
Uit de werkplaats
Kees Plug

Roel Koolen bezig met onderhoudswerkzaamheden aan stoomlocomotief 8. Foto: Etienne Werner.

Door de coronacrisis zijn onze inkomsten fors gedaald en is er 
minder geld beschikbaar voor restauratieprojecten. Dat er toch 
nog wordt gewerkt is onder meer te danken aan een aantal 
gesubsidieerde projecten. Die schieten dan ook snel op.

Stoomlocomotieven
Tijdens de wintermaanden vindt altijd het groot onderhoud 
plaats aan onze vier rijvaardige stoomlocs. Voor loc 5 (O&K 
10145/1922) en loc 8 (Henschel 21147/1928) is het weer tijd 
voor de tweejaarlijkse keuring door Lloyds Register. Daarbij 
wordt meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de locs 
waar nodig van een nieuwe verflaag te voorzien. Dat geldt ook 
voor onze loc 1 (O&K 11684/1928). Loc 4 (O&K 12974/1937) 
heeft vorig jaar al een optische beurt gehad. Stoomloc 1 krijgt 
een nieuwe appendagehouder waarop de fluit, aanjager en 
beide injecteurs zijn bevestigd. In machinistenjargon wordt 
zo’n appendagehouder ook wel een kattekop of kerstboom 
genoemd.

Nu Lloyds de keteltekeningen voor loc 6 (O&K 11735/1928) en 
607 (Henschel 6848/1904) heeft goedgekeurd, hebben wij aan 
Van Steen Apparatenbouw uit Pijnacker opdracht gegeven voor 
de bouw van twee nieuwe stoomketels voor deze locomotieven. 
De bouw is mogelijk geworden door subsidies van het Mondri-
aan Fonds en het TBI Fundatiefonds en zal naar verwachting 
zo’n 20 weken gaan duren. Wij maken vervolgens zelf de vlam-

pijpen op maat en zetten die in de ketels. 

Er wordt goede voortgang geboekt bij het machinedeel van 
tramlocomotief 607. De loc staat inmiddels weer op haar wielen. 
Elders in dit nummer gaan we uitgebreider in op de geschiedenis 
van de loc en de voortgang van de werkzaamheden.

Nieuwe krukwangen voor stoomloc 7. Foto: Gerard de Graaf.
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Voor stoomloc 7 (O&K 8293/1916) zijn nieuwe krukwangen 
gemaakt. Zodra de krukwangen op de wielstellen zijn geperst, 
kunnen deze in het frame worden gehangen. Daarna kan de 
montage en afstelling van het drijfwerk beginnen. Hiervoor 
moeten nog wel de nodige bronzen lagers gemaakt worden. Als 
ook dat gereed is, wordt de locomotief op haar wielen gezet en 
kan de opbouw beginnen.

Motorlocomotieven
De wielstellen van motorlocomotief 42 (Deutz 25768/1939) zijn 
inmiddels gestraald. Daarbij werd zichtbaar hoeveel reparaties 
in het verleden hebben plaatsgevonden. Helaas zijn deze niet op 
de goede manier uitgevoerd. De wielstellen worden nu geheel 
uit elkaar geperst. De krukwangen worden uitgeboord en van 
nieuwe kruktappen voorzien. 

Ook doen we ons best om de motor 
van onze loc 23 (Diema 1717/1953) 
in orde te krijgen. Er zijn nieuwe zui-
gerveren aangebracht en alles is op-

nieuw afgesteld. Bij het proefdraaien 
bleken nog niet alle vier de cilinders 
even hard mee te werken. We 
moeten dus nog het een en ander 
nakijken in het brandstofsysteem. 
Zodra dit probleem is verholpen, 
wordt de motor teruggeplaatst in de 
locomotief en kan met de afbouw 
worden begonnen. 

GTM GV 8 toch GV 17

Na ampele discussies, waarover 
meer in een apart artikel verderop in 
dit blad, zijn onze deskundigen het 
eens geworden. De goederenwagen 
van de Geldersche Tramweg-Maat-
schappij is niet de GV 8 of GV 15, 
maar de GV 17. De G staat daarbij 

voor gesloten en de V voor een laadvermogen van vijf ton. De 
wagen is in 1885 gebouwd door Beijnes uit Haarlem als post-
bagagewagen en werd in 1928 verbouwd tot gesloten goederen-

wagen. In die laatste toestand is ze nu door ons gerestaureerd. 
Inmiddels is die restauratie bijna voltooid. De wagen moet alleen 
nog worden voorzien van vier nieuwe aspotten. 

Binnenmuseum
In de bestuursvergadering van 20 januari is besloten te starten 
met de verbouwing van het Binnenmuseum. Belangrijkste reden 
daarvoor was dat wij een subsidie hebben gekregen van 98.000 
euro van Fonds 1818 die hiervoor kon worden aangewend. Een 
bijkomende reden om nu te starten is dat we toch geen bezoe-

kers kunnen ontvangen door de coronacrisis en wij ook na een 
opening nog te maken hebben met veel beperkingen door de 

anderhalvemeter-maatregelen. Zo-

dra de overheid toestemming geeft 
dat musea weer open mogen, zal de 
museumhal ook weer beperkt toe-

gankelijk zijn voor onze bezoekers. 
De totale herinrichting van de 
museumhal neemt zeker een half 
jaar in beslag. In het artikel Nieuwe 
inrichting Binnenmuseum gaan we 
uitgebreid in op de details van deze 
verbouwing.

Buitenmuseum
Nadat in december de deuren en 
ramen in de Tweede Motorlocloods 
zijn geplaatst, zijn we begonnen met 
de aanleg van de sporen. Als eerste 
zijn de nieuwe stalen dwarsliggers 
uitgelegd en de spoorstaven met 
onze kraan naar binnen gebracht. 
Inmiddels zijn de staven bevestigd 
aan de dwarsliggers en is alles op 
hoogte gesteld. Als laatste volgt dan 
de aanleg van de vloer. Zodra de 
loods klaar is, stallen we hier eerst 
tijdelijk het materieel dat nu in het 
Binnenmuseum staat, zodat we 
daar meer ruimte hebben voor de 
verbouwing.

Björn van Es verricht de laatste laswerkzaamheden aan het frame van stoomloc 607. Foto: Etienne Werner.

Jan ter Laak en Robert Putz bezig met het omsporen van een wielstel van motorloc 42,12 december 2020.

Foto: Ivo Kaptein.
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De Tweede Motorlocloods krijgt rails. Foto: Gerard de Graaf.

Het eerste spoor van de nieuwe loods loopt aan beide zijden 
naar buiten en wordt met een eigen wissel aangesloten. Dit 
wordt de vaste plek voor onze beide grote Deutz-locs, de 42 
en de 76. Het tweede spoor loopt niet door maar houdt enkele 
meters voor een kleine deur op, zodat er een looproute voor 
onze bezoekers vrij blijft naar de zijdeur. Na het gereedkomen 
van deze loods zal ook de indeling van de locomotieven in de 
Eerste Motorlocloods worden aangepast. Die loods is in de afge-

lopen jaren steeds voller geworden, waardoor onze bezoekers 
nauwelijks nog tussen de locomotieven door kunnen lopen zoals 
oorspronkelijk bedoeld was. Er komt nu een logische looproute 
door beide loodsen. In de loodsen komt ook een expositie over 
de locomotieven die er te zien zijn. Beide loodsen worden door 
een wandelpad met elkaar verbonden. 

Spoorlijn
Ook de werkzaamheden voor de aanleg van de nog ontbrekende 
kilometer spoor langs het Valkenburgse Meer gaan gestaag door. 
Medio december werden de gaten in de laatste dwarsligger 
geboord. In totaal zijn er meer dan 1000 dwarsliggers gezaagd 
en meer dan 7800 gaten geboord. Ook wordt er gewerkt aan het 
cunet voor de nieuwe spoorbaan. Er is inmiddels een groot deel 
uitgegraven zodat nu goed zichtbaar is waar de spoorlijn komt te 
liggen.
Ondertussen heeft de firma Kandt bijna al het reken- en teken-

werk voor landhoofden van de spoorbrug opgeleverd en zijn 

wij bezig de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor te 
bereiden. 

Project Du Croo & Brauns
De afwikkeling is onverminderd moeizaam doordat in Indonesië 
de linkerhand niet weet of wil weten wat de rechterhand gedaan 
heeft. In 2020 was het onmogelijk zelf ter plekke te acteren. Ge-

lukkig hebben we goede ondersteuning gekregen van drs. Eddy 
Setio Hardono die al veel problemen opgelost heeft. We heten 
ook de nieuwe Indonesische ambassadeur in Nederland, Zijne 
Excellentie Bapak Mayerfas, welkom! Hopelijk is 2021 het jaar 
waarin we eindelijk de locomotieven gaan vervoeren.

Giften
In 2020 hebben wij 500 euro gekregen vanuit het D.F.E. Meer-
burg Fonds uit Katwijk voor de aanschaf van nieuwe picknickban-

ken voor het Buitenmuseum. 
Van René van Donk, wiens bedrijf ons camerasysteem heeft 
geïnstalleerd, hebben wij twee extra camera’s cadeau gekregen. 
Zij zullen gebruikt worden om ook de hoeken van ons terrein 
beter te beveiligen. 
Tot slot werd ons via Facebook door Jan Neuman een originele 
sluitlantaarn en een aantal oude foto’s van de GTW aangeboden. 
De lantaarn en de foto’s zijn inmiddels opgehaald en passen 
straks mooi in de expositie.

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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Nieuwe inrichting Binnenmuseum
Pieter van der Ham

Hierboven en hiernaast een tweetal impressies van de nieuwe expositie. Illustraties: Tim Bonsema.

Op 18 januari zijn de voorbereidingen begonnen om te komen 
tot een compleet nieuwe inrichting van onze museumhal en 
de voorhal. De verbouwing wordt gefaseerd uitgevoerd en zal 
een klein jaar duren. Daarna hebben wij weer een expositie die 
voldoet aan de hedendaagse normen.

Dat die verbouwing nodig is, bleek wel toen de oude expositie 
werd ontmanteld. Een groot deel 
stamt nog uit de eerste periode 
van ons museum in Valkenburg. 
Toen wij in 1992 van Katwijk naar 
Valkenburg verhuisden, moest er 
in korte tijd veel gebeuren met een 
klein budget. Er moest een 800 m² 
grote remise gebouwd worden aan 
de Voorschoterweg. Daarna moest 
er een spoorlijn worden gelegd van 
die remise naar het bouwterrein 
voor de werkplaats en het museum 
aan de Ommedijkseweg. Van het 
2250 m² grote gebouw van het mu-

seum en de werkplaats werd alleen 
de buitenschil met daarin de ramen 
en deuren door de aannemer ge-

bouwd. De complete inrichting de-

den we zelf, terwijl er tegelijkertijd 
ook nog een emplacement en een 
spoorlijn tot aan de Wassenaarse 
Wetering werden aangelegd.

Terugkijkend op die periode hebben 
wij toen in korte tijd een monster-
klus geklaard. Gelukkig kwam er 
veel hulp van buiten. De grootste 
sponsor werd kalkzandsteenfabriek 
Van Herwaarden die voor niets 

stenen leverde voor alle binnen-

muren. Uit een kantoorpand, een winkel en een bibliotheek 
kwamen tweedehands systeemplafonds en systeemwanden. Uit 
het eerste station Schiphol kwamen de verlichting en elektrische 
installatie die tussen de diensten door met een NZH-bus naar 
Valkenburg werden vervoerd. De vloer van de grote museumhal 
bestond geheel uit gebruikte trottoirtegels en ook het meubilair 
was vrijwel geheel om niet verkregen.

Kort na aanvang is de hal al vrijwel volledig ontruimd. Foto: Pieter van der Ham.
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De eerste expositie moest met minimale middelen worden inge-

richt waarbij dankbaar gebruik werd gemaakt van gebruikt hout, 
glas en verlichting. Uit het eigen archief kwamen foto’s die bij de 
plaatselijke fotograaf werden vergroot om met een papiertje uit 
de printer in Ikea fotolijsten te worden gevoegd. Onze toenma-

lige beheerder Henk Sloos was de gehele week aanwezig en 
bouwde continue door met een steeds groter wordende ploeg 
enthousiaste medewerkers.
In die beginperiode was het in de museumhal nog een kale 
boel. Dat had ook voordelen, want onze toenmalige buurman 
restaurant Shooters huurde onze hal geregeld af en dan kon vrij-
wel alles er uit. Zo zijn er zelfs horecabeurzen en themafeesten 
in de museumhal gehouden. Wij konden die centen erg goed 
gebruiken want wij hadden alles alleen kunnen realiseren door 
superzuinig te zijn en een deel te lenen bij de bank. Met Richard 
Drexhage aan het financiële roer moesten wij die eerste jaren 
doorkomen.

In de jaren daarna kon de expositie stukje bij 
beetje verbeterd worden. Modelbou-

wers schonken hun eigenge-

bouwde dio- rama’s die 
zorgden voor 

aankle-

ding 

van de 

expositie. Er 
kwamen steeds 
meer objecten waar 
kinderen zelf iets in bewe-

ging konden zetten. Er kwamen 
monitoren met historische beelden over 
smalspoor. In 2000 kwam het unieke GTW-
tramstel in de collectie dat een plek kreeg langs 
de tussenmuur met de werkplaats. In de voorhal kwam 
bovenlangs een LGB baan en er kwam een echte filmzaal. In 
de laatste jaren vulden levensgrote foto’s de kale hoge wanden.

Als je begint met afbreken, kom je alles weer tegen en is het net 
of je een film achterstevoren afdraait. Maar het laat ook goed 
zien hoe primitief alles van opzet was. Het grootste gemis was 
nog wel een duidelijke lijn of verhaal in de expositie. Het waren 
meer toevallig bij elkaar geplaatste locomotieven, wagens, dio-

rama’s, foto’s, etc. In de afgelopen jaren hebben wij samen met 
onze architect Rob Bosman ideeën uitgewerkt hoe het beter zou 
kunnen. In 2018 besloten wij Jora Vision uit Rijnsburg om hulp 
te vragen dat ons eerder hulp had aangeboden. Jora Vision heeft 
als motto Creating Leisure. Voor themaparken, hotels, dieren-

tuinen en musea ontwikkelen zij attracties waarbij een verhaal 
wordt verteld. Ook bij ons gaat dit gebeuren: het verhaal van 
smalspoor. 
Dit verhaal wordt in de expositie opgebouwd. Na een eerste 
kennismaking met het smalspoor in het begin van het museum, 

wordt op een 200 m² grote eerste verdieping achtereenvolgens 
het verhaal verteld over het ontstaan van smalspoor en de rol 
die smalspoor heeft gespeeld in Nederland en in de wereld. 
Daarna dalen de bezoekers af om de opgestelde locomotieven 
en wagens te bekijken, waarbij het GTW-stel nu een prominente 
plaats middenin het museum krijgt. Van het rollend materieel 
dat op dit moment in de hal staat, keert maar een klein deel 
terug. Er komen ook nieuwe objecten naar binnen en er zal 
vaker gewisseld worden in het materieel dat binnen staat. De 
voorhal zal een verrassende indeling krijgen, maar daarover 
vertellen wij nu nog niet te veel. U moet het straks vooral zelf 
komen bekijken.

Er lopen nog diverse aanvragen voor subsidies en afhankelijk van 
die toezeggingen kunnen wij misschien dit jaar ook beginnen 
met de bouw van de tweede expositiehal met een grootte van 
bijna 700 m². In die hal komt ook een deel van onze collectie 
te staan, maar er zal ook veel ruimte zijn voor thematentoon-

stellingen en evenementen. Tegelijk met de veranderingen in 
de expositie in het Binnenmuseum veranderen ook de expo-

sities in de gebouwen in het Buitenmuseum. Vooral in de drie 
locomotiefloodsen zal dit zichtbaar zijn. In de motorlocloodsen 
worden de locomotieven per merk bij elkaar gebracht en wordt 
per fabrikant met documentatie de ontwikkeling getoond. De 

bebording wordt in lijn gebracht met de nieuwe bebording in 
het Binnenmuseum.

Zoals altijd wordt een groot deel van het project 
door eigen vrijwilligers uitgevoerd. Fonds 

1818, dat ons al vele jaren geweldig 
steunt, was de eerste om een grote 

bijdrage van € 98.000 toe te 
zeggen voor dit project. 

Bij andere fondsen 
staan aanvra-

gen uit.

Wij 
hebben 
de hulp van  

Jora Vision uit Rijnsburg en van 
Noorderlicht Architekten uit Delft. 

Ook uw hulp kunnen wij goed gebruiken. Zoals u weet zijn wij 
een culturele ANBI en dit betekent dat bedragen die u ons 
schenkt fiscaal aftrekbaar zijn tot 125% van het geschonken be-

drag. Bij grote giften bieden wij ook mogelijkheid om uw naam, 
of die van iemand anders, te verbinden aan een deel van de ex-

positie. Wij geven u graag alle inlichtingen. Heeft u vragen stuur 
dan een bericht aan info@stoomtreinkatwijkleiden.nl. Uw giften 
voor dit jubileumproject zijn welkom op het rekeningnummer 
NL46 RABO 0364 6166 01 van de Stichting Nationaal Smalspoor 
onder vermelding van Jubileumproject.
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