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Uit de werkplaats
Pieter van der Ham

Er is de afgelopen weken niet alleen hard gewerkt aan de collec-
tie en de spoorbaan, maar er is ook vooruitgang geboekt in een
aantal projecten waarmee we al lange tijd bezig zijn. 

Stoomlocomotieven

Nu door het Mondriaanfonds een subsidie is toegezegd voor de
restauratie van de Vrijland is deze loc in de werkplaats binnen
genomen. Dat gaat niet zonder slag of stoot, omdat wij daar
geen spoor met een spoorwijdte van 750 mm hebben. Gelukkig
kan onze hefbrug en de verhoogde werkstand zonder problemen
op 750 mm worden ingesteld. De locomotief wordt nu geheel op
foto vastgelegd. Daarna worden de appendages gedemonteerd
voor revisie. De kast wordt losgemaakt van het onderstel en zal
er op een later moment vanaf gehesen worden. Vervolgens wor-
den ketel en onderstel gescheiden. De ketel wordt op tekening
gezet waarna onze ketelbouwer Van Steen in Pijnacker een exac-
te replica maakt van de originele ketel. Ondertussen reviseren
wij het machinegedeelte. De wielstellen worden extern voorzien
van nieuwe wielbanden waarmee meteen ook de spoorwijdte
wordt aangepast naar 700 mm. Volgens plan moeten de werk-
zaamheden aan de Vrijland in de loop van 2021 zijn afgerond.
De stoomlocomotieven 5 en 8 ondergingen in november hun
tweejaarlijkse keuring door onze sponsor Lloyds Register. Beide
locs zijn in orde bevonden. Voor de keuring moeten bijvoorbeeld
de appendages worden losgnomen. Voor ons een ideaal
moment om kleine reparaties uit te voeren en de locomotieven
te voorzien van nieuwe pakkingen, zodat ze gereed staan voor
het seizoen 2019. 
Bij stoomloc 7 wordt gewerkt aan de wielen en assen. In decem-
ber constateerden we dat de drie ‘ondergedeelten’ van de
aspotten aan de linker zijde van de locomotief – de oliereser-
voirs waarin de spons zit die de as smeert – afkomstig zijn van
twee andere O&K’s die dienst deden bij Lambert Frères. Op zich
is dit geen probleem. Dergelijke onderdelen zijn universeel. De
aspotten aan de rechterkant zijn wel alle drie origineel, maar wel
gebroken geweest en gerepareerd. Het is weer een bewijs dat
deze locomotief veel te verduren heeft gehad. 

Motorlocomotieven

Voor onze motorlocomotief 15 werd in december een gebruikte
Kromhout 2LS dieselmotor gekocht. Locomotief 15 is samen met
Kromhout motorlocomotief 14 en Deutz motorlocomotief 12 in
1983 overgenomen van aannemersbedrijf Strijland in Uithoorn.
Loc 15 had geen motor meer en ook de vloer van de cabine, de
radiateur en de brandstoftank waren niet meer aanwezig.
Twintig jaar geleden hebben we de locomotief al uiterlijk geres-
taureerd in de hoop er ooit weer een originele Kromhout-
motor in te kunnen plaatsen. Dat is nu gelukt. Het bijzondere is
dat deze ‘nieuwe’ motor het nummer 7692 heeft en komt uit
een identieke Kromhout motorlocomotief uit 1936 die jarenlang
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dienst heeft gedaan bij de Wester Gasfabriek in Amsterdam. In
de Tweede Wereldoorlog is deze loc zelfs enige tijd voorzien
geweest van een houtgasgenerator. De motor die wij nu hebben
aangeschaft, lijkt in goede staat en zal misschien al op korte ter-
mijn worden ingebouwd. Het bijzondere is dan, dat wij voor het
eerst alle drie onze Kromhout/Du Croo & Brauns motorlocomo-
tieven bij elkaar kunnen zien. Motorlocomotief 14, die ook is
voorzien van een Kromhout, is enkele jaren geleden al volledig
gerestaureerd maar heeft nog een probleem met haar lagers
waarvoor ze nog een keer terug moet keren in de werkplaats.

Van Ruston motorlocomotief 22 is het onderstel gereed. Een
groot deel van het remwerk was ernstig versleten en is nu ver-
nieuwd. Ook is de locomotief weer voorzien van baanruimers.
De locomotief wordt uiterlijk teruggebracht in de fabriekstoe-
stand zoals zij ooit door Ruston is geleverd.
Binnenkort komt ook motorloc 42 voor een grote restauratie in
de werkplaats. Het is een door Spoorijzer gemoderniseerde
Deutz OMZ 122 die heeft dienst gedaan bij Steenfabriek Copera.
Er wordt een andere motor ingebouwd. Ook moet een groot
deel van het plaatwerk worden vervangen en tot slot wordt de
spoorwijdte van 600 naar 700 mm gebracht. Onze motorloco-

motief 23, de blauwe Diema DS50, komt voor een opknapbeurt
in de werkplaats. De motor wordt voorzien van nieuwe pakkin-
gen en de locomotief wordt geheel schoon gemaakt en gelakt. 
In februari start ook het project om de elektroloc uit Berlijn te
monteren en geschikt te maken voor expositie.

Spoorbaan

Na maanden van voorbereidingen waarin dwarsliggers werden
voorgeboord en een nieuwe overwegconstructie voorbereid, is
de renovatie van het spoor gestart. Het gaat om een traject van

ruim 300 meter langs het meer van de overweg tot aan de eer-
ste bocht. Dit deel werd twaalf jaar geleden als eerste van zwaar
spoor voorzien met oude houten dwarsliggers die afkomstig
waren van het Floriadeterrein in Zoetermeer. Inmiddels is de
kwaliteit van de bielsen zo achteruit gegaan dat vernieuwing
noodzakelijk is. Het spoor wordt nu in een ballastbed van steen-
slag gelegd. De overweg is, in de 25 jaar dat zij dienst heeft
gedaan, zo’n 15 cm gezakt. Er is nu een zware constructie
gemaakt die bestaat uit betonplaten met spoorstaven. Het gehe-
le project wordt gerealiseerd door eigen vrijwilligers onder lei-
ding van onze chef spoorbouw Erwin Mostert.
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Du Croo & Brauns 115 uit 1927 in Doornroosjesslaap op 10 oktober 2014 bij de
Suikerfabriek Merican, Kediri. Foto: Gerard de Graaf.

Project repatriëring Du Croo & Brauns stoomlocomotieven

De Republiek Indonesië heeft besloten ons voor een periode van
tenminste twintig jaar twee Du Croo & Brauns stoom locomo tieven 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 Cultuur -
fonds, 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. 

Toekomstplannen

Op dit moment zijn we hard bezig om in de tweede helft van dit
jaar te kunnen beginnen aan het completeren van de spoorlijn
rond het meer. Het betreft een stuk van circa 1000 meter spoor
dat moet worden aangelegd om de lus compleet te krijgen. Het
zanddepot langs de Wassenaarse Wetering is nog steeds in
gebruik bij de Hillegomse kalkzandsteenfabriek. In april 2018
heeft deze zich bereid verklaard mee te werken aan de aanleg
van de smalspoorlijn over het zanddepot, als dit uitvoerbaar is.
Wij hebben daarom in oktober ingenieursbureau Movares
opdracht gegeven de aanleg voor ons te onderzoeken en daarbij
alle aspecten in ogenschouw te nemen. In januari levert
Movares haar rapport op, waarna wij dit met de betrokken par-
tijen bespreken. Inmiddels is een offerte opgevraagd voor het
uitvoeren van alle nodige werkzaamheden, inclusief het leggen
van een spoorbrug over de toegangsvaart. In het erfpachtcon-
tract uit 1993 is opgenomen dat de provincie ons de grond voor
de spoorlijn ‘bouwrijp’ oplevert. De kosten voor het leggen van
de spoorbaan zijn voor onze rekening. Gelukkig zijn daarvoor al
de spoorstaven, hellingplaten en een groot deel van de dwarslig-
gers aanwezig. Wij hopen de spoorlijn gereed te hebben voor de
aanvang van het rijseizoen in 2020, ons jubileumjaar.

Vorig jaar werden wij verblijd met een legaat van 25.000 euro
van wijlen de heer J. Leemans uit Leiden. Het bestuur heeft in
december besloten dit legaat aan te wenden voor de bouw van
een tweede motorlocomotievenloods. De loods gaat ruimte bie-
den aan maximaal 24 motorlocomotieven. Hierdoor komt in de
remise veel ruimte vrij die zal worden gebruikt om de nu nog
buiten staande kipwagens onder dak te brengen.

In september 2017 hebben wij bij de gemeente Katwijk een ver-
zoek ingediend voor uitbreiding van ons buitenmuseum. Zoals al
eerder gemeld, is het de bedoeling in dit deel een spoorbaan te
maken waarop kinderen zich kunnen voortbewegen in een trap-
trein of op railfietsen. Ook komt er ruimte voor een 7 ¼ inch
miniatuurspoorbaan en voor demonstraties met onze excavateur
en dragline. In 2018 heeft de gemeente Katwijk een plan opge-
steld voor een kwaliteitsverbetering van het recreatiegebied
Valkenburgse Meer waarin de uitbreiding van ons buitenmuse-
um is meegenomen. Binnenkort nemen het college van 
B&W en de gemeenteraad hierover een besluit.

In 2018 hebben twee bureaus op ons verzoek een voorstel inge-
diend voor een nieuwe opzet van ons binnenmuseum. Hieruit is
het voorstel van Joravision uit Rijnsburg gekozen. Dit bedrijf ont-
wikkelt en bouwt de inrichting voor vele musea en attractiepar-
ken over de gehele wereld. Wij gaan dit plan de komende perio-
de bespreken met de culturele fondsen om te bezien of hiervoor
gelden kunnen worden verkregen. In de plannen wordt ook de
uitbouw van ons museum en onze werkplaats over een lengte
van zestien meter meegenomen.

Alweer veertien jaar geleden hebben wij een voorstel ingediend
om onze spoorlijn rond het meer een zijtak te geven over het
terrein van het voormalig Marinevliegkamp. Er kan dan een
eindpunt komen bij het Panbos of bij een nog te bouwen bezoe-
kerscentrum voor het Nationaal Park Hollandse Duinen. In 2018
hebben de gemeentes Wassenaar en Katwijk, het Rijksvastgoed-
bedrijf en de provincie Zuid-Holland overeenstemming bereikt
over het bieden van ruimte van 500 bij 500 meter aan
Unmanned Valley. Dit wordt een testsite voor drones. Nu dit
besluit is gevallen, kan de rest van het gebied worden ontwor-
pen en zal duidelijk worden of er ruimte is voor de smalspoorlijn.
Wij zien die lijn als een grote kans voor de recreatieve ontwikke-
ling van dit gebied binnen de groene buffer. Het is aan de over-
heidspartijen om ons initiatief op te pakken en daarvoor de
ruimte te bieden.
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