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1 Inleiding 

 

Volgend jaar bestaan wij 50 jaar. Wat in 1970 ooit bescheiden begon met toeristische 

treinritten door de Katwijkse duinen, is uitgegroeid tot één van de grootste collecties 

smalspoormaterieel in de wereld met meer dan 350 locomotieven en wagens. Op onze 

huidige locatie bij het Valkenburgse Meer zijn rond deze collectie een binnen- en 

buitenmuseum gebouwd en ingericht, een drie kilometer lange spoorlijn aangelegd en een 

grote werkplaats gebouwd waar alle onderhoud plaats vindt. 

Jaarlijks trekt onze museumstoomtrein tussen de 22.000 en 25.000 bezoekers. We zijn 

daarmee een belangrijke toeristische attractie voor de badplaats Katwijk, de museumstad 

Leiden en de Randstad als geheel.  

 

Met een dergelijk bezoekersaantal is onze exploitatie kostendekkend en houden we zelfs 

een klein bedrag over. Die financiële reserves zetten wij in voor onze spoorbaan en voor 

onderhoud en restauratie van onze collectie rollend materieel.  

Grootschalige projecten kunnen wij echter nimmer uit de normale exploitatie bekostigen. 

Gelukkig worden wij daarvoor al jaren ondersteund door overheden en fondsen, zoals het 

Prins Bernhard Cultuur Fonds, het Mondriaan Fonds, Fonds 1818, het VSB-Fonds, de 

gemeente Katwijk, de provincie Zuid-Holland, de Gravin van Bylandt Stichting, etc. 

Daarnaast sponsoren veel bedrijven ons met materialen en diensten. 

 

Ook in de komende jaren hopen wij weer op ieders steun. We hebben grootste plannen. 

Graag zouden we na 23 jaar ons Binnenmuseum willen uitbreiden en compleet willen 

herinrichten. Ook willen we ons Buitenmuseum uitbreiden met een speelterrein voor 

kinderen, en demonstratieterrein voor onze bouwmachines, een miniatuur stoomtrein en 

een mijngang. Tot slot verwachten wij uit Indonesië twee stoomlocomotieven van 

Nederlands fabricaat die we rijvaardig willen restaureren.  

 

Tot slot een woord van dank aan iedereen die in de afgelopen (bijna) 50 jaar heeft 

bijgedragen aan het succes van onze organisatie.  

Dank aan overheden, fondsen en sponsors die ons de mogelijkheden en middelen hebben 

geboden om zo’n uniek project te mogen opzetten.  

Dank ook aan onze donateurs en iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen 

van zo’n brede en representatieve collectie.  

En last but not least dank aan al onze medewerkers die door hun belangeloze inzet dit alles 

mogelijk hebben gemaakt. 

 

Valkenburg, september 2019 

 

Bestuur Nederlandse Smalspoorweg Stichting 

 

Bestuur Stichting Nationaal Smalspoor 
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2 Samenvatting 

 

In de periode 2020-2025 willen wij de onderstaande grote projecten realiseren: 

 
 Wij willen het aantal rijvaardige stoomlocomotieven vergroten, waarbij we tevens streven 

naar meer verscheidenheid. Naast de huidige vier industriële stoomlocomotieven, zullen 
straks ook een authentieke vierkante tramlocomotief, twee uit Indonesië afkomstige 
Nederlandse stoomlocomotieven en een drie-assige stoomlocomotief als trekkracht voor 
de treinen te zien zijn. 

 Het Binnenmuseum dat 23 jaar geleden is ingericht, voldoet niet meer aan de 
hedendaagse eisen. Eind 2018 hebben wij een plan voor herinrichting en uitbreiding van 
de binnenexpositie laten maken door JoraVision uit Rijnsburg. Dit plan voorziet in meer 
beleving door sfeer en interactie, waarbij kijken waar mogelijk plaatsmaakt voor doen. De 
collectie wordt toegankelijker gepresenteerd met respect voor de authenticiteit. 
Uiteindelijk sluiten de kwaliteit van Binnen- en Buitenmuseum veel beter op elkaar aan. 

 Daarnaast is het Binnenmuseum te klein. Noorderlicht Architecten heeft een op het 
Valkenburgse Meer gerichte uitbreiding ontworpen die de broodnodige ruimte biedt. 

 Nu de gemeente Katwijk ons grond ter beschikking stelt kunnen we ook de al gemaakte 
plannen voor deel II van ons Buitenmuseum realiseren. Hier geen grote gebouwen zoals in 
deel I, maar ruimte voor kinderen om te spelen en een terrein om onze bouwmachines 
die nu stilstaan, werkend te kunnen tonen in combinatie met onze zandtreinen, zoals dat 
vroeger ging. Ook creëren we hier een mijngang voor ons ondergrondse materieel. 

 In 2020 zal het ontbrekende deel van de spoorlijn rond het meer worden aangelegd. 
Omdat er aan de zuidzijde een nieuwe concessie om zand te winnen is afgegeven, zal hier 
onze lijn verplaatst worden in de richting van Wassenaar. 

 Een zijtak van de spoorlijn over het voormalige vliegveld Valkenburg naar Wassenaar of 
andere toeristische punten zoals de Pan van Persijn of een nieuw bezoekerscentrum voor 
hat Nationaal Park Hollandse Duinen wordt als een belangrijke mogelijkheid gezien om 
nog meer publiek te trekken en ons product te versterken. De spoorlijn wordt hiermee 
een verbindende schakel tussen toeristische punten in dit gebied. 

 

Leeswijzer 

Meer details weten over onze plannen voor de komende periode, lees dan hoofdstuk 4 

(Collectie), 5 (Binnenmuseum), 6 (Buitenmuseum) en 7 (Spoorlijn). Hoofdstuk 9 vat deze 

vier hoofdstukken samen in één tabel. Benieuwd wat er in de afgelopen tien jaar allemaal is 

gerealiseerd, lees dan hoofdstuk 3 (Resultaten vorige planperiode), waarin de belangrijkste 

mijlpalen zijn weergegeven. Hoofdstuk 8 ten slotte geeft een karakterschets van onze orga-

nisatie. 
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3 Resultaten vorige planperiode 

 

 

In de beleidsplannen die wij sinds 1988 hebben opgesteld, was tot op heden nooit sprake 

van een terugblik. Wij keken liever vooruit. Toch is zo’n terugblik van groot belang. Als is 

het maar om alle ons ondersteunende partijen een beeld te geven wat er in de vorige 

periode dankzij hun bijdragen in natura en op financieel gebied, kon worden gerealiseerd. 

Hieronder meer in detail een terugblik over de laatste twee planperioden (2010 – 2019). 

 

Collectie 

Al in 2008 zijn onze stoomlocs 5 en 8 voorzien van nieuwe stoomketels. In 2010 volgde loc 4 

en in 2015 kreeg loc 1 een nieuwe ketel. Daarmee beschikken wij nu over vier betrouwbare 

locs die kunnen worden ingezet voor de treindienst. 

Ook trots zijn we op de volledige revisie van onze motorloc 76, een 9 ton zware Deutz-

locomotief, die inmiddels al een belangrijke rol speelt in de treindienst en veel wordt 

ingezet bij extra ritten, die vaak buiten de reguliere openingstijden plaatsvinden. 

Vermeldenswaard is ook de restauratie van beide Simplex railauto’s (2011). De 

Nederlandse Simplexfabriek exporteerde haar railauto’s vooral naar Indië waar ze dienst 

deden op plantages. Er bleven er twee in Nederland die zich nu beide in onze collectie 

bevinden. 

In 2014 en 2019 kwamen onze twee oudste diesellocs volledig gereviseerd weer op de 

baan. Beide zijn van het merk Jung en gebouwd in 1929. Waarschijnlijk zijn het de laatst 

overgebleven exemplaren ter wereld. Even bijzonder is de restauratie in 2019 van onze 

twee Kromhout-locomotieven en van een Du Croo & Brauns, alle drie motorlocomotieven 

van Nederlands fabricaat.  

In 2018 konden we een electroloc aan de collectie toevoegen. De loc is afkomstig uit 

Duitsland, maar in model identiek aan de e-locs die vroeger dienst deden bij de 

papierfabrieken van Van Gelder & Zonen in Renkum en Velsen. De loc is gereedgemaakt 

voor de expositie. 

Alle rijvaardige locomotieven onder stoom. 
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Sinds 2013 bieden we onze bezoekers een tweede treinrit aan. Deze rit vindt plaats tussen 

het museumterrein en onze remise (museumdepot) en wordt verzorgd door een 

motorlocomotief met een aantal open manschappenwagens. De wagens die al dateren uit 

de periode in de Katwijkse duinen, zijn tussen 2012 en 2016 volledig gerestaureerd. 

 

Buitenmuseum deel I afgerond 

Sinds 2003 hebben wij met toestemming en steun van de provincie Zuid-Holland, de ge-

meente Katwijk en tal van sponsors het eerste deel van ons Buitenmuseum kunnen realise-

ren.  

Deel I bestaat uit zeven naar historisch voorbeeld opgetrokken gebouwen, waarvan er in-

middels zes zijn gerealiseerd en het laatste gebouw in aanbouw is. Als eerste werd in 2005 

de grote rijtuigloods gerealiseerd, die is gebouwd naar voorbeeld van de rijtuigloods van de 

Geldersche Tramwegen in Doetinchem. Het tweede grote gebouw is onze stoomlocomo-

tiefloods (2009), gebouwd naar voorbeeld van een locloods van de Stoomtram Zutphen-

Emmerik. De loods biedt onderdak aan negen stoomlocomotieven. In 2013 is het station 

gerealiseerd. Het is een natuurgetrouwe kopie van station Gorssel van de Stoomtram Zutp-

hen-Emmerik (ZE) aan de tramlijn tussen Zutphen en Deventer. Daarmee waren de gebou-

wen die vroeger zo kenmerkend waren voor een emplacement van een Nederlands tram-

bedrijf gerealiseerd. 

In de daaropvolgende jaren is dit complex nog uitgebreid met diverse gebouwen die een 

beeld geven van het industriële smalspoor. Beeldbepalend zijn de houten loods voor onze 

rijvaardige diesellocomotieven (2013), opgetrokken naar voorbeeld van een locomotief-

loods bij een van de steenfabrieken van het vroeger zo grote baksteenconcern van Ter-

windt & Arntz, en onze tuinderij naar Westlands model die in 2017 werd gerealiseerd. In 

2017 werden ook de kipwagenberging en de railautogarage voltooid. De railautogarage 

stond ooit op het terrein van de Leidsche Duinwater Maatschappij. Bij de restauratie heb-

ben we het meeste plaatwerk vernieuwd, maar ramen en deuren zijn nog oorspronkelijk. 

Ontwerpschets van beide motorlocloodsen. Rechts de al bestaande, links de nieuwe. 
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De garage biedt onderdak aan onze railauto’s van het Nederlandse merk Simplex. In 2019 is 

onze grote LGB-baan geopend. Daarmee hebben we er een grote kinderattractie bij. Inspi-

ratie voor de baan is ontleend aan het smalspoorbedrijf van de Rhätische baan in de Zwit-

serse Alpen. 

In 2019 is gestart met de bouw van het laatste gebouw, een tweede motorlocomotieven-

loods. Deze is gepland tegenover de al bestaande loods, zodat beide loodsen gebruik kun-

nen maken van de daartussen gelegen rolbrug. Deze tweede motorlocomotievenloods 

wordt grotendeels in eigen beheer gebouwd en moet medio 2020 in gebruik worden ge-

nomen.  

 

Spoorlijn 

Toen wij in 1992 vanuit de duinen verhuisden naar het Valkenburgse Meer is het 

smalspoornet in de duinen opgebroken en is met dat materiaal de huidige spoorlijn 

aangelegd. We wisten al bij de aanleg dat dit spoor nog hoogstens een tiental jaren mee 

zou gaan. Immers het was al behoorlijk oud en met 12 kg/m eigenlijk ook te licht voor onze 

zwaardere locomotieven. Ambitie was om deze lichte baan te vervangen door zwaar spoor 

(24 kg/m) op houten dwarsliggers. Dat laatste is inmiddels volledig gerealiseerd. Het werk is 

geheel uitgevoerd in eigen beheer, waarbij ook de nodige wissels zijn gebouwd. In 2019 

hebben we een eerste deel van de spoorlijn voorzien van een ballastbed. Ten opzichte van 

de oude situatie waarbij de dwarsliggers in een zandbed liggen, blijven de dwarsliggers 

droog en gaan daardoor langer mee.  

 

Voor het sluiten van de spoorlijn rondom het Valkenburgse Meer en een mogelijke 

verlenging van onze spoorlijn over het terrein van het Marine Vliegkamp zijn in 2011 een 

tweetal bruggen aangeschaft om de toegangsvaart naar het Valkenburgse Meer en de 

Wassenaarse Wetering te kunnen overbruggen. 

In 2019 hebben we een eerste deel van onze spoorlijn voorzien van een ballastbed. 
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4 Collectie 

 

Onze collectie vormt een afspiegeling van de terreinen waarop het smalspoor ooit actief 

was. Zo hebben we de complete stoomtram die in 1957 voor het laatst reed tussen 

Doesburg en Doetinchem, twee railauto’s die gebouwd zijn door de Amsterdamse fabriek 

Simplex en een respectabel aantal stoomlocs, motorlocomotieven en wagens met een 

industrieel verleden.  

Op het buitenterrein staan enkele machines die vroeger veel in combinatie met smalspoor 

werden gebruikt, zoals een dragline, een stoomheistelling en een excavateur, waarmee de 

kipwagens werden beladen. Behalve de kerncollectie van locomotieven en wagens bevat 

onze collectie ook modellen, foto’s, films, boeken en andere voorwerpen.  

 

Er is een collectieplan waarin de volledige collectie is opgenomen, de huidige toestand is 

beschreven en voor een groot deel is aangegeven in welke toestand het materieel in de 

toekomst moet worden gebracht. Daarbij wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt in 

restauratie naar aflevertoestand, restauratie of conservering in gebruikstoestand of 

uitsluitend conservering of expositiegereed maken. Objecten die nog in de toestand 

verkeren waarin zij het laatst in normaal bedrijf dienst hebben gedaan, worden bij voorkeur 

in deze staat behouden om een zo getrouw mogelijk beeld te bieden. In het collectieplan is 

ook een overzicht opgenomen van de objecten die voor afstoting in aanmerking komen en 

een overzicht van objecten die wij nog hopen te verwerven. 

Hieronder wordt aangegeven welke werkzaamheden wij in de planperiode willen 

realiseren. 

 

Stoomlocomotieven 

Van de negentien stoomlocomotieven zijn er negen uiterlijk gerestaureerd. Vier daarvan 

worden ingezet voor de treindienst en staan onder stoomkeur. Dit is op dit moment ruim 

voldoende om continuïteit in de treindienst te garanderen. Echter uitbreiding van de 

treindienst op termijn, maakt de inzet van meer locomotieven noodzakelijk. De komende 

jaren zal de restauratie van stoomlocomotieven dan ook doorgaan. Prioriteit ligt daarbij bij 

locomotieven die inzetbaar zijn voor de treindienst. In volgorde van aanpak gaat het om de 

onderstaande machines.  

 

Stoomlocomotief 7 (Orenstein & Koppel, 8293/1916) 

De rijvaardige restauratie van deze locomotief die al in 2008 is gestart, duurt veel langer 

dan oorspronkelijk gedacht. Reden is dat er in het verleden met deze locomotief niet heel 

zachtzinnig is omgesprongen. Als gevolg van aanrijdingen en ontsporingen moesten aan 

frame, cilinders en drijfwerk omvangrijke reparaties worden uitgevoerd. Inmiddels zijn 

machinistenhuis en ketelbeplating geheel nieuw vervaardigd naar oud voorbeeld. Ook het 

frame is deels vernieuwd en gericht. Onze planning is om deze restauratie in 2020 af te 

ronden. Er is nog ongeveer 10.000 euro nodig om de locomotief rijklaar te maken. 

Daarnaast zal, vanaf het moment van inbedrijfstelling, gedurende 15 jaar jaarlijks 4000 euro 

moeten worden gereserveerd voor aanschaf van een nieuwe stoomketel.  

 

Stoomtramlocomotief ‘Vrijland’ (Zutphen-Emmerik 607; Henschel 6848/1904)  

In december 2018 heeft Het Mondriaan Fonds ons een bedrag van 80.000 euro ter beschik 

king gesteld voor de restauratie naar rijvaardige toestand van deze locomotief. Dit houdt 
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onder andere in dat de locomotief een nieuwe ketel krijgt die in maatvoering overeenkomt 

met het originele exemplaar. De ketel wordt extern gebouwd waarbij wij de regie voeren, 

waardoor een belangrijke besparing op de engineering wordt verkregen. Ook reviseren wij 

zelf het machinegedeelte. De wielstellen worden extern voorzien van nieuwe wielbanden 

waarbij meteen ook de spoorwijdte wordt aangepast naar 700 mm. Volgens plan moeten 

de werkzaamheden in de loop van 2021 zijn afgerond. De totale restauratiekosten bedra-

gen 160.000 euro. 

 

Stoomlocomotief 16 (ČKD, 1904/1940) 

Onze locomotief 16 stamt uit een serie van 200 exemplaren die is gebouwd door het 

Tsjechische concern ČKD (Českomoravská–Kolben–Daněk) uit Praag. Uiteindelijk belandde 

de loc in Frankrijk, waar wij haar in 1982 vonden en hebben aangekocht. De locomotief is 

compleet en in relatief goede staat. Onderzoek moet uitwijzen of ketel en vuurkist nog zijn 

te gebruiken. Indien dit het geval blijkt te zijn, kan deze locomotief voor relatief geringe 

kosten – onze inschatting is 10.000 euro – worden hersteld en zal dit binnen de planperiode 

plaatsvinden. 

 

Er wordt nadrukkelijk gestreefd naar het verwerven van enkele in Nederland gebouwde 

stoomlocomotieven van de firma Du Croo & Brauns die zich in Indonesië bevinden. Dit is 

een langzaam verlopend proces, waarvan gehoopt en verwacht wordt het in 2020 te 

kunnen afronden.  

 

Stoomlocomotief HVA 205 (Du Croo & Brauns 115/1927) 

Deze locomotief van Nederlandse makelij is een 80 pk sterke BB Mallet. De loc is voor zover 

bekend in 2012 voor het laatst onder stoom geweest. Ze zal echter een volledige 

restauratie moeten ondergaan die o.a. een vervanging van de ketel en het plaatwerk en 

restauratie van de beide machinedelen inhoudt. Restauratie in de oorsprongstoestand is 

het doel. Totale kosten worden geraamd op 150.000 euro.  

Stoomtramlocomotief ‘Vrijland’ (Zutphen-Emmerik 607) 
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Stoomlocomotief Sumberhardjo nr 10 (Du Croo & Brauns 29/1924) 

Deze loc is een 90 pk sterke vierassige ‘Klien-Lindner’. De locomotief was tot 2016 in dienst 

en is verregaand compleet. Ook deze locomotief zal worden gerestaureerd naar de 

oorspronkelijke afleveringsconditie. De restauratie is compleet en bestaat uit een nieuwe 

ketel, deels vernieuwen van het plaatwerk en revisie van de stoommachine. De kosten 

worden geraamd op 150.000 euro.  

 

Voor het transport en de transportbegeleiding van beide locomotieven naar Nederland 

moet gerekend worden op een bedrag tussen 35.000 en 40.000 euro. 

 

Fabrieksfoto stoomlocomotief HVA 205 (Du Croo & Brauns 115/1927), Weesp 1927. 

Stoomlocomotief Sumberhardjo nr 10 (Du Croo & Brauns 29/1924). 
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Brigadelocomotief 1990 (BMAG 6728/1918) 

Deze locomotief, die gedemonteerd bij ons is aangekomen, is een bijzondere representant 

van een militaire smalspoorlocomotief. De loc wordt gecompleteerd zodat zij de 

tentoonstelling in kan. Elders in Europa zijn bedrijfsvaardige exemplaren te bewonderen. Ze 

wordt gerestaureerd in de toestand af fabriek en tentoongesteld met haar 

Heeresfeldbahnnummer 1990. Om bedrijfsvaardige restauratie in de toekomst te 

vergemakkelijken, wordt momenteel in Indonesië gewerkt aan de verwerving van enkele 

700 mm Klien-Lindner-assen. De kosten voor uiterlijk herstel bedragen 16.000 euro. 

 

Motorlocomotieven 

Van de ruim zeventig motorlocomotieven zijn er momenteel circa veertig gerestaureerd 

voor expositie dan wel voor inzet in de trein- of rangeerdienst of als werkmaterieel. Het 

streven is om in deze planperiode per jaar een tot vier locomotieven weer rijvaardig of 

expositiegereed te maken. Enkele historisch waardevolle locomotieven die zich al lang in de 

collectie bevinden zullen met voorrang behandeld worden. Deze restauraties worden 

bekostigd uit eigen middelen en kosten gemiddeld 3000 euro per locomotief. 

 

Personenrijtuigen voor reizigersdienst 

Momenteel kunnen er per treinrit 100 passagiers worden vervoerd. In de zomermaanden 

stijgt dit aantal tot 140 door de extra inzet van twee open rijtuigen. Er kan derhalve nog een 

behoorlijke groei van het reizigersaanbod plaatsvinden alvorens deze capaciteit volledig 

wordt benut. Indien het aantal passagiers toeneemt, of de exploitatie wordt uitgebreid 

door indienststelling van een zijtak over het Marinevliegkamp, is op de langere termijn 

uitbreiding van het rijtuigpark nodig. In dat geval zal worden gekomen tot het ontwerp en 

de bouw van een historisch verantwoord nieuw rijtuig dat een replica zal zijn van een 

personenrijtuig zoals dat in de eerste helft van de twintigste eeuw is gebouwd voor een 

smalsporig Nederlands trambedrijf. Vooralsnog vindt in de planperiode alleen de 

voorbereiding voor een keuze plaats. 

 

Wagens 

Het zwaartepunt van onze collectie ligt op het industriële smalspoor. De laatste jaren is al 

veel bereikt in de restauratie van dit materieel. Die inspanning zal ook in deze planperiode 

worden voortgezet. Wij willen van de belangrijkste wagentypes complete gereviseerde sets 

ter beschikking te hebben om deze in demonstratietreinen te kunnen inzetten. 

 

In de collectie wagens bevinden zich enkele goederenwagens en postbagagewagens van 

smalsporige Nederlandse trambedrijven. Momenteel is de GV15 van de Geldersche 

Tramwegen in restauratie. Hiervan was alleen de wagenbak, in slechte staat, aanwezig. De 

restauratie zal binnen de planperiode worden afgesloten.  

De waarschijnlijk eerstvolgende restauratie zal die van de postbagagewagen DL3 van de 

Stoomtram Maas en Waal zijn. Deze uit 1902 stammende wagen is gebouwd door de 

Haagse firma Pennock en is de enig bewaard gebleven wagen van dit type van deze firma. 

De financiering van deze restauraties komt uit eigen middelen en duurt doorgaans enkele 

jaren per wagen. De kosten bedragen zo’n 5000 euro per wagen. Over enige tijd is de 

voorraad assen en wielen op en zal per wagen op zeker 10.000 euro gerekend moeten 

worden. 

 

Overige werktuigen 

Naast de omvangrijke collectie rollend materieel bezitten wij ook enkele grote objecten die 

een nauwe relatie hebben met het smalspoor, zoals een excavateur en een dragline. In 
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verband met de geplande uitbreiding van het Buitenmuseum deel II zullen onze excavateur 

en dragline in de planperiode in werkende staat worden hersteld. De financiering van deze 

restauratie is voorzien uit eigen middelen en schatten wij in op 5000 euro per machine. De 

stoomheistelling wordt uiterlijk opgeknapt en gecompleteerd. 

 

 

 

Een excavateur aan het werk. 
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5 Binnenmuseum 

 

De expositie in ons Binnenmuseum is ontwikkeld bij het gereedkomen van het gebouw in 

1996 en is qua opzet nu 23 jaar oud. In de loop der jaren is de expositie weliswaar verbe-

terd, maar met minimale financiële middelen. Wij hebben moeten vaststellen dat de huidi-

ge inrichting niet meer voldoet aan de eisen die tegenwoordig aan een expositie worden 

gesteld.  

In 2018 hebben twee ontwerpbureaus op ons verzoek een voorstel ingediend voor een 

compleet nieuwe opzet van ons binnenmuseum. JoraVision uit Rijnsburg kwam met het 

meest aansprekende idee. De doelen zijn kort gezegd: meer beleving door sfeer en interac-

tie; toegankelijk presenteren van de collectie; respect voor authenticiteit en het hoge kwali-

teitsniveau van het Buitenmuseum doortrekken naar binnen. In het plan wordt een deel 

van onze museumhal voorzien van een tweede verdieping. In een aantal thema's wordt de 

geschiedenis van het smalspoor toegelicht. Belangrijk uitgangspunt is de aantrekkelijkheid 

van de expositie voor kinderen. We zijn bij kinderen nu al populair, omdat bij ons met de 

handen gekeken mag worden, maar willen verder optimaliseren door de ontwikkeling van 

een kinderspeelhoek met een variatie aan doe-activiteiten.  

 

We hebben de wens om het complex van museum en werkplaats ruim vijftien meter dieper 

te maken door een verlenging over de volle breedte. De uitbreiding achter het huidige mu-

seumdeel is bedoeld om meer ruimte te krijgen voor de ontvangst van groepen, grote the-

ma-exposities en het gebruik bij evenementen. De uitbreiding achter de huidige werkplaats 

is bedoeld om extra expositieruimte te krijgen voor enkele complete sets van locomotieven 

en bijbehorende wagens. De bestaande expositiemogelijkheden bieden die ruimte niet. 

 

In de planperiode zal dit idee verder worden uitgewerkt en uitgevoerd met JoraVision en 

Noorderlicht Architekten. De voorlopige begroting voor dit plan komt uit op circa 1,3 mil-

joen euro. Onze eigen financiële reserves worden ingezet voor onze spoorbaan en voor 

onderhoud en restauratie van onze collectie rollend materieel. Wij zullen voor dit project 

een beroep doen op de culturele fondsen en de gemeente Katwijk. 

Nieuwe indeling bestaande museumhal. 
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Kostenraming 

 periode Raming in euro 

Bouwkundig ontwerp Noorderlicht Architekten 

Bouw en inrichting nieuwe museumhal 

Verbouwing bestaande museumhal en voorhal 

Uitvoering binnenexpositie door JoraVision  

Voorbereiding en afwerking door eigen medewerkers 

2019 

2020-2021 

2020-2021 

2020-2021 

2020-2021 

5.000 

507.000 

331.000 

284.000 

95.000 

 

Schetsontwerp uitbreiding Binnenmuseum. 
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6 Buitenmuseum 

 

Onze ambitie is om mensen het verleden te kunnen laten herbeleven. Daarvoor is een 

treinrit met stoom essentieel, maar niet voldoende. Net zo belangrijk is een authentieke 

entourage in de vorm van onlosmakelijk met het spoor verbonden gebouwen als een stati-

on en loodsen voor locomotieven en rijtuigen. Die sfeer van vroeger is inmiddels voor een 

belangrijk deel gerealiseerd in het eerste deel van ons Buitenmuseum. Als we onze bezoe-

kers mogen geloven, is onze opzet geslaagd. Men is niet alleen zeer te speken over de in-

richting, het heeft ook geleid tot een flinke toename van ons bezoekersaantal en een sub-

stantieel langere verblijfstijd. 

Ter completering van Deel I is nog een tweede motorlocomotievenloods gepland (opleve-

ring 2020). Voor Deel II is in 2019 een inrichtingsplan ontwikkeld.  

 

Buitenmuseum deel II 

De gemeenteraad van Katwijk heeft op 18 maart 2019 ingestemd met het inrichtingsplan 

voor de Oostoever van het Valkenburgse Meer. Het plan is nog het best te kenschetsen als 

een kwaliteitsverbetering van het recreatiegebied. In dat plan is ook Deel II van de 

uitbreiding van ons buitenmuseum opgenomen. Hier willen wij het volgende realiseren: 

 

Inrichtingsplan Buitenmuseum 
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Een speelterrein voor kinderen 
Een groot speelterrein voor kinderen met ‘spoorgebonden’ objecten waarin zij de mogelijk-
heid hebben om zelf een spoorbaan te kunnen bouwen waarop zij met kleine kipwagens 
zand kunnen vervoeren. Er wordt speciaal hiervoor een systeem gemaakt van houten ele-
menten die door kinderen gemakkelijk en zonder risico kunnen worden gehanteerd. Zo 
kunnen zij met elkaar hun spoorbaan bouwen en gebruiken. Daarbij zijn ook minigravers 
gedacht.  
 
Een demonstratieterrein voor onze bouwmachines 
Ook willen wij in deze uitbreiding een demonstratieterrein realiseren voor onze grote ma-
chines die vroeger in combinatie met smalspoor werden gebruikt. Het betreft een excava-
teur (emmerbaggermachine), een dragline en een stoomheistelling. In het huidige buiten-
museum ontbreekt de ruimte om deze machines in werkende conditie te kunnen tonen. 
Hier bestaat ook de mogelijkheid om een mijngang te realiseren in de heuvel waarlangs de 
excavateur komt te werken. 
 
Een expoterrein en ligweide 
Het derde deel van de uitbreiding voorziet in een expoterrein annex ligweide. Wij organise-
ren met regelmaat evenementen waar externe gasten acte de presence geven. Dat kan nu 
hier plaatsvinden. Op andere dagen dient dit stuk als ligweide. Daar is behoefte aan. We 
merken dat onze bezoekers steeds langer blijven. Een leuke plek om even uit te kunnen 
rusten, is dan van meerwaarde. 

 
Een miniatuurspoorlijn 
De drie delen worden doorsneden door een miniatuurspoorlijntje met een spoorwijdte van 
7,25 inch, waarop ook kinderen met traptreintjes kunnen rijden op dagen dat er geen mini-
atuurstoomtrein rijdt. 

 

Kostenraming 

 periode Raming in euro 

Bouw en inrichting  

Voorbereiding en afwerking door eigen medewerkers 

2019-2020 

planperiode 

463.000 

192.000 

Miniatuurstoomloc tijdens de Kinderstoomdagen. 



Beleidsplan 2020-2025 / Stoomtrein Katwijk Leiden 

 

 

 17 

7 Spoorlijn 

 

In deze planperiode is een aantal werkzaamheden voorzien, die hieronder worden toege-

licht. 

 

Onderhoud en verbetering bestaande lijn 

De verbetering van onze huidige spoorlijn lang het Valkenburgse Meer zal worden 

voortgezet. Zo wordt het laatste stuk licht spoor richting remise vervangen door zwaar 

spoor met een omloop.  

Op de plaatsen waar licht veldspoor gehandhaafd blijft, wordt het spoor vernieuwd waarbij 

in eigen beheer nieuwe lichte wissels worden gebouwd. 

Geleidelijk zal het zware spoor overal in een gedraineerd ballastbed van steenslag worden 

gelegd om de ligging goed te houden en de levensduur van de houten dwarsliggers te 

verlengen. Deze werkzaamheden worden gefinancierd uit eigen middelen. De investering 

per strekkende meter spoor bedraagt 130 euro. 

 

Sluiten lus rond het meer 

Tussen ons huidige eindpunt aan de Wassenaarse Wetering en onze remise ontbreekt nog 

een stuk van zo’n 700 meter. Het terrein waarover de spoorlijn moet worden doorgetrok-

ken, is eigendom van de Kalkzandsteenfabriek uit Hillegom die zand wint uit het Valken-

burgse Meer. In april 2018 heeft deze zich bereid verklaard mee te werken aan de aanleg 

van de smalspoorlijn over het zanddepot, mits dit uitvoerbaar is. Wij hebben daarom in 

oktober 2018 het ingenieursbureau Movares opdracht gegeven de aanleg voor ons te on-

derzoeken en daarbij alle aspecten in ogenschouw te nemen. Uit dit rapport, dat in januari 

2019 is opgeleverd, bleek dat er geen beletsel is om tot aanleg over te gaan. Inmiddels is 

een offerte aangevraagd voor het uitvoeren van alle nodige werkzaamheden, inclusief het 

leggen van een spoorbrug over de toegangsvaart. In het erfpachtcontract met de provincie 

Zuid-Holland uit 1993 is opgenomen dat de provincie ons de grond voor de spoorlijn ‘bouw-

rijp’ oplevert. De kosten voor het leggen van de lijn zijn voor onze rekening. Daarvoor zijn 

alle spoorstaven, hellingplaten en een groot deel van de dwarsliggers reeds aanwezig. Plan-

ning is dit deel gereed te hebben voor de aanvang van het rijseizoen 2020. 

 

Omlegging zuidelijk deel van de lijn 

Naar verwachting zal binnen de huidige planperiode de spoorlijn aan de zuidkant van het 

meer omgelegd moeten worden ten behoeve van de zandwinning die in dit deel van het 

meer plaats gaat vinden en het zanddepot wat hier wordt gesitueerd. Eerder is 

contractueel vastgelegd dat deze werkzaamheden volledig voor rekening komen van de 

zandwinner. Uitgangspunt is dat het werk onder onze regie door een spooraannemer wordt 

uitgevoerd. Het nieuw aan te leggen spoor wordt in een ballastbed van grove steenslag 

gelegd. 

 

Zijtak over het voormalige Marinevliegkamp 

In 2005 hebben wij een voorstel ingediend om onze spoorlijn een zijtak te geven over het 

terrein van het voormalig Marinevliegkamp. Er zou dan een eindpunt kunnen komen bij het 

Panbos of bij een nog te bouwen bezoekerscentrum voor het Nationaal Park Hollandse 

Duinen. Inmiddels hebben ook andere partijen die actief zijn op of langs het terrein 

belangstelling getoond om aangesloten te worden op deze lijn. Het betreft een Perzische 

tuin en stoeterij aan de Oostdorperweg en de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg.  
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In 2018 hebben de gemeentes Wassenaar en Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf en de 

provincie Zuid-Holland overeenstemming bereikt over het bieden van ruimte van 500 bij 

500 meter aan Unmanned Valley, een testsite voor drones. Nu dit besluit is gevallen, kan de 

rest van het gebied worden ingevuld. Wij zien onze smalspoorlijn als een verbindende 

schakel tussen de diverse toeristische initiatieven in dit gebied. Omdat het meenemen van 

fietsen met de trein mogelijk wordt, ontstaan zo leuke combinaties. 

De kosten (materiaal en grondwerk) schatten wij in op 400.000 tot 500.000 euro per 

kilometer. De aanleg gebeurt door eigen medewerkers. 
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8 Stoomtrein Katwijk Leiden in beeld 

 

In 2020 bestaan wij 50 jaar. Terugkijkend naar het allereerste begin kunnen we constateren 

dat het ons op alle fronten goed is gegaan. We hebben inmiddels een representatieve 

collectie opgebouwd, die wereldwijd erkenning krijgt. Ook vertoont het aantal 

medewerkers nog steeds een stijgende lijn. Sinds we hebben besloten om ook op dinsdag 

en donderdag onze poorten te openen, heeft een groeiend aantal geïnteresseerden ons 

weten te vinden. Daar zijn we uiterst gelukkig mee. Het zijn vakkrachten die bij ons heel 

vaak specialistisch werk verzetten.  

Ook het aantal museumbezoekers zit in de lift. Bezoekers komen niet meer alleen uit de 

directe omgeving, maar uit een veel grotere regio waarin zich ook steden bevinden als 

Haarlem, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Meer bezoekers betekent meer inkomsten en 

meer mogelijkheden om grote projecten als de restauratie van materieel of de verlenging 

van onze spoorlijn aan te pakken. 

Kortom, we zijn een gezonde en bloeiende organisatie, die de toekomst met vertrouwen 

tegemoet ziet.  

 

Korte historische schets 

In de eerste helft van de vorige eeuw speelde smalspoor een belangrijke rol in het vervoer 

van mens en product. Door heel Nederland lagen tramlijntjes die het platteland ontsloten 

en in tal van bedrijven zorgde het smalspoor voor het vervoer van grondstoffen en eind-

producten. Een goed voorbeeld daarvan was de aannemerij. Bij wegen, dijken en kanalen in 

aanleg werd het beeld bepaald door stoomlocomotieven die met lange rijen kipwagens 

zand aan- of juist afvoerden. Grote aannemers hadden veelal eigen locomotieven, kipwa-

gens en spoor. Er bestonden zelfs speciale bedrijven die locomotieven en rollend materieel 

verhuurden. Ook in andere bedrijfstakken speelde het smalspoor een grote rol. Bij papier- 

en machinefabrieken, bij waterleidingbedrijven, bij veenderijen en tuinderijen en onder- en 

bovengronds bij de Limburgse mijnen; zonder uitzondering zorgden de kleine locomotieven 

met hun trein van vaak speciaal ontworpen wagens voor prestaties van formaat. Feitelijk 

was het smalspoor de allereerste vorm van zwaar transport. 

 

Maar dat is lang geleden. De meeste stoomtrammetjes legden het al snel af tegen de auto-

bus. Het industriële smalspoor hield het langer vol. Op veel steenfabrieken werden de 

stoomlocs nog vervangen door diesellocomotieven. Maar inmiddels is ook daar de inzet van 

smalspoor voltooid verleden tijd. 

 

Wanneer iets, dat in het verleden zo gewoon was, dreigt te verdwijnen, zijn er altijd wel 

liefhebbers die met vereende krachten proberen de laatste exemplaren te redden. Zo ook 

op smalspoorgebied. In 1970 werd de Nederlandse Smalspoorweg Stichting (NSS) opgericht. 

Net op tijd om de laatste stoomlocomotieven in veiligheid te kunnen brengen; ruim op tijd 

om nog een respectabele collectie op te bouwen van wat hier ooit aan diesellocomotieven 

en rollend materieel heeft dienst gedaan. 

 

Vanaf het begin hebben we dit materieel in werkende conditie aan het publiek willen tonen. 

Immers, één locomotief onder stoom spreekt meer aan dan tien stilstaande. Gelukkig was 

dat mogelijk. In de duinen bij Katwijk lag het smalspoornet van de Leidsche Duinwater 

Maatschappij (LDM). Op dat net verzorgden we in de zomermaanden betaalde treinritten 

voor het publiek. 
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Met zo’n 350 voertuigen groeide de verzameling in de loop der jaren uit tot een van de 

grootste collecties ter wereld. Die collectie paste niet meer in onze loodsen op het LDM-

terrein. Omdat bovendien de collectie foto’s, boeken en oude gereedschappen zich steeds 

verder uitbreidde, werd het idee geboren een smalspoormuseum in te richten. In dat 

museum zou het oude smalspoorbedrijf in al zijn facetten weer tot leven moeten komen. 

Die mogelijkheid kregen we op een terrein aan het Valkenburgse Meer. In augustus 1992 

reden we voor het laatst door de duinen, waarna de grote verhuizing naar Valkenburg 

plaatsvond. Ook dat is inmiddels alweer 25 jaar geleden. In die tijd is er veel veranderd. Zo 

hebben we een spoorbaan van 3 kilometer aangelegd, een binnen- en buitenmuseum ont-

wikkeld en een goed geoutilleerde werkplaats gebouwd. 

 

Organisatiestructuur 

In dit plan spreken we over de Stoomtrein Katwijk Leiden. Voor een goed begrip is een 

toelichting nodig. Stoomtrein Katwijk Leiden is de merknaam die wij hanteren in onze 

communicatie en marketing. Vooral omdat iedereen, zelfs het kleinste kind, een duidelijk 

beeld heeft bij een stoomtrein. De naam Nationaal Smalspoormuseum die we vroeger 

gebruikten, is een veel abstracter begrip waar veel mensen geen beeld bij hebben. Om die 

reden gebruiken we deze naam niet meer actief in onze communicatie.  

De rechtspersonen die de basis vormen zijn de Nederlandse Smalspoorweg Stichting 

(opgericht 1970) die de eigenaar/beheerder is van de museale collectie en de Stichting 

Nationaal Smalspoor (opgericht 1987) die de exploitant van museum en spoorbaan is en 

alle gebouwen in eigendom heeft. Beide stichtingen hebben een eigen bestuur maar 

opereren als een eenheid. Ze werken vanuit een museumvisie en hebben de 

museumdoelstelling expliciet opgenomen in hun statuten. Zowel de Nederlandse 

Smalspoorweg Stichting als de Stichting Nationaal Smalspoor zijn erkend als culturele ANBI. 

Het museum heeft de status van geregistreerd museum. 

 

De organisatie bestaat uit circa 140 vrijwilligers die in leeftijd variëren van 16 tot 86 jaar. 

Ook de leiding van de organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers, die naast hun bestuurlijke 

taak ook actief zijn in de uitvoering. Alle werkzaamheden worden onbetaald verricht. 

Hoewel onze organisatie uitsluitend bestaat uit vrijwilligers, is zij professioneel van opzet. 

Op essentiële vakgebieden zoals financiën, communicatie, marketing, techniek, 

projectmanagement, collectiebeheer en -behoud beschikt onze organisatie over vakmatig 

opgeleide medewerkers. Daar waar de eigen kennis tekortschiet wordt gebruik gemaakt 

van professionele externe bureaus. 

 

Doelstelling 

Stoomtrein Katwijk Leiden heeft bovenal een museumfunctie. Dat wil zeggen dat beheer en 

behoud van de collectie de belangrijkste doelstelling is. Daaruit volgt de even belangrijke 

publieksfunctie, die zich uit in het exploiteren van een statisch museum in combinatie met 

een spoorlijn waarop een deel van de collectie in rijdende staat wordt getoond. Afgeleid 

van deze twee doelstellingen is het bieden van een vrijetijdsbesteding aan mensen van 

diverse leeftijden en het in stand houden van oude ambachten als stoommachinist, 

locomotievensmid etc. 

We streven naar kwaliteit. Stoomtrein Katwijk Leiden is de grootste en oudste organisatie 

in Nederland die zich specifiek heeft toegelegd op het behoud van dit smalspoormaterieel. 

De collectie behoort niet alleen tot de grootste ter wereld, maar vormt ook een goede 

afspiegeling van de terreinen waarop het smalspoor ooit actief was. In de loop der jaren 

hebben wij ons ontwikkeld tot een volwaardig museum dat erkenning heeft gekregen als 
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‘geregistreerd museum’. De bovenstaande doelstellingen komen dan ook terug in ons 

mission statement: 

 

Stoomtrein Katwijk Leiden is een volwaardig museum dat een deel van het Nederlands 

nationaal erfgoed beheert en exposeert. Zij doet dit nadrukkelijk door een museum te 

combineren met een smalspoorlijn in bedrijf. Zij wil een toonaangevende organisatie zijn die 

voortdurend streeft naar verbetering. Zij wil haar bijdrage leveren aan de recreatiefunctie in 

de Randstad. Zij wil haar organisatie, haar museale collectie en het totale product op een 

zodanig peil brengen en houden dat dit aansluit bij de hoge eisen die in Nederland aan een 

‘geregistreerd museum’ worden gesteld. 

 

Onze gehele collectie is geregistreerd in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed dat met 

medewerking van het Ministerie van OCW onder auspiciën van de Stichting Mobiele 

Collectie Nederland is opgesteld. De collectie vormt daarmee een onderdeel van de 

Collectie Nederland.  

 

Wij onderschrijven ICOM-definitie van een museum: “Een museum is een permanente 

instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het 

publiek, niet gericht op het maken van winst. die de materiële getuigenissen van de mens en 

zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover 

informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.” 

 

Marketing en exploitatie 

In 2015 hebben we gekozen voor een radicaal andere aanpak van onze marketing. Vanaf 

dat moment zijn we ons nadrukkelijker gaan richten op onze primaire doelgroepen. Dat zijn 

ouders met hun kinderen en grootouders met hun kleinkinderen en dat vooral binnen een 

cirkel van een half uur reistijd naar Valkenburg (ongeveer de hele Randstad). Op de tweede 

plaats komen de zomerse toeristen en op de derde plaats de smalspoorliefhebbers.  

Anders dan in de jaren daaraan voorafgaand, zetten we voor het verspreiden van onze 

boodschap nu sterk in op social media, zoals Facebook en Twitter. Voor de nabije omgeving 

blijft ook free-publicity via kranten en rtv belangrijk. 

 

Het heeft zijn effect gehad. Het aantal bezoekers dat voor 2015 jaarlijks schommelde rond 

de 12.000, ligt sinds dit moment tussen de 20.000 – 25.000 bezoekers. Uit achtergelaten 

reviews op Facebook, Google en Twitter blijkt ook dat men geen spijt van zijn bezoek. “Wat 

hebben we gisteren een heerlijke dag gehad. De medewerkers hebben echt liefde voor hun 

‘werk’. Onze zoon en dochter hebben genoten (en wij met hen) van de verhalen en natuurlijk 

van het ritje in de stoomtrein. Alle vragen van onze zoon van 6 werden vol aandacht 

beantwoord. De kaartjes zijn vandaag mee naar school om de verhalen te vertellen. Wij 

hopen dat jullie nog heel lang dit kleinschalige leuke museum draaiende kunnen houden! 

 

Jaarlijks openen wij onze poorten op de zaterdag voor Pasen en zijn dan tot eind september 

open op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Tijdens de schoolvakanties (Regio Midden) 

zijn we ook toegankelijk op dinsdagen en donderdagen. Tot slot zijn er in het najaar nog 

rijdagen in de herfstvakantie en tussen Kerst en Oudjaar. 

Daarnaast hebben we een aantal arrangementen ontwikkeld die ook buiten de reguliere 

rijdagen plaats kunnen vinden. Gezamenlijk zijn deze arrangementen goed voor zo’n 15% 

van het totale jaarlijkse bezoekersaantal. 
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In 2016 is de naast ons museum gelegen horecagelegenheid De Tender (geen onderdeel 

van onze organisatie) overgenomen door de Brasserie Groep. Zij heeft hier met Brasserie 

Buitenhuis een van de populairste horecagelegenheden in de regio gecreëerd die 

gedurende het hele jaar druk bezocht is. Met Brasserie Buitenhuis bestaat een nauwe 

samenwerking die heeft geleid tot veel extra groepen. De samenwerking zal de komende 

jaren verder uitgebouwd worden. Met Brasserie Buitenhuis, Surfschool Pro-Intro en de 

gemeente Katwijk wordt gezamenlijk gewerkt aan een kwaliteitsverbetering van het 

recreatiegebied. 

 

Financiën 

Mede dankzij het groeiende aantal bezoekers is onze financiële situatie gezond. Wij zijn vrij 

van hypotheken en maken een bescheiden winst. Dat geld voegen we toe aan onze 

bestemmingsreserves bedoeld voor de realisatie van grote projecten. 

Het overgrote deel van de inkomsten komt uit ritopbrengsten. Het betreft hier zowel de 

opbrengsten uit de gepubliceerde rijdagen als uit extra ritten op andere dagen. De 

opbrengst uit de verhuur van ruimte is beperkt. Het Donateursfonds wordt gebruikt voor de 

uitvoering van kleine (restauratie-)projecten. 

Ruim 47% van de kosten gaat naar museum, restauratie en werkplaats. Ruim 38% gaat naar 

huisvesting (23,5% waaronder onderhoud gebouwen, nutskosten, OZB, erfpacht, 

schoonmaak) en algemene kosten (14,5% waaronder assurantie, accountant, kantoor). 

De ervaring bij vergelijkbare organisaties is, dat een verantwoorde exploitatie met 

voldoende middelen voor onderhoud en vernieuwing alleen kan worden bereikt indien de 

vaste lasten tot een minimum kunnen worden beperkt. Grootschalige bouwprojecten zoals 

de bouw van nieuwe stoomketels, verlenging van de spoorlijn en vernieuwing en 

uitbreiding van de expositie kunnen nimmer uit de normale exploitatie worden bekostigd.  

 

Milieu en veiligheid  

Energie en water een jaarlijkse kostenpost van ruim € 14,000 (zo’n 6% van de omzet). Het 

betreft hier vooral elektriciteit dat we aanwenden voor verlichting, verwarming en de ma-

chines in onze werkplaats. In het programma voor groot onderhoud van alle gebouwen 

worden nu de installaties zo duurzaam mogelijk gemaakt. Dit gebeurt onder meer door 

isolatie, het kiezen voor led-verlichting en energie arme verwarmingsinstallaties. In de 

planperiode willen we ook onderzoeken of de daken van ons museum en onze remise ge-

schikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. 

 

Wij hebben ons aangesloten bij het veiligheidsnormeringssysteem, zoals dit voor de 

Nederlandse museumspoorlijnen is opgesteld door de koepelorganisatie Historisch 

Railvervoer Nederland. Dit betekent dat vaste veiligheidsnormen worden gehanteerd en er 

een systeem is waarin de borging ten aanzien van veiligheid en vakbekwaamheid is 

geregeld. Onze normen zijn vastgelegd in een eigen Risico-Inventarisatie en –Evaluatie en 

een calamiteitenplan. Het zijn levende documenten die regelmatig worden geëvalueerd en 

geactualiseerd. Al onze veiligheidsfunctionarissen hebben daarvoor de bijbehorende 

opleiding gevolgd.  

Voor alle vrijwilligers is er jaarlijks, voorafgaand aan het rijseizoen, een herinstructie 

waarbij met name wordt ingegaan op zaken die bij het actualiseren van de Risico-

Inventarisatie en -Evaluatie en het calamiteitenplan naar voren zijn gekomen. Circa 20 

medewerkers zijn in het bezit van het certificaat bedrijfshulpverlener.  
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9 Tijdsplanning en budgetraming 

 

project periode Raming in euro 

Collectie   

Afronding rijvaardige restauratie stoomloc 7 2019-2020 

Rijvaardige restauratie stoomtramlocomotief ZE 607 

Ketelonderzoek stoomloc 16 

Rijvaardige restauratie stoomloc 16 (bij positief onderzoek) 

Rijvaardige restauratie HVA 205 

Rijvaardige restauratie Sumberhardjo 10 

Optische restauratie brigadelocomotief 1990 planperiode 

Rijvaardige restauratie motorlocomotieven (1-4/jaar) planperiode 

Restauratie goederenwagen GTW GV15 

Restauratie postbagagewagen DL3 Stoomtram Maas en Waal 

Bedrijfsvaardige restauratie excavateur en dragline 

Optische restauratie stoomheistelling 

2019-2020 

2019-2021 

2020 

planperiode 

planperiode 

planperiode 

2024-2025 

planperiode 

2018-2022 

2023-2025 

planperiode 

planperiode 

10.000 

150.000 

eigen beheer 

10.000 

150.000 

150.000 

16.000 

gem. 3.000/loc 

5.000 

10.000 

5.000/object 

5.000 

Binnenmuseum   

Bouwkundig ontwerp Noorderlicht Architekten 

Bouw en inrichting nieuwe museumhal 

Verbouwing bestaande museumhal en voorhal 

Uitvoering binnenexpositie door JoraVision  

Voorbereiding en afwerking door eigen medewerkers 

2019 

2020-2021 

2020-2021 

2020-2021 

2020-2021 

5.000 

507.000 

331.000 

284.000 

95.000 

Buitenmuseum Deel II   

Bouw en inrichting Buitenmuseum 

Voorbereiding en afwerking door eigen medewerkers 

2019-2020 

planperiode 

463.000 

192.000 

Spoorlijn   

Onderhoud en versterking bestaande spoorlijn 
Sluiten lus rond het meer 
Omlegging zuidelijk deel van de lijn 
Zijtak over het voormalige Marinevliegkamp 

planperiode 
2019-2020 

planperiode 

planperiode 

130.000/km 

provincie 

zandwinner 

400.000-500.000/km 

 


