Excursie overzicht Autobus Documentatie Vereniging afdeling Noord.
Zaterdag 13 april 2019 ( excursie nr. 69 )
Groningen :
Vertrek 10.00 uur ( na aankomst bus en trein )
In de stad Groningen bezoeken we Autobus Bedrijf Doornbos. Dit bedrijf heeft een taxi
afdeling en een Autobus Bedrijf aan de U-T- Delfia weg Hoogkerk/Groningen. Na dit bezoek
rijden we naar de P & R Meerstad /Groningen en via de voormalige route van lijn 78/178
naar Harkstede , Slochteren. Vele jaren geleden reden hier in dit gebied van de Woldstreek
Roland bussen uit Slochteren. De bussen reden tussen Wagenborgen / Woldendorp en
Groningen ( stad ). In Woldendorp was ook een kleine stalling met twee autobussen. Via
Slochteren verplaatsen wij ons vervolgens naar Zuidbroek. In deze plaats bezoeken wij het
Noord – Nederlands – Spoor en Trammuseum.
We kunnen daar de museumcollectie en het voormalige stationsgebouw bekijken en krijgen
uitleg. Wij gebruiken de lunch bij v.d. Valk ( Noordbroek/Zuidbroek ).Na de lunch reizen we
naar Winschoten en brengen een bezoek aan Deiman. Vanuit Winschoten gaat de reis
verder via Nieuwolda naar Delfzijl. In het industriegebied van Delfzijl mogen we een bezoek
brengen aan het vulstation Waterstof. Hier worden de Waterstof bussen voorzien van
voeding. Hier krijgen we informatie over het gebruik van deze stof. We verlaten Delfzijl en
rijden via de voormalige route van DAM lijn 1 naar Appingedam. In deze plaats mogen we
het busstation en stalling bekijken. Na dit bezoek in Appingedam reizen we terug via Ten
Boer, naar Groningen. Aankomst bus/treinstation 17.30 / 17.45 uur. Deze excursie is een
mooie rondrit door de provincie Groningen. Vanuit de stad Groningen richting het
Noord/Oosten en via de Woldstreek naar Winschoten en door het Oldambt gebied naar
Delfzijl en verder terug via de Rijksweg waar vele keren DAM bussen hebben gereden. De
verscheidenheid van deze provincie is groot. Gebieden met bomen en struiken, maar ook
uitgestrekte landerijen bieden een overzicht van deze provincie. Wij rijden door gebieden
waar woningen in de steigers staan. Sinds kort bestaat de mogelijkheid dat diverse wegen
worden afgesloten vanwege verzakkingen ( droogte en gastwinning ) Wees welkom en wilt u
deze dag meemaken dan is opgave mogelijk via Autobus Documentatie Vereniging afdeling
Noord rekeningnummer NL 09 INGB 000 131 53 72. Het deelname bedrag is 27.50 euro incl.
lunch en entree N.N.T.T.M museum Zuidbroek. Wilt u vermelden excursie 13 april ?
Nogmaals van harte welkom in Noord / Nederland en we zien en spreken elkaar.
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