
2.31 Tramremise, gemeente Arnhem, Gelderland 

 

Ter Plaatse 

1911 

De remise is gebouwd in 1911, waarschijnlijk naar ontwerp van W.F.T. Schaap 

(dir. Gemeentewerken). In 1944 zijn de tekeningen verloren gegaan. 

 

In het museum 

Sinds 1996. 

Hierbij werden twee doelstellingen verwezenlijkt. 

1. Men wilde graag de Arnhemse Tram hebben (GETA 76!) als verbinding 

met het verleden. 

2. Men wilde op deze wijze het grote museumterrein (44 ha.) ontsluiten, 

vooral ten behoeve van diegenen die minder goed ter been waren. 

Het huidige gebouw in het 

Nederlands Openluchtmuseum: 

De remise is in oppervlakte 

slechts één zesde van het 

oorspronkelijke gebouw aan 

de Westervoortsedijk. Het 

gebouw waarvoor de eerste 

steenlegging plaatsvond op 5 

oktober 1995, is de helft zo 

breed en 1/3 zo lang geworden 

als zijn voorbeeld. Aangezien 

er geen tekeningen van 

beschikbaar waren, maar wel 

goede foto's, werden deze 
Oorspronkelijke remise voor de oorlog 



uitvergroot en heeft men door bakstenen te tellen de maten kunnen 

vaststellen. 

De buitenkant en het interieur van de remise op het museumterrein zien er 

dan ook uit zoals de remise er in 1911, het openingsjaar van de Arnhemse 

tram, uitgezien heeft. Bijzonder zijn de fraaie hoge deuren, die in geopende 

toestand geheel in diepe nissen wegvallen. 

Het remisewissel in de hoofdbaan (de trams moeten altijd achteruit steken 

naar de remise toe) geeft aansluiting op een wisselstraat naar vijf sporen, 

waarvan vier in het stallingsgedeelte van het gebouw en één in de daarnaast 

gelegen werkplaats. Deze wisselstraat werd met behulp van beschikbare oude 

wissels aangelegd. In een enkel geval diende een ontbrekend hartstuk ter 

plaatse samengesteld te worden door rails aan elkaar te lassen en uit te 

slijpen. Al met al werd er veel vindingrijkheid gebruikt. 

 

De werkplaats is in de afgelopen jaren steeds geouttileerder geworden. Zo is 

de hoogte van de werkhal benut door er een 'zwevend' magazijn in te bouwen 

en werd uit de failliete boedel van een machinefabriek een zeer professionele 

loopkraan gekocht. Deze kraan werd boven het ene spoor in de werkplaats 

gemonteerd. waardoor moeizaam takelen tot het verleden behoort. Een motor 

uit een draaistel halen kan zonder enige inspanning in korte tijd worden 

gedaan. Verder zijn er de nodige metaal- en houtbewerkingsmachinerieën en 

werkbanken. Er is een compressor en bijbehorende samengeperste-lucht 

leiding door het hele gebouw, ja er is zelfs een zandstraalapparaat waarmee 

kleinere onderdelen gereinigd kunnen worden. 

Kortom, de werkplaats is goed toegerust voor het benodigde onderhoudswerk 

en restauraties aan het trammaterieel.De middelste twee sporen in de 

remisehal zijn omgeven door een houten vloer, de buitenste twee sporen zijn 

met klinkers afgewerkt. Op enkele vastgestelde punten is een fundering 

gemaakt, zodat daar de acht elektrische hefbokken (afkomstig van het 

Spoorwegmuseum in Utrecht) geplaatst kunnen worden. Zelfs de enkelgelede 

wagen, de RET 631, kan daardoor zonder problemen van zijn draaistellen 

worden gelicht 

Een spoor in de remise is voorzien van een werkkuil, die zo diep is, dat het 

publiek ook een blik onder een daar geplaatste tram kan werpen zonder zich te 

hoeven bukken. 

Toen de Remise in 1996/97 klaar was kon de in aanbouw zijnde GETA 76 van 

het Werktuigenmagazijn Goes hierheen worden overgebracht, om in een meer 

geschikte ruimte te worden voltooid. 

 

Omschrijving 

Arnhem heeft tussen 1880 en 1944 een tram gekend. Vanaf 1911 is dit ook 

een elektrische tram (oprichting GETA). Oorspronkelijk bestond het netwerk uit 

4 lijnen, die in de loop van de jaren ieder langer zijn geworden. In 1912 kwam 

de lijn Arnhem-Velp. 

1929: zes nieuwe rijtuigen (GETA 70-75), deze hadden vier assen (i.p.v. 

twee). 

Ze waren zeer modern, alleen Rotterdam had ook zulke rijtuigen. 

De spoorbreedte van het netwerk was 1067mm (Kaapspoor). Dit is een maat 

die meer gebruikt is voor tramlijnen in Nederland. De standaardmaat voor 

spoorwegen is echter 1435mm (4 feet 8,5 inch). Gedurende de tweede 

wereldoorlog (1940-1945) is er in Arnhem nog gewerkt aan de uitbreiding van 

het netwerk, zo is lijn 3 door getrokken naar de Cattepoelseweg op Alteveer en 

verlengd naar het Vliegveld Deelen. De oorlogsjaren waren moeilijk; 

voortzetting van de exploitatie was niet eenvoudig. 



 

17 September 1944: Slag om Arnhem; de meeste rijtuigen en de remise 

werden verwoest. De Arnhemse Tram zou niet meer terugkeren. Na de oorlog 

kwamen er trolleybussen. Op dit moment (2013) is het Trolley bedrijf uniek in 

Nederland en behoord het tot een van de grootste van West Europa. De 

plannen voor een trolley bus bestaan al sinds 1938. 

De Tram in het museum - Vervoer op het terrein 

Nadat Mr. Pieter van Vollenhoven tijdens de avond van de vierde april voor een 

grote groep genodigden het project "Vervoer op het terrein" had geopend, 

konden vanaf 5 april de bezoekers zich over het museumterrein laten 

vervoeren met de tram. 

De aanwezigheid van de Tram biedt tegelijkertijd ontsluiting van het 

museumterrein en de presentatie van een stuk Nederlandse 

vervoersgeschiedenis. 

De elektrische tram past in Arnhem, omdat Arnhem tot 1944, een stad was die 

openbaar vervoer verzorgde met een gemeentelijk trambedrijf. 

 

De tram past in het Nederlands Openluchtmuseum omdat het museum 

daarmee kan laten zien dat elektrische trams in vroeger dagen in vele regio's, 

in de stad, maar ook op het platteland, een belangrijke rol speelden in het 

openbaar vervoer. In de huidige beeldvorming is de elektrische tram sterk 

verbonden met de grote stad. Het museum rekent het tot zijn taak, en 

daarmee komen we op het presentatieve aspect, om met aanwezigheid van de 

tram deze beeldvorming bij te stellen. Vóóral levert de aanwezigheid van de 

tram met het ringvormige tracé van ruim 2 kilometer een sterk vergrote 

toegankelijkheid van het museumterrein op. Met de vijf tramhaltes heeft het 

museum nu vijf ingangen. 

Museumbezoekers verdelen zich meer over het terrein en ook ouderen en 

bezoekers die minder mobiel zijn kunnen de verre hoeken van het museum 

bezoeken. 

Bijzonder aan het project is nog dat de exploitatie van het trambedrijf voor een 

zeer groot deel wordt uitgevoerd door méér dan 100 vrijwilligers. De 

wagenvoerders, de conducteurs en de mensen die het onderhoud plegen aan 

het materieel werken bijna allemaal op vrijwillige basis. Voor deze 

medewerkers werden in 1996 de noodzakelijke opleidingen verzorgd, wat 

onder andere geleid heeft tot de officiële certificering van 17 wagenvoerders 

(bron: het jaarverslag van het Nederlands Openluchtmuseum van 1996). 

 

Tracé en bouw van de baan 

Vanaf oktober 1995 werd door Strukton begonnen met de bouw van de 

trambaan. Bomen werden gerooid en wortels uitgegraven, sommige voetpaden 

werden verlegd en allengs werd de sleuf van het tracé op het terrein zichtbaar. 

Er werd gebruikgemaakt deels van oude nog bruikbare tramrails uit diverse 

steden alsook van nieuwe rails. Het cirkelvormige traject wordt in de normale 

dienst in één richting -tegen de klok in- bereden. 

Bij de remise ligt één van de drie wissels in de hoofdbaan. De andere twee 

bevinden zich bij de keerdriehoek bij de halte Freia. Een deel van de wissels 

was afkomstig van het Rotterdamse Hofplein. 

Omdat een offerte voor de uitbesteding van de bouw van de 

bovenleidingmasten maar liefst fl 450.000= bedroeg, werd besloten om ook de 

bijna honderd bovenleidingsmasten in eigen beheer te vervaardigen. Als in een 

kleine fabriek werden de onderdelen samengevoegd tot een tachtigtal 

vakwerkmasten voor langs de baan. Ze werden gemenied en donkergroen 

geschilderd. Voor bij de remise werden enkele grote vierkante vakwerkmasten 



gebouwd, die de overspanning boven het remise-emplacement te dragen 

kregen. De kosten voor deze eigenbouwmasten bedroegen slechts fl 70.000=, 

een aanzienlijke besparing. 

Door Strukton werden de masten op betonblokken geplaatst, terwijl de 

ophanging en afspanning van de bovenleiding door Haagse en Amsterdamse 

montageploegen van het HTM en GVB professioneel en volgens de modernste 

veiligheidseisen uitgevoerd werd. 

 

Tramwagens 

In het museum rijden we met 3 

Rotterdamse 4 assers (520,535,536). 

Deze komen uit de serie 401570. Deze 

serie is in deelseries gebouwd door 

Alan,Talbot , Werkspoor en Beijnes. De 

trams die wij in het museum hebben 

komen van Werkspoor. Het verhaal gaat 

dat deze beter van kwaliteit waren dan 

die van de andere bedrijven. 

Deze trams hebben tot de jaren 1970 

dienst gedaan in het openbaar vervoer 

en zijn vervolgens nog tot de jaren 1990 

gebruikt als werkwagen. Alle drie de wagens in het museum zijn inmiddels 

gereviseerd. 

We hebben 1 aanhanger in ons museum, de 1050. Deze wagen is gebouwd 

door Alan om te gebruiken bij de motorwagens van Alan serie 102-135. De 

combinatie die wij rijden klopt dus niet. Een jaren 1930 vierasser met een 

jaren 1950 aanhanger is wat vreemd. 

Echter hebben ze zo af en toe ook in Rotterdam gereden vanwege materiaal 

gebrek. De aanhanger is speciaal aangepast aan rolstoelers. Men heeft 

daarvoor de stoelen uit de helft van de ruimte opgeofferd. De wagen heeft een 

breder portaal en aan de kant voor de rolstoelen ook een oprit. 

 

De oudste tram die wij hebben is 

een Haagse 2 asser. De HTM 274. 

Deze tram komt uit de serie 

250279 gebouwd door HAWA 

(Hannover) ) 1919-1921. De tram 

is tot de jaren 1960 gebruikt in 

het openbaar vervoer. 

Voornamelijk op de lijn naar 

Scheveningen, vaak samen met 

een of twee bijwagens. Het is 

onze kleinste tram en wordt 

zelden nog gebruikt. 

De 274 heeft als enige wagen in 

ons museum geen railremmen. 

Als de baan glad is of gladheid 

wordt verwacht is het niet verantwoord hem in te zetten. Vandaar dat alleen 

bij goed weer deze wagen inzetbaar is. 

De nieuwste tram die wij hebben is de RET 631. Een Dijwag ontwerp gebouwd 

door Werkspoor in Utrecht en deze komt uit de serie 601-635 gebouwd 1968-

1969. De wagen heeft tot 1995 dienst gedaan in Rotterdam en is vervolgens 

naar het museum toe gekomen. Het interieur is aangepast in het museum als 

"party tram" maar zo wordt de tram niet (meer) gebruikt. Dit is de enige tram 

RET-motorwagen 520 



in het museum die een bestuurder alleen mag rijden. Hij is voorzien van een 

dodemansknop(pedaal). 

De 631 is toevallig bij ons terecht gekomen. In de zomer van 1996 hadden we 

te maken met een hoge defectenstand bij de RET vierassers, terwijl de 76 nog 

in aanbouw was. Onze, helaas overleden tram instructeur uit Rotterdam Henk 

v.d. Hoek, wist dat de 631 al ruim een jaar buiten dienst stond Hij stelde dan 

ook voor de RET te vragen of ook deze wagen, toen nog op leenbasis naar 

Arnhem kon komen. Binnen enkele dagen was de 631 in verwaarloosde 

toestand bij ons. Er is inmiddels al veel aan verbouwd en hersteld. Het 

historisch belangrijke onderdeel van deze wagen is de draaischijf. Het betreft 

een uitvinding uit 1939 van Ir. Urbinatie van de tram in Rome. Na de oorlog is 

deze licentie verkocht aan de DCisseldorfer Wagonfabrik (DUEWAG ) in 

Uerdingen bij Krefeld. De constructie van deze draaischijf is verbeterd met 

technieken, die in de oorlog werden gebruikt voor draaibare geschutskoepels. 

Van dit wagentype zijn er veelal in licentie ongeveer 2000 gebouwd. 

De enige Amsterdammer die wij hebben is de Rr3 : een rail reinigingswagen 

gebouwd door SchPrling in 1958. De wagen heeft tot 1988 dienstgedaan in 

Amsterdam. Waarna de wagen een museale status heeft gekregen. In 2002 is 

deze tram naar het museum gekomen. 

De wagen wordt nu in het museum ingezet om 's morgens de baan te reinigen. 

Tenslotte nog de GETA 76. Geen geheel exacte kopie van de zes trams uit de 

serie GETA 70-75. Er is bijv. gekozen voor normaalspoor (1435 mm) i.p.v. 

kaapspoor. (1067 mm). Voordeel: de trams zijn uitwisselbaar met elk regulier 

trambedrijf in Nederland. 

De GETA 76 is een replica tram van de 

serie 70-75 die dienst heeft gedaan bij 

de Gemeente Electrische Tram Arnhem 

(GETA). De wagen is gebouwd tussen 

1995 en 1997 en is in 1998 in dienst 

gekomen van het openlucht museum. 

De bouw is uitgevoerd door vrijwilligers 

en betaalde krachten. 

Technisch: Bouwjaar 1995 — 1997. 

In dienst gesteld 1998. Gewicht 20.500 

kg. Vier assen en twee draaistellen. 

De GETA 76 is gebouwd naar het 

voorbeeld van de serie "moderne" serie motorwagens 70-75 van de GETA. De 

Fabrikant van deze serie is Beijnes. in Haarlem. Deze serie kenmerkte zich 

door een lagere vloer dat het instappen en uitstappen vergemakkelijkte. De 

tram is vanaf het begin al uitgevoerd met een schuine voorruit (tegen de 

weerkaatsing van het binnenlicht in het donker) en is voorzien van Rotan 

bekleding (Arnhemse Specialiteit). Oorspronkelijk is deze wagen ook gebouwd 

als eenmanswagen. Deze Wagen reed uitsluitend op het traject Oosterbeek-

Velp; lijn 1(dit is nog steeds lijn 1 hoewel nu met een trolleybus). 

Uit het Dagblad van 2013-06-20. 

"De restauratie van de RET 520 is in 2012 in eigen beheer gebeurd in de 

remise. De aandrijfassen van de onderstellen zijn voorzien van rollagers en 

nieuwe tandwielen. Ook zijn de motoren gereviseerd en de wielen voorzien van 

nieuwe wielbanden. Daarna is alles weer vakkundig gemonteerd." 

 

Eerste proefrit op 19 december 2012 

Ook is er aandacht besteed aan de problemen die zich voordoen bij de toch al 

wel oudere trams, zo zijn er kleine wijzigingen aangebracht in de handrem 

constructie, en de ophanging van de koppeling. Het inregenen boven de 



bestuurders hopen we te hebben opgelost door het plaatsen van een extra 

koker in de beluchting op het dak. De tram is elektrotechnisch uitvoerig getest 

en uitgeprobeerd. 

Nadat de tram technisch in orde was en de eerste proefritten zijn gemaakt, is 

er aandacht besteed aan de afwerking van binnen en buitenkant. 

Het houten interieur dat al gelakt klaar stond is gemonteerd en de opnieuw 

gestoffeerde bankjes zijn weer teruggeplaatst. 

Bij het schilderen van de buitenkant van de tram hebben we hinder 

ondervonden van de koude en soms harde wind, hierdoor hebben ze sommige 

delen wel drie keer opnieuw moeten schilderen. Na ruim drie jaar stilstand, is 

de tram tijdens een gezellige bijeenkomst met alle medewerkers op 17 juni 

2013 officieel weer in dienst genomen. Langs deze weg wil ik alle medewerkers 

die zich hiervoor hebben ingezet bedanken om dit project tot een goed einde 

te brengen. 

Wim Roelofs. 

 
Linken 

Rijdende trams, nl.wikipedia.com 

Diverse foto's, nl.wikipedia.com 

Trolleybus Arnhem, Youtube.com 

Arnhemse trolleybussen, nl.wikipedia.com 
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Andere teksten webstie NOM 

Een kwade dag in 1944 verandert het OV van nu 

Dat er in Arnhem geen trams maar trolleybussen rijden, heeft alles te maken 

met de gebeurtenissen op 18 september 1944. Op die dag, tijdens de slag om 

Arnhem, worden door gevechten en een granaataanval de tramremise, 

tramstellen en een groot deel van de bovenleidingen verwoest. De remise 

wordt niet meer hersteld. Maar ruim 50 jaar later is een deel ervan wel hier in 

het museum gereconstrueerd. Compleet met de architectonische voorgevel en 

gietijzeren ramen. De reconstructie gebeurt aan de hand van oude foto’s en de 

herinneringen van oud-werknemers, want de originele bouwtekeningen 

ontbreken. De gereconstrueerde remise meet ongeveer een zesde van het 

oorspronkelijke gebouw. Het is de thuishaven van de trams die nu door het 

museum rijden. 

Gereconstrueerd in 1996. 

 

Op 18 september 1944 werd de Arnhemse remise verwoest tijdens de Slag om 

Arnhem. Na die tijd liet het gemeentelijk vervoerbedrijf trolleybussen rijden in 

plaats van elektrische trams. Een deel van de remise is gereconstrueerd in het 

Nederlands Openluchtmuseum en is in gebruik als stalling van de 

museumtrams. Ook de werkplaats is nagebouwd. Het grote probleem bij de 

reconstructie van de remise in 1996 was het ontbreken van bouwtekeningen. 

De tekenaars hebben daarom het hele gebouw gereconstrueerd aan de hand 

van foto’s en beschrijvingen van oud-werknemers. 

.-.-. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/8/86/Volgende_halte-_Openluchtmuseum%21.webm/Volgende_halte-_Openluchtmuseum%21.webm.480p.vp9.webm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tramlijn_Nederlands_Openluchtmuseum#/media/Bestand:Tramlijn_Openluchtmuseum_76.JPG
https://www.youtube.com/watch?v=mVN4AslLlVc
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnhemse_trolleybus#Eerste_decennia


 


