
Uit de werkplaats
Kees Plug

Nu het Binnenmuseum af is, zijn we bezig met het onderhoud 
van onze gebouwen. Zo zit het station al grotendeels opnieuw 
in de verf. In de werkplaats worden loc 6 en 607 langzaam maar 
zeker weer opgebouwd. We zijn ook blij met het enorme aantal 
bezoekers dat ons dit jaar weet te vinden. Het zou zomaar ons 
beste seizoen ooit kunnen worden.

Stoomlocomotieven
Er wordt gestaag doorgewerkt aan onze stoomlocs 6 en 607. De 
vlampijpen zitten er inmiddels in en de ketels worden met water 
afgeperst op 1,5 maal de werkdruk van 12 atmosfeer. Volgende 
stap is dat de ketels weer op de 

frames worden geplaatst, voorzien 

van appendages en dan voor het 

eerst opgestookt.

Buitenmuseum

Nu de bouwwerkzaamheden in 
het Binnenmuseum zijn afgerond, 

kan volop gewerkt worden aan het 

onderhoud van de gebouwen. Voor 
het eerst na de opening, 12 jaar 
geleden, wordt nu het houtwerk van 

het station van een laklaag voorzien.
Ook het dak van de remise is aan 
groot onderhoud toe. Aan de zijde 
van het meer zijn in het verleden 

veel beschadigingen ontstaan 

door stenen die op het dak zijn 

gegooid. De middengoot tussen 
beide hallen heeft vaak vol gelegen 
met blad waardoor de afvoeren 

niet goed werkten en de platen 

aan de onderzijde zijn weggeroest. 
Bij het groot onderhoud dat we nu 

uitvoeren, worden de slechte delen 

vervangen en alles dik in de verf 

gezet.

Spoorlijn
In Smalspoor 133 schreven we nog: “het streven is om eind 

juni met passagierstreinen rond te kunnen.” Dat bleek een te 

rooskleurige inschatting. Het spoor ligt er, er hebben al wat 
proefritten plaatsgevonden en ook is dit deel van de lijn op 1 juli 
officieel geopend (waarover elders in dit nummer meer), maar 
de passagierstreinen rijden nog niet rond. 
In de komende maanden moet het talud van de lijn nog verder 
worden afgewerkt. Wie de foto’s in dit nummer bekijkt, ziet 
dat de spoorlijn deels op een smal dijkje ligt. Die dijk gaan 
we de komende maanden verbreden. Ook moet het spoor 

Guus Hoogduin (li) en 

Juljen Dol (re) maken 

de nieuwe ketel van 

loc 6 klaar om te 

worden afgeperst met 

water. 

Foto: Gerard de Graaf.

De Smalspoormodelbouwdagen waren een groot succes met deelnemers uit Nederland, België en Duitsland. 

Jürgen Heinritz uit Duitsland heeft deze modellen gemaakt, waaronder de GTW-tramlocs Silvolde en Vrijland, waarvan 

de originelen tot de collectie van ons museum behoren. Foto: Kor Elzenga.
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nog worden aangevuld met ballast en vervolgens op hoogte 

gesteld, onderstopt en gericht en geschift worden. Voor het 
onderstoppen van de spoorbaan hebben wij buiten-profielkriks 

nodig, waarvan we er zelf maar zes hebben. We zijn geholpen 
door BAM Infra uit Dordrecht die ons voor een periode van 

enkele maanden tien van haar kriks ter beschikking heeft gesteld.

Nieuwe aanwinsten

We hebben onze collectie uitgebreid met een drietal lorries die 
een militair verleden hebben. Het gaat om materieel dat in de 
jaren vijftig door Spoorijzer Delft is geleverd aan Defensie voor 
de munitieopslag in Alphen NB, ten behoeve van de belendende 
vliegbasis Gilze-Rijen. Eén van de lorries is voorzien van een 
hekwerk voor manschappentransport. Spoorijzer leverde ook 
enkele kilometers spoor en, voor de liefhebbers onder ons, 
drie Ruston & Hornsby-locomotieven van het type LBT met 

gesloten machinistenhuis. Zo'n loc (we hebben ook de open 
variant) hebben wij ook, zodat we nu een complete militaire 
stam kunnen tonen. Tevens kwamen een oefenbom en een 
munitiekist mee. We konden de lorries overnemen van onze 
collega Arnoud Bongaards van het Decauville Spoorwegmuseum, 
waarvoor veel dank. Het transport werd geheel om niet verzorgd 
door onze sponsor Tiggelovend-Kok, ook daarvoor dank!
Van Gerrit van der Zalk, oud-medewerker van Jonker-Du Croo, 
kregen we Du Croo & Brauns-blauwdrukken van een Gölsdorf 
vierasser, een Cn2t-stoomloc voor de Boekit Asam steenkolen-
mijnen en een Klien-Lindner vierasser, evenals een paar bordjes 
en een onderdelencatalogus.
Sinds kort beschikken wij over een vorkheftruck die ons is 
geschonken door Mitsubishi in Rijswijk. Het is een Datsun 
heftruck met een hefvermogen van 1500 kg en een hefhoogte 
van 3,30 meter.

Rijseizoen
Ons rijseizoen loopt boven verwachting goed. 
We hebben met de Kinderstoomdagen en de 

Smalspoormodelbouwdagen twee geslaagde 

evenementen achter de rug die beide ruim 

1500 bezoekers trokken. Eind september 
stond de teller, inclusief de extra ritten, op 
21.500 bezoekers. Dat is een veel hoger aantal 
dan onze beste jaren tot nog toe. In 2016 
en 2017 hadden we op hetzelfde moment 
respectievelijk 15.000 en 18.500 bezoekers.
Als deze trend zich doorzet en we dit najaar 
niet worden geconfronteerd met een corona-
golf, zou dit zomaar ons beste seizoen ooit 

kunnen worden. Dat komt dan vooral omdat 
vanaf 1 juli de Museumkaart bij ons geldig is. 
We hadden deelname daaraan al jaren hoog 
op onze verlanglijst staan. Niet alleen omdat er 
door bezoekers vaak naar gevraagd werd, maar 

ook omdat we veel herhaalbezoek hebben. 
Onze verwachtingen bleken juist. Hadden we 
in de eerste 27 rijdagen nog een gemiddelde 
van 220 bezoekers per dag; sinds de invoering 
van de Museumkaart is dat gestegen naar 350 
per dag.

De invoering van de Museumkaart levert ons een hoop extra bezoekers op. Foto: Gerard de Graaf.

De drie lorries afkomstig van de munitieopslag van Defensie in Alphen. 

Rechts de manschappenwagen. Foto: Gerard de Graaf.
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De afscheidsspeech van Pieter in het vernieuwde Binnenmuseum. 

Foto: Kor Elzenga.

Uit handen van burgemeester Cornelis Visser ontvangt Pieter de erepenning van 

de gemeente Katwijk. Rechts Pieters vrouw Caroline.  Foto: Kor Elzenga.

Gedeputeerde Willy de Zoete onthult de plaquette ter voltooiing van de spoorlijn.  

Foto: Kor Elzenga.

Vrijdagmiddag 1 juli hebben we onze officiële eerste rit gereden 
langs het gehele Valkenburgse Meer en is het museum officieel 
in gebruik genomen. Twee belangrijke mijlpalen voor ons 
museum waar we heel erg trots op zijn. Een kroon op ons werk! 
Op deze dag hebben we ook afscheid genomen van Pieter van 
der Ham in zijn rol als voorzitter.

Pieter heeft zijn taak als voorzitter maar liefst 31 jaar lang met 
verve vervuld. Medewerker is hij vanaf het prille begin in 1970. 
Zijn inzet is niet onopgemerkt gebleven bij de gemeente Katwijk. 
Daarom ontving Pieter uit handen van burgemeester Cornelis 

Visser de gemeentelijke erepenning. De burgemeester roemde 
de lange periode die Pieter actief was als voorzitter en bovenal 
zijn vasthoudendheid om een museum van zo’n hoge kwaliteit te 

realiseren in Katwijk.

Na de toespraken vertrokken alle genodigden, medewerkers en 
hun partners met twee stoomtreinen en een bankentrein naar 

de Wassenaarse Wetering. Samen met gedeputeerde Willy de 
Zoete van de provincie Zuid-Holland schroefde Pieter hier aan 
het einde van het perron een herinneringsplaquette op een 
rechtopstaande biels. In plaats van het gebruikelijke omlopen 
werd de rit nu vervolgd over het nieuw aangelegde tracé langs 

het zanddepot om via de Berkheij-brug uiteindelijk weer aan te 
komen op het station.

Vervolgens werd het gezelschap rondgeleid door het 
vernieuwde museum om te eindigen op het dorpsplein 

voor het tramstel van de Gelderse Tramwegen. Na een 
korte toespraak onthulde Pieter hier samen met Ruud 
Teijgeler het nieuwe sponsorbord. René le Clercq bood 
Pieter namens alle medewerkers een straatnaambord 

aan als dank voor alle werk dat hij heeft verzet. 
Voortaan gaat het dorpsplein door het leven als het 
Pieter van der Hamplein.

We zetten Pieter nog niet op sterk water, zoals Gerard 
de Graaf suggereerde, om Pieter te behouden voor 
Stoomtrein Katwijk Leiden. We hopen dat hij nog 
vele jaren in goede gezondheid als medewerker en 

projectleider blijft meewerken om ons museum nog 
beter en aantrekkelijker te maken.

Op pagina 5 en 6 een fotocollage van de officiële eerste 
rit gereden langs het gehele Valkenburgse Meer.

Tijdens de eerste rit voor de NVBS in de Katwijkse duinen in het najaar van 1969 was Pieter 

(rechts met capuchon) al van de partij.

Een gedenkwaardige dag
Peter Soonius
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