
Uit de werkplaats
Kees Plug

Patrick Braak en Björn van Es laten het drijfwielstel van de 607 in de verwarmde wielband 
zakken. De bovenste wielband zit al op zijn plek.
Foto: Gerard de Graaf.

Nu het rijseizoen ten einde is, kan er weer veel tijd worden 
besteed aan de diverse projecten. De restauratie van stoom-
loc 607 maakt aantoonbare voortgang. Ook het werk aan de 
motorlocloods schiet lekker op en tot slot worden er meters 
gemaakt bij het sluiten van de spoorlijn rond het meer.

Locomotieven
Het frame van onze tramloc 607 is inmiddels gestraald en van 
een zwarte coating voorzien. Ook zijn begin oktober de nieuwe 
wielbanden geleverd en inmiddels zitten ze op hun plek. Met 
deze speciaal door ons ontworpen wiel-
banden is de spoorwijdte van 750 naar 
700 mm gebracht. Inmiddels zijn ook de 
nieuwe bronzen aslagerschalen gereed 
en kunnen we nu langzaam maar zeker 
weer starten met het opbouwen van 
deze locomotief.
Ook het frame van motorloc 42 is 
gestraald en van een coating voorzien. 
Momenteel worden de wielstellen on-
derhanden genomen waarvan de spoor-
wijdte moet worden aangepast van 600 
naar 700 mm. Dergelijke klussen voeren 
we, sinds we beschikken over een grote 
wielenpers, in eigen beheer uit. 

GTM GV 8 
De wagenbak van onze GV 8 is inmid-
dels voorzien van de definitieve groene 
lak. Voor deze restauratie hebben we in 
november ondersteuning aangevraagd 

bij de jaarlijkse Rabo ClubSupport-actie. Met de 1000 
euro die we hebben gekregen, kunnen we de restau-
ratie van deze wagen voortzetten. Momenteel wordt 
gewerkt aan de deuren. Ook moeten er nog aspotten 
worden gefabriceerd en bladveren worden besteld.

Buitenmuseum
Nu het dak op de Tweede Motorlocloods zit, kunnen 
we verder met de afwerking van de wanden en de 
inrichting. We zijn nu bezig met het maken van de 
deuren en de ramen, zodat er in de winter binnen 
verder gewerkt kan worden. Binnen is de verlichting 
aangesloten en worden de wanden geschilderd. Ook is 
er een eerste laag zand aangebracht. Daarna volgt een 
oliewerend folie waarop een tweede zandlaag komt 
waarop de sporen aangebracht worden. De spoorsta-
ven zijn inmiddels naar het museumterrein gehaald en 
de nieuwe stalen dwarsliggers geleverd.

Spoorlijn
Op vrijdag 29 oktober zijn sonderingen uitgevoerd 
op de plaats waar de landhoofden voor de spoorbrug 
moeten komen. Met de resultaten kan aannemings-
bedrijf Kandt het ontwerp van de landhoofden maken 
en kunnen de noodzakelijke vergunningen worden 
aangevraagd.
In november hebben wij met drie graafmachines en 
een trekker met bakwagen op het zanddepot de grote 
hoop zand en stenen weggewerkt die op het tracé 
ligt. Zand en stenen worden door een rupskraan met 
schudbak gescheiden. Het zand gebruiken we in het 
tracé. De stenen leggen we apart voor de zandwinner 
die ze gebruikt voor versteviging van de oevers. 

Ook zijn de laatste 144 houten dwarsliggers en 4800 kraagbou-
ten besteld. Daarmee hebben wij nu bijna alle bovenbouwmate-
rialen in huis voor de aanleg van de spoorlijn. In de loop van de 
werkzaamheden volgen nog enkele spoorstaven en lasplaten.

Gift
Enkele weken geleden kregen wij een collectie blikken speel-
goedtreinen met rails en gebouwen van de familie van spoor-
wegpublicist ir. J.W. Sluiter. Het materieel wordt opgenomen in 
de collectie van ons museum.

Nieuwe lagerschalen (rechts) vervangen de oude die zijn opgevuld met witmetaal. Foto: Gerard de Graaf.
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Blik op de toekomst
Pieter van der Ham

Ook al zitten we nog midden in de coronacrisis, toch wordt er 
al volop gewerkt aan de toekomst. Dat doen wij niet alleen, 
ook andere partijen in het recreatiegebied Valkenburgse Meer 
maken plannen. Zowel de gemeente Katwijk als ook onze buren 
gaan investeren en daar is alle reden toe. 

De belangstelling voor het recreatiegebied is de afgelopen jaren 
enorm toegenomen. Als Stoomtrein Katwijk Leiden hebben wij 
een grote groei in bezoekers meegemaakt, met als voorlopig 
topjaar 2017 toen wij 23.663 bezoekers telden. Wij zitten over 
de afgelopen jaren gemiddeld nu ruim boven de 20.000 bezoe-

kers per jaar, waar dit getal tien jaar geleden nog rond de 10.000 
lag. Dankzij onze subsidiegevers en onze eigen inzet heeft de 
bouw van ons buitenmuseum daar een belangrijke bijdrage aan 
geleverd, maar ook een betere marketingstrategie. 
De komst van Brasserie Buitenhuis betekende ook een enorme 
stimulans voor het gebied. De bezoekersaantallen zijn vele 
malen groter dan bij de vorige exploitant. Er is geïnvesteerd en 
er wordt nu ingezet op verbetering en uitbreiding. Achter ons 
museum staat Surfschool Pro Intro die net een topseizoen achter 
de rug heeft en nu gaat investeren in een nieuw paviljoen nabij 
de ingang van het parkeerterrein. Ook de surfvereniging Plan-
kenkoorts van studenten van de TU Delft gaat naar een nieuwe 
locatie in het gebied.
Het recreatiegebied Valkenburgse Meer krijgt voor de regio een 
steeds grotere betekenis. Dat is mede reden om nu met een 
forse subsidie vanuit het project De Leidse Ommelanden een uit-

breiding en herinrichting van de oostoever te maken. Met in de 
toekomst 5500 woningen erbij op het terrein van het voormalig 
Marinevliegkamp, neemt de druk op het recreatiegebied verder 
toe. Die nieuwe bewoners kunnen onze toekomstige bezoekers 
zijn als er voldoende ruimte is. Wij hebben in 2018 samen met 
Brasserie Buitenhuis een toekomstvisie uitgebracht waarin het 
Valkenburgse Meer wordt neergezet als stadstrand voor de 
regio. Wij hebben daarin gevraagd om een ontwikkeling van 
het hele gebied, dus ook van het deel langs de Voorschoterweg 
tegenover de Kwantumhallen. De plannen voor dit deel worden 
nu door de gemeente ontwikkeld.

Wat gaan wij doen
Het grootste project is de aanleg van de nog ontbrekende 
kilometer van de spoorlijn rond het meer. Het grondwerk is in 
uitvoering en aannemingsbedrijf Kandt heeft de opdracht gekre-
gen om de landhoofden te bouwen en daarop de spoorbrug van 
16 meter lengte te plaatsen. Qua grondwerk en spoorbouw is 
dit project voor ons van een zeer grote omvang. Straks kunnen 
wij eindelijk rond het hele meer rijden en dat zal een enorme 
verbetering zijn. Een groot deel van het werk voeren wij zelf 
uit. Het project is mogelijk geworden omdat de provincie Zuid-
Holland hiervoor een bedrag van 150.000 euro ter beschikking 
heeft gesteld. 

Ook hopen we deze winter te kunnen beginnen met de inrich-
ting van ons Buitenmuseum deel II. De sleutel voor dat project 
ligt nu bij de gemeente Katwijk. De provincie Zuid-Holland had al 

Ontwerp voor de noordwestelijke gevel van de gezamenlijke uitbreiding van Brasserie Buitenhuis en ons museum. Ontwerp: Noorderlicht Architekten, Delft.

In november is de grote hoop zand en stenen gescheiden die op het tracé lag. Het zand gebruiken we in het tracé. De stenen worden door de zandwinner gebruikt om 
de oevers te verstevigen. Foto: Pieter van der Ham.
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Uitbreidingsplan voor het Buitenmuseum. Ontwerp: Noorderlicht Architekten, Delft.

in 2014 medewerking toegezegd aan deze uitbreiding, maar bij 
de overdracht van het gebied aan de gemeente zijn contractuele 
afspraken en toezeggingen helaas niet altijd goed meegegeven. 
In 2017 hebben wij de gemeente om toestemming voor deze 
uitbreiding gevraagd (zie Smalspoor 116) en we hopen dat die 
nu snel komt. We willen hier een aantal kindgerichte attracties 
realiseren. Ook biedt het nieuwe deel de mogelijkheid om ons 
museummaterieel werkend te presenteren. Gelukkig staan ook 
nu weer partijen gereed om ons te helpen. Zo heeft Comol 5, 
de projectorganisatie die de Rijnlandroute aanlegt, ons beton-
elementen toegezegd waarmee wij al de helft van de geprojec-
teerde mijngang kunnen realiseren. Verder is er al de nodige 
grond en stenen voor de verhardingen aangevoerd. Ook liggen 
er toezeggingen waardoor wij het gebied straks voordelig groen 
kunnen aankleden.

Het laatste grote project is de herinrichting van onze museumhal 
en de bouw van een tweede museumhal. Met de aanvaarding 
van het inrichtingsplan voor de oostoever heeft de gemeente-
raad van Katwijk het begin 2019 mogelijk gemaakt dat zowel 
Brasserie Buitenhuis als wij kunnen uitbreiden. Wij trekken in  
dit plan dan ook samen op. Onlangs hebben wij onze ideeën  

besproken met de stadsbouwmeester en stedenbouwkundigen 
van de gemeente. Die juichen onze samenwerking toe en hebben  
ons gevraagd om te komen met een gezamenlijk ontwerp dat 
een voortzetting is van de replica’s van de historische gebouwen 
in ons Buitenmuseum. Nu is er niet zomaar een gebouw dat wij 
als voorbeeld kunnen nemen. Het gaat om een gebouw met een 
behoorlijke oppervlakte dat een prominent uitzicht krijgt op het 
Valkenburgse Meer, waarmee we een oppervlakte van 700 m2 
aan extra expositieruimte beschikbaar krijgen. De nieuwe hal 
wordt via de huidige expositiehal met spoor ontsloten. Via een 
draaischijf kunnen wij materieel van diverse spoorwijdtes in deze 
hal plaatsen. De hal zal gebruikt gaan worden voor een wisse-
lende expositie. Hopelijk worden de locomotieven uit Indonesië 
het middelpunt van een eerste tentoonstelling. In november zijn 
voor dit plan subsidieaanvragen ingediend bij drie grote fondsen 
die ons eerder geweldig geholpen hebben in projecten. Het 
zijn Fonds 1818, het VSB-Fonds en het Mondriaan Fonds. Zoals 
gebruikelijk voeren wij een groot deel van het werk zelf uit. Maar 
met Joravision uit Rijnsburg hebben wij een professionele partij 
aan boord die ons gaat helpen met de opzet en inrichting van de 
expositie. Begin 2021 moet duidelijk zijn of wij kunnen starten 
met de uitvoering.

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

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 
Donateursfonds ING Bank: NL71 lNGB 0002 7459 76 onder 
vermelding van stoomlocomotieven Indonesië.
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