
Uit de werkplaats
Pieter van der Ham, Kees Plug

De nieuwe ketels zijn net gearriveerd. Vooraan de ketel voor stoomloc 6; daarachter die voor tramloc 607, Valkenburg 26 augustus 2021. Foto: Gerard de Graaf.

De nieuwe stoomketels zijn binnen, de spoorbrug ligt op zijn 
plek, de Tweede motorlocloods is af en we maken meters met 
de herinrichting van ons Binnenmuseum.

Stoomlocomotieven
Donderdag 26 augustus zijn de nieuwe stoomketels voor 
onze locs 6 (O&K 11735/1928) en 607 (Henschel 6848/1904) 
gearriveerd, die zijn gebouwd door de firma Van Steen in 
Pijnacker. De nieuwe ketel voor stoomloc 6 is mogelijk gemaakt 
door een subsidie van de Stichting TBI Fundatie en die voor 
stoomtramloc 607 door een subsidie 
van het Mondriaanfonds. Bij de ketels 
zijn losse vlampijpen geleverd die we 
er zelf in zullen zetten.

Binnenmuseum

In het museum zijn inmiddels alle 
wanden, de tussenvloeren en de lift 
geplaatst. Het is nu tijd voor verdere 
afwerking en installatiewerk. De 
pantry is vanuit de voorhal verplaatst 
naar de nieuwe locatie onder de ver
diepingsvloer in de grote museumhal. 
Onder deze vloer zijn de filmzaal en 
opbergruimte nu bouwtechnisch ge

reed. Bovenop de grote verdiepings

vloer staan inmiddels de vitrines en 
de diorama’s die onderdeel worden 

van de expositie. We hebben er door 
deze tussenverdieping een enorme 
expositieruimte bij gekregen.

De grootste klus is nu het leggen van de sporen in de voorhal 
waarna deze wordt voorzien van een authentieke bestrating 
van straatklinkers. In de grote museumhal verdwijnt de vloer 
van oude trottoirtegels. Nadat de sporen zijn aangepast aan 
de nieuwe situatie wordt een nieuwe vloer aangebracht. In 
het museum komt geen enkele wagen of locomotief op zijn 
oorspronkelijke plaats terug. Omdat wij te maken hebben met 
materieel met drie verschillende spoorwijdtes, is het een hele 
puzzel om alles op de juiste plek te krijgen. We hopen er voor 
het einde van het jaar mee klaar te zijn.

Deze nieuwe tussenverdieping levert ons museum ruim 100 m² extra expositieruimte op. Foto: Pieter van der Ham.
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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.

In het ontwerp werken wij samen met onze huisarchitect 
Rob Bosman van Noorderlicht Architekten. Hij overziet alle 
bouwkundige details en de afwerking. Jora Vision uit Rijnsbrug 
heeft de grote lijnen van de nieuwe expositie voor ons uitgezet 
en helpt ons nu bij de detailinvulling. Mr. Beam is het bedrijf dat 
ons helpt in alles wat beeld en geluid betreft. Het Scheveningse 
bedrijf Forma Zeefdruk is al jaren onze vaste partner/sponsor 
voor signing en helpt ons nu ook weer geweldig door fraaie 
panelen te maken met tekst en foto’s.

Er wordt ondertussen ook nagedacht over de bouw van een 
tweede expositiehal van 700 m². Wij willen dat niet zo maar 
een uitbreiding van de bestaande hal laten worden, maar willen 
daarin iets speciaals gaan doen. Wij kijken naar mogelijkheden 
om aan deze hal een speciale naam of functie te koppelen. 
Mocht u belangstelling hebben om in wat voor vorm dan ook bij 
te willen dragen aan deze hal, neem dan contact met ons op.

Buitenmuseum

De Tweede Motorlocloods is af en toegankelijk voor onze bezoe-
kers. Verderop in dit nummer staan we er uitgebreid bij stil.

Spoorlijn

Ook de werkzaamheden aan het sluiten van de lijn rond het 
meer lopen voorspoedig. De brug ligt op zijn plek en we zijn nu 
bezig om het tracé te voorzien van ballast. Ook hierover meer 
in een apart artikel. Tussentijds heeft onze spoorbouwploeg ook 
nog kans gezien om een aantal slechte dwarsliggers te vervangen 
in de baan tussen het station en de stoomlocloods.

Nieuwe aanwinsten

Van mevrouw Bijl ontvingen we enkele oude uniformen. Saul 
Ouwerkerk schonk ons een oude folder en een instructieboekje 
van O&K. De laatste jaren ontvangen we steevast een gift van de 
Rabo Clubsupport-actie. In 2019 vroegen we een bijdrage voor 
het opnieuw laten gieten van de ontbrekende fabrieksplaten 
op onze stoomlocs. Die platen zijn onlangs gearriveerd en zijn 
gemaakt door Eisenbahnteile und Metallwarenhandelshaus 
Bude, die de kosten voor het maken van de mallen niet 
doorberekende. Dankeschön!

Tijdens het laatste weekend van de zomervakantie waren er drie locomotieven onder stoom. Hier staan ze gedrieën voor de trein (v.l.n.r. stoomloc 8, 4 en 1). 

Foto: Kees Verhoeff.
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Woensdag 11 augustus was een bijzonder moment toen om 
09.41 uur onze 16 meter lange spoorbrug door de firma Kandt 
met twee grote kranen op haar definitieve plek boven het 
water werd geplaatst. Het is een belangrijke stap om de zo lang 
door ons gewenste spoorlus rond het Valkenburgse Meer te 
completeren.

Kandt had in de weken daarvoor de damwand van de oostelijke 
oever aangepast. De damwand die hier schuin wegliep, werd 
over een lengte van ruim 6 meter verwijderd, waarna een 
rechte wand werd teruggeplaatst. Een en ander was noodzake-

lijk omdat de afstand tussen beide oevers anders te groot was 
voor onze brug. Daarna werden op beide oevers 18 meter lange 
dikke stalen buizen in de grond geboord die aan het uiteinde 
met grout werden omhuld en vervolgens afgevuld met beton. 
Hierop werden de stalen binten gelast die de oplegging van de 
ruim dertig ton zware brug vormen. De brug zelf was in de afge-

lopen maanden door ons al aangepast. Zo werden de restanten 
van oude koppelplaten verwijderd waartoe tientallen zware 
klinknagels moesten worden uitgeboord. In de werkplaats wer-
den mooie zware hekken gelast en op de brug gemonteerd.

Spoorbrug geplaatst
Pieter van der Ham

Twee kranen van Kandt heiwerken uit Nieuwerkerk a/d IJssel tillen de spoorbrug naar haar definitieve plek. Foto: Pieter van der Ham.

De brugleuningen worden gelast …… …… en gemonteerd. Foto’s: Etienne Werner.
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Feestelijke opening Tweede Motorlocomotievenloods
Pieter van der Ham

Voor het aanbrengen van de steenslag hebben we een slede 

gebouwd die in éen gang zorgt voor het uitrollen van het 

gronddoek en een gelijkmatige verdeling van de steenslag. 

Met een trilplaat wordt de steenslag verder gevlakt en 

verdicht. Foto: Thomas Berheij.

Op 29 juli heeft Irene Davids van Fonds 1818 onze nieuwe motor
locomotievenloods officieel geopend. Beide tegenover elkaar 
liggende gebouwen vormen, samen met de traverse ertussen, 
een prachtig complex waarin we onze collectie motorlocomo
tieven kunnen laten zien in een authentieke omgeving.

In het oorspronkelijke ontwerp voor ons Buitenmuseum dat 
20 jaar geleden werd gemaakt door Noorderlicht Architekten, 
was maar één motorlocomotievenloods gepland. Die Eerste 
Motorlocomotievenloods, die in 2013 door onze vrijwilligers is 
gebouwd, raakte in de loop der jaren zo gevuld met gerestau

reerde locomotieven dat er nauwelijks ruimte 
was voor onze bezoekers om de locs goed 
te kunnen bekijken. Omdat ook steeds meer 
rijvaardige locs werden gestald in het museum, 
de remise en zelfs in de werkplaats, hebben we 
in december 2018 besloten om nog een tweede 
loods te bouwen voor onze motorlocs. In eerste 
instantie dachten we aan het plaatsen van een 
aantal aangeklede containers, maar al snel 
ontstond het idee om een volwaardige loods 
te realiseren. Onze architect Rob Bosman van 
Noorderlicht Architekten maakte een prachtig 
ontwerp waarbij het ontwerp van de eerste 
loods als basis diende.

Hoewel we het gebouw zelf wilden bouwen, 
beliep de begroting voor materialen, heiwerk 
en vergunning al snel zo’n 70.000 euro. Die 
kosten zouden maar deels gedekt worden 
door een legaat ter grootte van 25.000 euro 
dat afkomstig was van Pieter Leemans en ons 

Irene Davids (Fonds 1818) en Jim van Yperen, oud-collega van Pieter Leemans, onthullen de gedenk-

steen die zal worden ingemetseld in de voorgevel van de locloods, Valkenburg 29 juli 2021. 

Foto: Peter Soonius.

Het is uniek dat een museumspoorweg zelf zo’n 
grote spoorbrug in haar spoorlijn laat plaatsen. 
Behalve de grote inzet van onze eigen medewerkers 
moeten zeker genoemd worden: Prorail die ons 
de brug ter beschikking stelde, Kandt die het 
technisch ontwerp en de uitvoering verzorgde en 
Apcon die de bouw technisch begeleidde. Ons 
eigen architectenbureau Noorderlicht zorgde 
voor het esthetisch ontwerp van de brug en de 
omgevingsvergunning.

Met de plaatsing van de brug is een belangrijke 
hobbel genomen in de voltooiing van de spoorlijn. 
Er is in de afgelopen maanden veel grondwerk 
verricht. In augustus is de aanvoer begonnen van 
1.000 ton steenslag waarin het spoor komt te 
liggen. In de laatste twee weken van augustus werd 
de eerste 450 meter voorzien van gronddoek en 
steenslag. Voor het aanbrengen van de steenslag 
werd in eigen beheer een lange slede ontworpen 
en gebouwd die zorgt voor het uitrollen van het 
gronddoek en de gelijke verdeling van de steenslag. 
Binnenkort worden de eerste sporen aangebracht. 
Het gaat dus nu heel hard maar het zal zeker nog 
tot aan het voorjaar duren voordat dit grote project 
is afgerond.
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Pieter Leemans

Pieter (Piet) Leemans, geboren op 15 juni 1925, was 

van jongs af aan geïnteresseerd in techniek. Door zijn 

technische belangstelling kwam hij terecht op de Leidse 

Instrumentmakers School, behaalde de titel van meester-
instrumentmaker en trad in 1946 in dienst bij TNO. Vervolgens 

haalde hij op de avondschool de akte van bekwaamheid voor 

nijverheidsonderwijs, elektriciteitsleer en elektrotechniek. 

Ook haalde hij nog een diploma werktuigbouwkunde. Bij 

TNO werkten meer instrumentmakers, maar Piet sprong eruit 

vanwege zijn enorme vakbekwaamheid. Hij werd zelfs lid van 

de examencommissie van de Instrumentmakers School. Hij werd 

zo zeer gewaardeerd voor wat hij deed, dat hij koninklijk werd 

onderscheiden.

In zijn vrije tijd maakte hij de meest fantastische apparaten zoals 
een fonograaf, een elektriseermachine en een freesbank. Ook 

verzamelde en restaureerde hij zelf spelende antieke muziek-
instrumenten die hij demonstreerde en waarover hij lezingen 

gaf. Pieter Leemans trouwde nooit en had geen erfgenamen. Hij 

was geen donateur van onze stichting en ook niet bij ons bekend. 
Maar is kennelijk wel bij ons geweest en moet onder de indruk 

zijn geraakt van ons technisch kunnen. In zijn testament legde hij 

vast dat zijn hele vermogen moest worden geschonken aan een 

aantal instellingen waarvoor hij waardering had.

Piet Leemans overleed in november 2017 en werd vlakbij ons 

museum begraven op de begraafplaats Rhijnhof. Na zijn dood 

nam een notaris uit Leiden contact met ons op en maakte 

bekend dat Piet Leemans ons een bedrag van 25.000 euro 

had geschonken. De notaris kon ons niet vertellen wie hij was 

geweest en er was ook geen familie van hem bekend. Toen wij 

eind 2018 besloten dat geld te besteden aan de bouw van onze 

Tweede Motorlocloods, maakten we daar melding van in de 

media. Dat werd gelezen door enkele oud-collega’s van Piet 
Leemans.  

Zij namen contact 

met ons op en zo 

kwamen wij achter 

zijn levensverhaal. 

Wij zijn Pieter 

Leemans veel 

dank verschuldigd 

en houden de 

herinnering aan 

hem levend op het 

informatiebord dat 
bij de nieuwe loods 

is geplaatst.

in 2018 was toegekend. 
Daarop is Fonds 1818 
gevraagd dit bedrag aan 
te vullen. Al snel kwam 
er een positief besluit en 
kon de bouwvergunning 
worden aangevraagd. 
En zo kon al een half 
jaar nadat het idee was 
ontstaan, met het werk 
worden begonnen. Tot 
maart 2020 verliep de 
bouw voorspoedig. Op 
dat moment stonden 

de spanten overeind en 
wilden we beginnen aan 

de wanden en het dak. 
Door de corona crisis 

werden alle werkzaam-
heden stilgelegd en pas in 
de loop van de zomer van 
2020 kon het werk worden 
hervat. In de winter werd 
hard doorgewerkt en zo 
kon aan het begin van deze zomer de bouw worden afgerond en 
worden toegewerkt naar de officiële opening.

In de loods is een plek gecreëerd voor onze twee grote Deutz-
motor locomotieven (42 en 76) door aan één zijde van het 
gebouw het dak wat op te tillen. Omdat er langs deze loods een 
verbinding naar de traverse ligt, telt ze maar zes sporen. 
Er zijn meer en grotere ramen in deze loods gekomen. Ook zijn 
er twee loopdeuren waardoor een doorgaande route voor onze 
bezoekers ontstaat. Het aantal tentoongestelde locomotieven 
is beperkt gehouden om bezoekers de gelegenheid te geven de 
locomotieven goed te kunnen bekijken. De locomotieven zijn nu 
in beide loodsen per merk bij elkaar gezet. Zo staan in de nieuwe 
loods de locomotieven van Jung, Orenstein & Koppel en Deutz. 
Over de locomotieffabriek Jung is een expositie aangebracht op 
de zijwand. Een zelfde expositie voor de beide andere merken is 

in voorbereiding. In de oude loods staan nu de locomotieven van 
Diema, Spoorijzer, Ruston en Kromhout/Du Croo & Brauns en de 
kleine locomotieven van Hatlapa, Kröhnke en Rijkswaterstaat. 
Ook in deze loods plaatsen we meer ramen en worden 
bestaande ramen vergroot, waardoor er meer daglicht in de 
loods komt.

De opening was een feestelijk moment waarbij Irene Davids, 
samen met Jim van Yperen, een plaquette onthulde. In haar 
toespraak gaf zij aan dat onze stichting een speciaal plekje 
inneemt bij Fonds 1818 omdat wij in de afgelopen jaren met 
hun financiële steun veel voor elkaar hebben gekregen. Zij uitte 
ook haar waardering voor de manier waarop wij onze projecten 
rapporteren. Fonds 1818 is ook de belangrijkste subsidiegever 
voor de grote herinrichting van ons Binnenmuseum.

Net als onze Eerste Motorloclods (links nog net zichtbaar) is ook deze loods volledig opgetrokken door onze vrijwilligers. 

Foto: Tim Bonsema.
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