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Uit de werkplaats
Pieter van der Ham

De pannen liggen op het dak van de Tweede Motorlocomo 
tievenloods. In de werkplaats wordt stug doorgewerkt aan drie 
stoomlocomotieven en een aantal motorlocs. En we hebben 
opdracht verleend aan Kandt Heiwerken uit Nieuwerkerk a/d 
IJssel voor de bouw van de landhoofden en het plaatsen van de 
16 meter lange spoorbrug waarmee de spoorlijn rondom het 
meer na vele jaren eindelijk kan worden gesloten. 
 
Stoomlocomotieven 
In de werkplaats wordt gewerkt aan de restauratie van drie 
stoomlocomotieven.  
De vlampijpen voor stoomloc 7 worden nu op maat gemaakt, 
zodat ze binnenkort kunnen worden ingerold. Daartoe moeten 
ze aan de ene kant (vuurkistzijde) worden ingenomen en aan de 
rookkastzijde worden verwijd. De restauratie van deze locomo
tief wordt bekostigd uit eigen middelen en donaties.  
Het onderstel van Henschel tramlocomotief 607, de Vrijland, is 
schoongemaakt, gestraald en van coating voorzien. De bestelling 
voor de wielbanden is gedaan en de wielstellen zijn, ontdaan van 
de oude wielbanden, voor de juiste maatvoering afgeleverd bij 
de fabriek. De restauratie van de Vrijland is mogelijk door een 
subsidie van het Mondriaan Fonds en eigen bijdragen. 
Voor stoomlocomotief 6 kan dankzij een subsidie van de 
Stichting TBI Fundatie een nieuwe ketel worden gebouwd. De 
locomotief wordt verder waar nodig gereviseerd. 
De tekeningen voor de nieuwe stoomketels voor de locomotie
ven 6 en 607 liggen inmiddels bij Lloyds Register ter goedkeu
ring. Zodra dat is gebeurd, kunnen de stoomketels in opdracht
worden gegeven. Ook de door Hans Nahon gemaakte ketel
tekening van loc 7 ligt bij Lloyds. Deze locomotief is afkomstig 
uit Frankrijk en heeft nooit onder Nederlandse keur gestaan. 
Om hier dienst te mogen doen, is een goedgekeurde tekening 
een voorwaarde. 
 
Motorlocomotieven 
Eind vorig jaar is begonnen met een grote revisie van onze 
motorlocomotief 23 (Diema 1717/1953), bij ons bekend als de 
Blauwe Diema. De motor had lekkage en onderstel en boven
bouw zagen er behoorlijk gehavend uit. De locomotief is volledig 
uiteen genomen. Het onderstel is schoongemaakt en in de verf 
gezet. Ook cabine en motorkap kregen een grote beurt en zien 
er nu weer strak uit. In de aandrijving werden alle lagers gecon
troleerd en voorzien van nieuwe oliekeerringen. Wat nu nog rest 
is de motor. Die heeft dermate veel slijtage dat een volledige 

revisie het beste zou zijn. Of dat er op korte termijn in zit, is de 
vraag. De Coronapandemie heeft voor een flinke terugloop van 
onze inkomsten gezorgd.  
De motor van de gele Deutz locomotief (25768/1939) met het 
nummer 42 is inmiddels volledig gereviseerd en heeft ook al 
naar volle tevredenheid proefgedraaid. We zijn inmiddels aan de 
slag met het onderstel. Eerste actie was het legen van de drie 
grote ballastcompartimenten in het frame. Ze waren door Deutz 
bij de bouw van de loc gevuld met staalschroot dat in de loop 
der jaren volledig aan elkaar is vastgeroest. Het kale frame is ver
volgens gestraald en voorzien van een coating.  
In Smalspoor 123 was het verhaal te lezen over de ontdekking 
van loc 82, een Deutz OME 117F. Die locomotief is in de afgelo
pen maanden rijvaardig gemaakt. Op 29 augustus vond de  
officiële overdracht plaats door de familie Ekelschot aan ons 
museum. De loc kreeg op die dag ook de naam Marinus. 
De allerkleinste motorlocomotief uit de collectie is een Kröhnke 
motorlorrie die afkomstig is van de Maatschappij tot Exploitatie 
der Steenkolenmijnen Laura & Vereeniging in Eygelshoven. Ze 
werd daar gebruikt voor licht rangeerwerk met houtlorries, 

De familie Ekelschot 
maakt op 29 augustus 
de eerste rit met 
motorloc 82.  
Foto: Gerard de Graaf.

Hans de Bruin is bezig met de voorbereiding van de vlampijpen voor stoomloc 7. 
Foto: Gerard de Graaf.
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waarop de stutpalen voor de mijngangen werden vervoerd. Tot op 
heden had deze motorlorrie het nummer 823 omdat ze bij het 
mijnmaterieel was ingedeeld, waarvoor wij 800nummers gebrui
ken. Ze is nu opgenomen in de reeks van motorlocomotieven en is 
daarom vernummerd in 86. Inmiddels is de locomotief rijvaardig. 
Al zijn er nog enkele kleine puntjes die verholpen moeten worden. 
 
Buitenmuseum 
Een in het oog springend project is de bouw van Tweede 
Motorlocomotievenloods die nu helemaal onder de pannen ligt. 
De beide motorlocloodsen met daartussen de kleine traverse 
vormen een prachtige eenheid. Net als bij de eerste loods is als 
dakbedekking gekozen voor het toepassen van gebruikte rode 
dakpannen om het historische karakter te versterken. Ook voor
de rails, verlichting en bestrating wordt gebruik gemaakt van 
gebruikte materialen 
 
Spoorlijn 
De grondwerkzaamheden om de spoorlijn rond het meer com
pleet te krijgen, zijn in september weer opgepakt. We hebben 
opdracht verleend aan Kandt Heiwerken uit Nieuwerkerk voor de 
bouw van de landhoofden en het plaatsen van de zestien meter 
lange spoorbrug. Dit werk zal in de eerste drie maanden van 
2021 worden uitgevoerd nadat het vergunningentraject geheel 
is doorlopen. Ondertussen treffen we al veel voorbereidingen, 
zoals het gereed maken van de spoorbrug en het op maat zagen 
en voorboren van dwarsliggers en onderlegplaten. De benodigde 

Project repatriëring Du Croo & Brauns stoomlocomotieven 
 
De Republiek Indonesië heeft besloten twee Du Croo & Brauns 
stoomlocomotieven aan ons te verkopen. 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 Donateurfonds ING Bank: NL71 lNGB 0002 7459 76 onder 
vermelding van ‘stoomlocomotieven Indonesië’.

spoorstaven zijn eind 2017 al aangeschaft. 
Op het museumemplacement zijn diverse lichte wissels onder  
handen genomen. Ze waren behoorlijk versleten, maar zijn nu zo 
gereviseerd dat ze nog enkele jaren dienst kunnen doen. Daarna  

Voorspan in Valkenburg, loc 8 en 4 voor de trein tijdens een van de zomerse rijdagen. Foto: Gerard de Graaf. 

George Kroon test de Kröhnke motorlorrie. Foto: Pieter van der Ham.

is het de bedoeling om in eigen beheer nieuwe lichte wissels te 
bouwen. Ook de wissels op het emplacement voor de remise  
krijgen onderhoud en worden waar mogelijk van omzetinrichtin- 
gen voorzien. 


