen van sloten en vaarten 
werden er 108 vaste bruggen en 22 draaibruggen 
gebouwd. Er kwamen 22 stations en haltes ,66 
wachterswoningen, locomotiefloodsen, 

waterreservoirs, kolenopslagplaatsen, abri's (wachthokken), retiradegebouwtjes (toiletten) en 
arbeiderswoningen. En verder: het seinwezen, aanleg van telefoon- en telegraafverbindingen, rails en 
wissels, afrasteringen, afwateringssloten, particuliere overwegen, takkenloodsen, schotbalkloodsen, 
perrons, wachthuisjes, overwegbeveiligingen. Al met al jarenlang werk voor plaatselijke aannemers en 
arbeidskrachten. 
Ondanks tegenslag werden de lokaalspoorwegen van het Haarlemmermeernet tussen 1912 en 1915 in 
gebruik genomen. De laatste uitbreiding was in 1918: het 'groentelijntje' van 2,7 km van Nieuwveen naar 
Ter Aar bij Papenveer tegenover de groenteveiling.

De Haarlemmermeerspoorlijnen (voor een deel in de Haarlemmermeerpolder gelegen) bestaan uit een 
aantal spoorlijnen die met elkaar zijn verbonden:

de lijn Aalsmeer - Haarlem
de lijn Hoofddorp - Leiden
de lijn Aalsmeer - Amsterdam
de lijn Aalsmeer - Nieuwersluis
de lijn Bovenkerk - Uithoorn
de lijn Uithoorn - Alphen/ Oudshoorn (nu: 
Alphen aan den Rijn)
de lijn Nieuwveen - Ter Aar (Papenveer)
Aalsmeer had een kopstation. Daar begint 
ook de kilometertelling van de rails. Zo ligt 
bijvoorbeeld Halte Bennebroekerweg op 
een railafstand van 16 kilometer en 390 
meter van station Aalsmeer (16km 3.9).

Andere kopstations waren:
• Amsterdam Haarlemmermeerstation
• Leiden Heerensingel
• Ter Aar (Papenveer)

De knooppunten met een groot emplacement waren Hoofddorp, Aalsmeer en Uithoorn. De uiteindelijke 
aanlegkosten bedroegen 10 miljoen gulden, waarbij enkele gemeenten subsidies verleenden en ook de 
provincie Noord Holland (500.000 gulden).



Het materieel
Het rollend materieel (eigendom van de HESM) bestond uit 18 locomotieven, 50 rijtuigen (2e en 3e klas), 
13 post/bagagewagens, 3 gaswagens, 6 waterwagens en12 gesloten goederenwagens. De treinen werden 
ook wel Haarlemmermeertjes genoemd en de volksmond vaak Bello vanwege de stoombel, die te horen 
was bij elke overgang. Er is 1 trein bewaard gebleven en rijdt op de toeristenlijn van Hoorn naar 
Medemblik en soms ook op de Museum Buurt Spoorlijn (MBS) Haaksbergen - Boekelo.

De eerste trein
Stoomtrein over de draaibrug over de Zijl 
bij Leiden, op het traject Leiden-
Heerensingel, ca. 1930.

De eerste feestelijke trein reed op vrijdag 
2 augustus 1912 van station Haarlem via 
Hoofddorp naar Aalsmeer en van 
Aalsmeer via Hoofddorp naar Leiden 
Heerensingel. 
De eerste conducteur op deze trein was 
de heer D. Veltman.
Door de vertragingen (zie boven) 
kwamen de lijnen van Aalsmeer naar 
Uithoorn en Amsterdam  en van Uithoorn 
naar Alphen/Oudshoorn en naar 

Nieuwersluis pas in 1915 in gebruik. Er reden aanvankelijk 6 treinen per dag, zowel heen als terug op 
enkelspoor (spoorbreedte 1,435m - normaalspoor) met een snelheid van 45 km per uur. 

Betekenis van het spoor
Het Haarlemmermeer viel in 1852 droog en 
kwam in ontwikkeling. Het vervoer vond toen 
nog plaats met de omnibus, trekschuit, 
stoomboot (o.a. De Volharding) of te paard of 
te voet.
Voor de inwoners van plaatsen in de 
Haarlemmermeerpolder en de andere plaatsen 
in de buurt van het spoor betekende de 
spoorverbinding een verlossing uit het 
isolement. Landbouwproducten en vee gingen 
voortaan per spoor. Met behulp van een 
verhoogd perron konden koeien en schapen 

gemakkelijk in en uit de wagons lopen. Er kwamen veilingen in Roelofarendsveen en Papenveer. Voor de 
schoolgaande jeugd was het mogelijk op een opleiding te volgen in de grote stad.
 
De achteruitgang van de lijnen
De exploitatiekosten waren vanaf het begin ongunstig. De Eerste Wereldoorlog en de economische crisis 
van de jaren 30 waren niet gunstig voor het voortbestaan van de Haarlemmermeerspoorlijnen. Bovendien 
waren er kleine en grote ondernemers die een busbedrijf begonnen (o.a. Van Poelgeest in Amstelveen en 
Maarse en Kroon in Leimuiden). Het publiek zag al gauw het voordeel van de autobus: hogere frequentie, 
meer stopplaatsen, gunstige ligging, betere zitplaatsen.
De HIJSM moest bezuinigen. Er kwam minder overwegbeveiliging, besparing op personeelskosten. Al in 
1923 werden stopplaatsen opgeheven: de Zuideindscheweg bij Nieuwkoop en de Middenweg bij Mijdrecht. 
In 1931 namen de Nederlandse Spoorwegen (NS) het spoorbedrijf over. Er kwam baanvakbeveiliging en 
telefoonverbinding (te zien aan een grote letter T op de spoorhuizen). Het mocht niet helpen, ook voor de 
NS waren de lijnen onrendabel en in 1935 viel het doek voor de meeste lijnen. De lijn Amsterdam - 
Uithoorn - Nieuwersluis bleef echter tot 2 september 1950 in bedrijf, voor personenvervoer en goederen 
(vooral kolen!). 



Goederenvervoer na 1950
De lijnen Aalsmeer Uithoorn en Amsterdam - Uithoorn -Nieuwersluis bleven bestaan voor goederenvervoer.
De bedrijven dier daarvan profiteerden waren: de Karotex voddenhandel in de Kwakel, de Cindu teerfabriek 
in Uithoorn, de Schrootfabriek Pothuizen in Amstelhoek, de Indisit witgoedhandel in Mijdrecht (treinen uit 
Italië), de Johnson Wax (reinigingsmiddelen) in Mijdrecht, de firma Voorbij Beton in Vinkeveen en vooral de 
hof sloperij van de gebroeders Koek in Mijdrecht. Mijdrecht was de laatste stopplaats voor heel veel treinen 
en wagons. Ze werden daar gesloopt, het schrootmateriaal werd in Amstelhoek bij Pothuizen opgeslagen 
en daarna naar de Hoogovens in IJmuiden vervoerd. Ook het kolenvervoer was in die tijd nog van belang.

De Schiphollijn 
In 1978, 1979 en 1980 werd de lijn Amsterdam - Nieuwersluis van belang voor de aanleg van de 
Schiphollijn. Vanuit Utrecht werd materiaal vervoerd voor de aanleg van de Schiphollijn. Toen deze 
spoorlijn tot Schiphol klaar was en nog geen verbinding had met het overige spoorwegnet, werden er 
wekelijk complete treinstellen vervoerd naar het eerste deel van de Schiphollijn. De inwoners aan het spoor 
van Vinkeveen, Wilnis, Mijdrecht, Uithoorn en Vinkeveen konden in 1980 wekelijks de gele treinen door de 
polders zien gaan, weliswaar getrokken door een diesellocomotief. In die 3 jaren reed op het traject 
Amsterdam Jollenpad tot Uithoorn op sommige dagen een stoomtrein met personenwagons van de 
toeristenlijn Hoorn Medemblik. Het laatste traject van de Haarlemmermeerspoorlijnen wat nog steeds in 
gebruik is loopt van het Haarlemmermeerstation in Amsterdam naar Bovenkerk. Hier rijden historische 
trams (o.a. een tram van lijn 11 uit Den Haag!) van de EMA, de Electrische Museumtramlijn Amsterdam.

De snelweg A2
Tussen Vinkeveen en Nieuwersluis ging het spoor gelijkvloers de snelweg A2 over tot de sluiting op 30 mei 
1986 een unieke situatie!
Tweemaal daags moesten de treinen wachten op toestemming van de Rijkspolitie om de snelweg over te 
gaan. Op 30 april 1986 was er een laatste excursietrein, getrokken door een diesellocomotief met o.a. 
leden van de NVBS, de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden van het Spoor en Tramwegwezen.

Toekomst
In Westwijk een woonwijk bij Amstelveen wordt het eindpunt van de sneltram momenteel verlengd naar 
Uithoorn en loopt exact over het oude spoortraject. Van Mijdrecht naar Aalsmeer is een busbaan aangelegd 
op de plaats van het spoor, waarbij de bus over de aangepaste oude spoorbrug over de Amstel in Uithoorn 
rijdt.
In Vinkeveen start de wandelroute Het Bellopad en loopt vanaf het station Vinkeveen voor een deel over 
het spoortraject. Hier is niet alleen nog veel spoorgrind aanwezig maar ook de restanten zichtbaar van 
spoorhuis 49 aan de Veldwetering bij Vinkeveen.
Over enkele jaren is er weer railvervoer met trams over het oude traject van Amstelveen naar Uithoorn. 

Met dank aan C. Willers
Foto’s: Wikipedia

https://www.youtube.com/watch?v=aLDjm9F2Lw8 (2.58 min. Introductie op deel 1 en 2)
https://www.youtube.com/watch?v=WUpubcOZzpA (1.00.12 min. Deel 1 de Haarlemmermeerspoorlijnen)
https://www.youtube.com/watch?v=jZB703HGnk0 (37.54 min. Deel 2 de Haarlemmermeerspoorlijnen)

Niek Thoen
______________________________________________________________________________________

Deze Nieuwsbrief krijgt u via de website van Gilde Zoetermeer. Uiteraard is ook daar uw privacy 
gewaarborgd. Mocht u om welke reden dan ook de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of u hebt een 
nieuw e-mailadres laat het ons weten en het wordt aangepast, stadsgidsen@gildezoetermeer.nl
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