PERSBERICHT
Haarlem, juli 2017

Tentoonstelling tram Amsterdam – Zandvoort

Nieuw in het NZH Vervoer Museum is vanaf 1 september a.s. de tentoonstelling

“Tram Amsterdam – Zandvoort, begin en einde”.
Op 31 augustus 1957 is het 60 jaar geleden dat de laatste trams tussen Amsterdam en Zandvoort
reden. Reden voor het NZH Vervoer Museum om hier ruim aandacht aan te besteden.
Documenten, foto’s, krantenknipsels en voorwerpen worden getoond van:

De aanleg van de tramlijn Amsterdam – Haarlem in 1903/1904;


De aanleiding tot omzetting van de tramlijn in een buslijn;



De laatste dagen van de tramlijn;



Het afscheid van de “blauwe” op 31 augustus 1957;



Voormalige tramreizigers hebben anekdotes en herinneringen gestuurd;



Twee trams die op deze lijn reden, zijn te zien en te bezichtigen.

In de tentoonstelling zijn nog niet eerder getoonde foto’s te zien van de aanleg, dat grotendeels
handwerk was, in iets meer dan een jaar tijd van de 19 kilometer lange tramlijn! Iets wat nu
onwaarschijnlijk lijkt. De omgeving van de tramlijn is nu onherkenbaar gewijzigd.
In deze unieke tentoonstelling wordt extra aandacht besteed aan de dienstverlening door het
personeel, iets wat door veel reizigers zeer gewaardeerd werd. Het opheffen van de tramlijn bracht op
de laatste dag, 31 augustus 1957, in Amsterdam, Haarlem en Zandvoort vele tienduizenden mensen
op de been! Zo zeer leefde de “blauwe” onder de mensen, het was hun tramlijn.
Het NZH Vervoer Museum is gevestigd aan de A. Hofmanweg 35, 2031BH te Haarlem.
Vrijdags en zaterdags geopend van 11:00 – 16:00 uur.
Toegangsprijzen: Volwassenen E. 5,00, Kinderen 5 t/m 12 jr. E. 2,50, Kind t/m 4 jr. gratis.
Voor groepen kan men ook op andere dagen een afspraak maken. Tel: 023-5444032
Het museum is alleen op vrijdag per bus Lijn 15 bereikbaar vanaf station Haarlem.
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Nadere informatie: Archief NZH Vervoer Museum. Dhr. R. Wilders. Mail: r.wilders@onsbrabantnet.nl
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