Uit de werkplaats
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In Berlijn rolt Johan Koning ter Heege de bovenbouw van de e-loc naar de laadplaats. Foto: Gerard de Graaf.

Het rijseizoen is inmiddels vrijwel achter de rug en we hebben
weer tijd om te werken aan ons materieel en het onderhoud van
de gebouwen. Dat betekent niet dat er in de afgelopen periode
niets is gebeurd. In tegendeel. Hieronder een overzicht.
E-loc uit Berlijn
Onlangs hebben wij een bovengrondse elektrische locomotief
aan onze collectie kunnen toevoegen. Daar zijn we uiterst gelukkig mee, want een dergelijke loc, van het model dat vroeger
onder andere werd gebruikt bij de papierfabrieken van Van
Gelder, stond al heel lang hoog op onze verlanglijst. De e-loc is
afkomstig van de Berliner Parkeisenbahn.

Als alles is geladen, sjort Leo Kok de hele zaak vakkundig vast. Foto: Kees Plug.

De Parkeisenbahn (600 mm) is geen museum, heeft geen museumgebouw en maar zeer beperkte opslagmogelijkheden. Men
verwierf in 1992 een 700 mm elektrische locomotief die altijd
een vreemde eend in de bijt bleef, waar men niets mee kon en
waar (bijna) niemand gelukkig mee was. Kortom, men wilde wel
van de loc af. We zijn overeengekomen dat wij de loc voor een
periode van 20 jaar in bruikleen krijgen.
De locomotief met fabrieksnummer 9374 is in 1928 gebouwd
door de Berliner Maschinenfabrik AG vormals L. Schwartzkopff
met een elektrische installatie van de Maffei-Schwartzkopff
Werke. Afnemer was de Berliner Kalksandstein Werke in
Niederlehme bij Königswusterhausen.
Onze sponsor Tiggelovend-Kok heeft de
loc op 22 oktober van Berlijn naar
Valkenburg vervoerd. De locomotief staat
inmiddels in de werkplaats en alle onderdelen zijn opgeborgen in ons speciale
magazijn voor projecten in uitvoering. Als
eerste worden de wielstellen, waaraan de
motoren zitten, onder handen genomen.
Daarna wordt de locomotief samengevoegd en voor expositie gereed gemaakt.
In een later stadium bekijken we of en
hoe de locomotief rijvaardig kan worden
gemaakt. In een komend nummer gaan
we dieper in op de geschiedenis van deze
locomotief.
Stoomlocomotieven
Alle vier de rijvaardige stoomlocomotieven hebben dit jaar dienst gedaan. Het
meeste werk werd verricht door de locomotieven 4 en 8. Locomotief 1 kwam af
en toe in actie en stoomlocomotief 5
alleen tijdens de Stoom- en Dieseldagen.
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Voorbereidingen voor
de stoomkeuring.
Machinist Peter van der
Werff (rechts) wordt bij
het wassen van de
ketel van loc 8
geholpen door dochter
Iris en zoon Joris.
Foto: Kees Verhoeff.

Het klinkwerk aan het onderstel van stoomloc 7 is in oktober
afgerond. Binnenkort wordt begonnen aan het samenstellen van
de wielstellen en het pas maken van de wiellagers, waarna de
wielen in het frame komen. Dan kan het drijfwerk gemonteerd
worden. Ook is begonnen aan het voorbereiden van de vlampijpen.
Voor tramlocomotief ZE 607 wordt een restauratieplan geschreven en worden fondsen geworven. Het is de bedoeling deze
locomotief in 2019 binnen te nemen in de werkplaats. Voor deze
locomotief moet een nieuwe ketel gebouwd worden en ook
moeten de wielbanden worden vervangen. Getracht wordt aan
de bovenbouw van de locomotief zo min mogelijk te doen, zodat
de huidige gebruikssporen zichtbaar blijven en er straks geen
uiterlijk bijna nieuwe locomotief staat. Er kan echter pas goed
beoordeeld worden wat de toestand is van alles, als de machine
uit elkaar is genomen.

Motorlocomotieven
Van Ruston motorlocomotief 22, afkomstig van Steenfabriek
Ariëns Meijnerswijk, is alle plaatwerk inmiddels in de originele
Ruston olijfgroene kleur gebracht. De motor is gemonteerd en
loopt goed. Er zijn twee wielstellen in profiel gebracht waarbij
ook nog het nodige laswerk werd verricht. Het remwerk was
nogal een allegaartje met veel slijtage en krijgt nu een grote
beurt. Naar verwachting zal de locomotief begin volgend jaar in
dienst komen.
Van de Kröhnke motorlorrie, afkomstig van de steenkolenmijn
Laura & Vereeniging, is het frame inmiddels gestraald bij onze
sponsor Metaalbescherming Katwijk. Slechte delen zijn vervangen en het tandwiel van de versnellingsbak is vernieuwd. Voor
deze locomotief hebben we al een vervangende Deutz motor. De
locomotief wordt gerestaureerd in de toestand waarin zij bij de
mijn dienst deed.
De Du Croo & Brauns locomotief van de Rotterdamse
Drinkwaterleiding, onze motorloc 8, is bijna gereed. In oktober
werden de werkzaamheden aan de motor afgerond en zijn we

Roel Koolen stookt de klinknagels roodgloeiend. Foto: Ivo Kaptein.

Vervolgens wordt de nagel vastgeklonken. Foto: Ivo Kaptein.

De stoomlocomotieven 5 en 8 worden momenteel voorbereid
voor de tweejaarlijkse keuring die in november plaats vindt.
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begonnen met het terugplaatsen van motorkap en cabine. Naar
verwachting zal de locomotief rond de jaarwisseling gereed zijn.
De Jung motorlocomotief type MS 131 uit 1929, die afkomstig is
van Kleiwarenfabriek Nieuw Werklust uit Hazerswoude-Rijndijk,
is grotendeels gereed. De motor loopt echter nog niet geheel
naar de zin van onze techneuten. Idee is om de cabine waarmee
de locomotief bij ons is binnen gekomen, te restaureren en terug
te plaatsen. Bekend is dat Jung deze locomotief ook kon leveren
met een cabine, maar een afbeelding van een dergelijke cabine
is niet bekend. De cabine die op onze loc zit is zeker geen product van Jung. Daarvoor is de constructie veel te lomp en amateuristisch van uitvoering. De locomotief heeft inmiddels een
olijfgroene kleur gekregen. Omdat dit de eerste laklaag boven de
grondverf was, gaan we er van uit dat dit de kleur is waarin de
machine door Jung is afgeleverd.
Spoorbouw
Met het ingenieurs- en adviesbureau Movares uit Utrecht werken wij aan het plan voor de aanleg van het ontbrekende deel
van de spoorbaan. Het betreft in totaal duizend meter spoor
met daarin de passage van de toegangsvaart naar het
Valkenburgse Meer. Het is de bedoeling dat Movares haar plan
in januari 2019 oplevert.
In oktober werden de laatste van de vierhonderd dwarsliggers
gezaagd en geboord die nodig zijn voor de vernieuwing van het
traject tussen de overweg en het overpad aan de zuidoostzijde
van het meer. De ruim driehonderd meter spoor wordt hier
geheel uitgenomen. Vervolgens komt er een ballastbed met
daarop de nieuwe dwarsliggers. Daarna worden de huidige
spoorstaven terug geplaatst. Eind maart, voor de start van het
nieuwe rijseizoen, moet dit grote project afgerond zijn.
We hebben er ook twee nieuwe sponsors bij. Van Spiba
Spoorweggereedschap ontvingen we een schiftijzer en een dop
voor kraagbouten; van Voestalpine Railpro twee blikken spoorstaafcoating.

Bram Regeer en Leen Goedhart nemen de deuren van diesellocloods onder
handen. Foto: Kees Verhoeff.

Onze loc 19 (Jung MS 131, 4517/1929) in haar olijfgroene jas. Foto: Ivo Kaptein.

Gebouwen en terreinen
De grote verbouwing van de werkplaats gaat nog steeds door. De
schilderswerkplaats is nu geheel gereed. Het is een schone en
goed verlichte ruimte geworden. Alle wanden en het plafond zijn
wit en de vloer is voorzien van een gladde lichtgrijze coating. In
de timmerwerkplaats staan alle machines inmiddels op hun
plaats en is de verlichting bijna gereed. Er wordt nu gewerkt aan
een nieuwe houtopslag waarop de afzuiging van alle machines
komt. We verwachten dat deze werkzaamheden rond de jaarwisseling gereed zullen zijn. Daarna beginnen we aan de uitbreiding
van de smederij waarin ook betere machines komen te staan. De
werkplaatshal zelf is opgeruimd en ook is de vloer voor een deel
gecoat. Daardoor is achterin op spoor 5 nu ruimte ontstaan voor
een plaatwerkerij. Langs spoor 7 zijn extra werkplekken ontstaan
omdat alle kasten hier verdwenen zijn. Tot slot is het magazijn
voor kleine onderdelen geheel opnieuw ingericht.
Achter de werkplaats en het museum is nieuwe bestrating aangebracht en is een nieuw hekwerk geplaatst. Ook rondom de
remise wordt nu een nieuw hek geplaatst met daarin enkele
doorgangen voor trein en vrachtwagens. De motorlocloods heeft
aan de buitenkant een grote schilderbeurt gekregen. Als laatste
zijn nu de toegangsdeuren aan de beurt. De rijtuigloods is ook
bijna geheel geschilderd. Al eerder was de berging in onze tuinderij onder handen genomen. Op het programma staan nog de
lichtkap van de stoomlocloods en ons station. Voor- en zijgevel
van ons museum en werkplaats waren al eerder gereed.
LGB-baan
De grote LGB-baan voor het museum heeft vrijwel het gehele
seizoen dienst gedaan en had veel belangstelling. Het landschap
krijgt nu langzaam vorm en de laatste kunstwerken worden
gebouwd. In oktober verscheen een replica van ons station op
de baan.

Project repatriëring Du Croo & Brauns stoomlocomotieven
De Republiek Indonesië heeft besloten ons voor een periode van
tenminste twintig jaar twee Du Croo & Brauns stoomlocomotieven in
bruikleen te geven. Het zijn een 90 pk sterke vierassige Klien-Lindner
(29/1924) en een 80 pk sterke BB Mallet (115/1927). Een grote wens
wordt hiermee vervuld! Veel dank zijn wij verschuldigd aan alle
betrokkenen aan Indonesische zijde voor het in ons gestelde
vertrouwen om dit gedeelde culturele erfgoed in ons museum te
kunnen tonen! Jaren geleden is ons voor transport en rijvaardig
herstel al een bijdrage toegezegd door het Prins Bernhard Cultuurfonds, maar er is meer geld nodig. Daarom doen wij een beroep op
allen dit transport mogelijk te maken door een krachtige donatie op
de bankrekening van ons Donateursfonds NL71 INGB 0002 7459 76
onder vermelding van stoomlocomotieven Indonesië.

Du Croo & Brauns 115 uit 1927 in Doornroosjesslaap op 10 oktober 2014 bij de
Suikerfabriek Merican, Kediri. Foto: Gerard de Graaf.
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