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Uit de werkplaats
Nieuwe inrichting Binnenmuseum
De restauratie van tramlocomotief ZE 607
Smalspoor in oude advertenties
Zoeken naar een nummer
Een mooie plaat

Uitgave van de Nederlandse Smalspoorweg Stichting en de Stichting Nationaal Smalspoor

De restauratie van tramlocomotief ZE 607

ZE-tram in Emmerich getrokken door loc 2, de latere 602, in de ’s Heerenberger Straße rond 1910. Het grootste deel van deze noord-zuid
lopende weg is tegenwoordig een drukke geasfalteerde Landesstraße. Prentbriefkaart: Collectie SNR.

Gerard de Graaf

Henschel-stoomtramlocs in OostGelderland.
De Stoomtram Zutphen – Emmerik was
wel het eerste maar
niet het enige OostGelderse stoomtrambedrijf dat bij
Henschel bestelde.
In 1902 ontving de
Geldersch-Overijsselsche Stoomtram-Maatschappij
een smalsporige
Henschel stoomtramloc, in de
jaren 1903 en 1905
gevolgd door nog
twee exemplaren.
De TramwegMaatschappij ‘De
Graafschap’ droeg er
ook aan bij dat men
het in Kassel druk
had; zij ontving in

In december 2018 maakte het Mondriaanfonds bekend de bedrijfsvaardige restauratie van de van de
Tramweg-Maatschappij Zutphen – Emmerik afkomstige locomotief 607 te subsidiëren. De vierkante
tramlocomotief uit 1904 past in het beeld van het
smalsporige Oost-Gelderse trambedrijf waaraan wij
al jaren werken. Ondanks tegenslagen waaronder
opduikende pandemieën vordert de restauratie.
Henschel-tramlocomotieven
Georg Henschel richtte in 1810 de Eisengiesserei
Henschel & Sohn op in Kassel (D), hij was toen al
even actief als producent van kanonnen. In 1816
bouwde het bedrijf de eerste stoommachine, in
juli 1848 verliet de eerste stoomlocomotief de
fabriek. De productie in het intussen Bombardier
geheten bedrijf heeft de 35.000 locomotieven
bereikt, Henschel bouwde niet alleen stoom- maar
ook motor- en elektrische locomotieven en zelfs
twee persluchtlocomotieven voor een mijnbedrijf.
De eerste vierkante stoomtramlocomotief verliet
de fabriek in 1878, als loc 1 voor de stadstram van
Oporto (Portugal). Nederland kende sinds 1 juli 1879
stoomtrams met aanvankelijk Engelse Merryweather
tramlocomotieven (onze collega’s in Hoorn bewaren
er een). In 1881 leverde Henschel voor het eerst
stoomtramlocomotieven naar ons land, de Gooische Stoomtram was de afnemer. Grappig genoeg
leverde Henschel ook haar laatste voor Nederland
gebouwde vierkante stoomtramlocomotief aan de
Gooische; deze loc GS 18 overleefde en kan bij de
Hoornse collega’s rijdend bewonderd worden. Van
de in totaal 702 nieuwe tramlocomotieven die Nederland gekend heeft leverde Henschel er 129, een
aandeel van 18,4%. Alleen Backer & Rueb (bouwer
van onze loc 13, de Silvolde) overtrof Henschel met
216 geleverde exemplaren.
De plantekening van Henschel van dit als Emmerich bekend staande loctype. Tekening: Henschel-Museum, Kassel.
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1903 een viertal vierkante stoomtramlocs. De locomotieven hadden met
elkaar gemeen dat het zogenaamde
zijstand-locomotieven* waren en
alle uitgevoerd zonder oververhitter.
Wel hadden veel locomotieven bij
aflevering een zogenaamde condensor
op het dak waarin de ontsnappende
stoom condenseerde en weer aan de
bunker werd toegevoegd voor hergebruik. Aanvankelijk werd gemeend dat
dit bijdroeg aan de verkeersveiligheid,
maar de werking was doorgaans niet
als gehoopt en vrijwel alle condensors
werden later verwijderd. Het maakte
de paarden toen al niet meer uit.
De Henschel-stoomtramlocomotieven
voor de ZE
Dit grensoverschrijdende stoomtrambedrijf stelde in 1902 zes in dat jaar
gebouwde stoomtramlocomotieven in Locomotief 4 Doetinchem in Fotografieranstrich kort voor de aflevering aan de ZE. Foto: Henschel-Museum, Kassel.
dienst op haar lijn met een spoorwijdte
van 750 mm. Ze werden 1 – 6 genummerd en droegen de namen Zutphen, Steenderen, Hummelo, Doetinchem, ’s Heerenberg en
Emmerik. In 1904 kwam er een nakomertje die het nummer 7 kreeg en de naam Vrijland, naar C.W. Vrijland die zich als burgemeester
van Hummelo en Keppel sterk had gemaakt voor de komst van de stoomtram. Henschel voerde de 80 pk sterke locs met stoomverdeling volgens Joy als type Emmerich in haar catalogi. Het waren zware locomotieven, met opzet zo besteld omdat op een nog te bepalen moment de spoorweg Oberhausen – Arnhem van de Cöln – Mindener Eisenbahn Gesellschaft via een brug gekruist zou moeten
worden in Emmerich. Die brug kwam er niet en later werd het spoor gepasseerd via een tunnel. De locomotieven waren daardoor
niet alleen te zwaar voor
de goederendienst, maar
zeker ook voor de personendienst. De ZE bestelde
daarvoor lichtere locomotieven om het kolen- en
waterverbruik van het
bedrijf te minderen. Al in
1929 gingen de locomotieven 4 en 5 buiten dienst
en werden opgeborgen.
In 1934 trad de ZE toe tot
de belangengemeenschap
Geldersche Tramwegen
(GTW, die zelf geen rollend
materieel had, dat bleef
eigendom van de deelnemende bedrijven), waar
de meeste maatschappijen
deel van gingen uitmaken. Ze bleven zelfstandig
(het was dus géén fusie!),
maar kenden vanaf nu wel
een gemeenschappelijke
directie. Het materieel
werd vernummerd, de
ZE-locomotieven werden
nu vanaf 601 oplopend
genummerd, onze loc
werd de 607. De Tweede
Wereldoorlog vertraagde
net als overal elders de
definitieve opheffing van
de stoomtram, in 1946
kreeg loc 602 zelfs nog een Loc 603 met goederentram 112 in Koepoortstraat, een van de nauwe
nieuwe gelaste vuurkist.
straten van Doesburg. De loc had 25 wagens aan de haak en daarom
In 1954 werd de 602 toch
ook een (op de foto onzichtbare) opdrukloc. Doesburg, 20 maart 1953.
definitief afgevoerd, samen Foto: Hein Nieweg, Collectie NSS met dank aan Jan Neuman.

SMALSPOOR 129

2 0 21 – 1

9

Van tentoonstellingsobject naar rijvaardige
locomotief
Vanaf het moment van
de komst in ons museum
stond de ZE 607, samen
met het Gelderse jubi–
leumstel (loc 13 Silvolde,
rijtuig AB 48 en goederenwagen GZ 41) in de
museumhal. Omdat we
zeer kundige mensen in
onze werkplaats hebben
rees langzaam maar
zeker het stoutmoedige
plan een Gelderse loc
rijvaardig te maken. De
Silvolde viel af omdat zij
niet omgespoord kan
worden van 750 naar
Loc 7 Vrijland geflankeerd door loc 11 op het depot in Doetinchem, 8 augustus 1926. Foto: Collectie Gerard de Graaf.
700 mm, bovendien
beschouwen wij het
met loc 606. De resterende locs werden door de Geldersche
complete tramstel ook als een tijdcapsule waaraan niets veranderd mag worden. De 607 bood meer kansen, af fabriek was
Tramweg Maatschappij overgenomen omdat de ZE in dat jaar
er rekening mee gehouden de loc om te kunnen sporen. In de
geliquideerd werd. In 1955 werd loc 603, Hummelo teruggezomer van 2018 verbleef de loc enige tijd in de werkplaats voor
kocht door Henschel omdat men een stoomtramloc voor het beeen eerste bestandsopname. Op grond daarvan werd besloten
drijfsmuseum wilde bezitten. De 607 bleef, op het laatst met een
losse wielband, nog even in bedrijf en werd in 1957 geschonken
een restauratieplan op te stellen en fondsen te werven.
aan het Nederlands Spoorweg Museum in Utrecht. Daar bleef de
Een restauratieplan
locomotief, aanvankelijk vele jaren opgesteld in de open lucht,
In Smalspoor 125 schreven we al over Restaureren met beleid.
tot 2003 om toen aan ons te worden overgedragen.
Concreet betekent het dat we tegenwoordig nagaan of de
toestand van het te restaureren object nog zodanig is dat we
cosmetisch zo terughoudend mogelijk kunnen zijn. Ook wordt
onderzocht naar welke toestand we terugkeren. In dit geval was
de keuze terugkeer naar de afleveringstoestand als ZE 7 en dus
compleet met (al dan niet werkende) condensor op het dak of
toch in de huidige staat als ZE 607. We kozen, omdat de loc in
die laatste conditie door velen nog gezien is, voor het laatste. Er
werd contact opgenomen met het Henschel-Museum in Kassel,
daar bleek de oorspronkelijke overzichtstekening nog aanwezig

De directie van de Geldersche schonk loc 607 aan het Spoorwegmuseum in
Utrecht. De loc kreeg voor vertrek nog een schilderbeurt. Hier de loc bij het
opladen in Doetinchem-Wijnbergen, augustus 1957. Foto: B. Willemse.
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Zusterlocomotief 603 in het Henschel-Museum, duidelijk is dat het verblijf in de
open lucht de loc geen goed doet. Kassel, 20 september 2019.
Foto: Gerard de Graaf.

Ordnung muß sein en daarom werd de ketel van de 607 nog een keer
gewassen. Valkenburg, 6 april 2019. Foto: Pieter van der Ham.

Hans de Bruin bij het schoonstomen van het frame op het terrein van sponsor Van Egmond.
Rijnsburg, 30 maart 2019. Foto: Roel Koolen.

te zijn, net als een fabrieksfoto van een zusje van de loc. De
oorspronkelijke ketel zou in elk geval vervangen moeten worden,
onze medewerker Patrick Braak zou de nieuwe ketel tekenen.
Na vaststelling van het restauratieplan in het bestuur werd het
zaak middelen te verwerven. Het Mondriaanfonds maakte in
december 2018 bekend dit project met een bedrag van € 85.000
te willen steunen.
Onder projectnummer 01260 houden de mannen van onze
financiële administratie, ongezien maar zeer belangrijk, de

gelabeld en opgeborgen. De locomotiefkast was door de vele
jaren in de openlucht deels doorgerot aan de onderzijde, maar
liet zich op sommige plaatsen toch maar moeilijk verwijderen. In
de zomer van 2019 was de loc gereduceerd tot een grote collectie losse onderdelen. Duidelijk was dat het frame na de bouw in
1904 nooit meer echt schoongemaakt was, in meerdere sessies
liet onze sponsor Van Egmond in Rijnsburg ons de stoominrichting op haar terrein gebruiken om bijna 120 jaar opgehoopt zand
en vet tot in de kleinste uithoeken te verwijderen. Het cilinder-

Half oktober vorig jaar werden de wielen gerebandageerd in eigen
werkplaats door Patrick Braak en Björn van Es. Foto: Gerard de Graaf.

Vrijwel alle bronzen lagers worden vervangen, een precisiekarwei dat in goede
handen is bij Björn van Es. Valkenburg, 1 februari 2021. Foto: Gerard de Graaf.

uitgaven in dit project bij. Oude foto’s zijn een belangrijk
onderdeel van een restauratieproject, onze collega’s van de
Stichting NVBS Railverzamelingen en het Stoomtram Documentatie Centrum van de Stoomtram Hoorn – Medemblik en het
Henschel-Museum in Kassel gaven inzicht in hun collecties. Met
name de kleurenfoto’s uit de collectie van het SDC bevestigden
wat we al wisten: de witte biezen op de locomotiefkast zijn pas
aangebracht toen de loc naar Utrecht ging, daarvoor waren ze
zachtgeel.

blok gaf daardoor ook de datum van het gieten prijs: 4 maart
1904. Onze medewerker Patrick Braak was intussen vooral bezig
achter de pc: hij tekende behalve de nieuwe stoomketel ook
de nieuwe wielbanden ter vervanging van de oude. Ter lering
en vermaak bracht een groot deel van de restauratieploeg in
oktober 2019 een bezoek (buiten bezwaar van de restauratiekas) aan het Henschel-Museum in Kassel om de daar aanwezige
zusterloc 603 te bekijken. Duidelijk was dat 65 jaar verblijf in de
open lucht een catastrofale invloed heeft gehad; de loc verkeert
in slechte conditie. Leerzaam was het wel, met name aan de
onderzijde waren sommige zaken beter in tact.

De uitvoering van de restauratie
Omdat we de loc zoveel mogelijk haar patina willen laten
behouden wordt gewerkt met een kleine vaste groep mensen.
Afspraken zijn zo makkelijker te maken en na te leven. In januari
2019 ging de loc de werkplaats in om voorzichtig ontmanteld te
worden. Er werden veel foto’s gemaakt, afgenomen onderdelen

Oktober 2020 was een cruciale maand in het project. Ruim
anderhalf jaar na de start was er het begin van de opbouw. De
in september geleverde nieuwe wielbanden werden in eigen beheer opgekrompen, het ontvette en deels herstelde frame was
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De grote hoeveelheid losse onderdelen begint weer af te nemen tijdens de intussen gestarte opbouw van de loc. Valkenburg,
13 februari 2021. Foto: Gerard de Graaf.

bij straler Colijn. Daar werd het na inspectie op scheuren (niet
één te vinden!) ook gecoat en van een zwarte deklaag voorzien
om daarna weer terug te keren. De al genoemde firma Van
Egmond verzorgde het transport van het frame geheel gratis. In
de werkplaats waren intussen nieuwe lagerschalen gemaakt en
naderde het moment dat wielstellen en frame weer met elkaar
verenigd zouden worden. In november 2020 was het tekenwerk
voor de nieuwe ketel gereed en kon dit ter keuring bij onze sponsor Lloyds/Stoomwezen worden ingeleverd. Die goedkeuring
kwam spoedig en eind december 2020 kon opdracht gegeven
worden voor de bouw van de ketel bij Van Steen in Pijnacker.

Dank is verschuldigd aan:
René van den Broeke en Remco van Doren (SDC, Hoorn), Gerd
Müller, Helmut Weich en Frau Jutta Stäbe (Henschel-Museum,
Kassel), Peter Zander, Kassel, Frits Spee en Sjoerd Bekhof (Stichting NVBS Railverzamelingen), en Evert Heusinkveld voor het
beschikbaar stellen van scans van kleurendia´s van de GTW uit
de nalatenschap van Theo ten Haaf.

Inmiddels was besloten aan de locomotiefkast alleen enig
lapwerk te verrichten op de plaatsen waar deze doorgerot was:
onder een raam, achter de fabrieks- en naamplaten en rond de
plaatsen waar ze aan het frame bevestigd was. De fraaie welvingen in het plaatwerk blijven daardoor in tact. Evenmin wordt
de locomotiefkast geheel kaal gekrabd, net als vroeger gaan we
na licht opschuren gewoon over de oude verflagen heen. Er is
intussen een begin gemaakt met het reviseren van de appendages, het lijkt er op dat het meeste intact is. Het nieuwe jaar
begon goed, want op 5 januari 2021 zagen Patrick Braak, Björn
van Es en Jan Meekel kans frame en wielstellen weer met elkaar
te verenigen. De opbouw is definitief begonnen! Op het moment
van schrijven wordt de stoommachine weer opgebouwd; in de
bewegende delen van de volgens Joy gebouwde stoomverdeling
moeten veel lagers worden vervangen.
Wanneer in het voorjaar van 2021 de ketel binnenkomt moeten
we daar eerst zelf vlampijpen inwalsen, een karwei waarmee
we veel ervaring hebben. Wanneer dat gedaan is en we na het
afpersen met water een eerste keer kunnen proefstoken, kan de
ketel bij goed gevolg op het frame geplaatst worden. Aansluitend kan de rest van de opbouw weer aangebracht worden en
zal Lloyds/Stoomwezen definitief de ketel keuren. Ergens achter
in de tweede helft van 2021 of begin 2022 zal dan, voor het
eerst na vele jaren, het zo kenmerkende schelle geluid van een
Gelderse stoomfluit weer klinken.
* Met zijstand wordt bedoeld dat de machinist aan de zijkant van de stoomloc,
dus naast de ketel, zijn werk uitvoert. Bij een achterstand-locomotief staat de
machinist achter de vuurkist.
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Patrick Braak bij het passen van lagers van de bakschuiven.
Valkenburg, 13 februari 2021. Foto: Gerard de Graaf.

