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Colofon
Smalspoor wordt uitgegeven door de Stoomtrein 
Katwijk Leiden, een samenwerking van de Nederlandse 
Smalspoorweg Stichting en de Stichting Nationaal 
Smalspoor. Smalspoor verschijnt vier keer per jaar 
en wordt verzonden aan donateurs, medewerkers en 
relaties van beide stichtingen.

Algemeen adres (ook voor adreswijzigingen, 
aanmelding of beëindiging donateurschap): 
Stoomtrein Katwijk Leiden 
Jan Pellenbargweg 1 
2235 SP Valkenburg ZH

telefoon: (071) 572 4275 
fax: (071) 572 4276 
e-mail: redactie@StoomtreinKatwijkLeiden.nl 
web: www.StoomtreinKatwijkLeiden.nl

Eindredactie: Gerard de Graaf, Kees Plug 
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De Nederlandse Smalspoorweg Stichting en de Stich-
ting Nationaal Smalspoor worden door de Belasting-
dienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instellingen (ANBI). Als gevolg daarvan zijn giften 
aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Vermeld s.v.p. 
het doel van uw gift: algemeen of restauratie materieel.
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De minimumdonatie bedraagt € 35,- per jaar.

Donateurs ontvangen het blad Smalspoor en twee 
dagkaarten.

p-ISSN 2666-8793 (gedrukte versie) 
e-ISSN 2667-1220 (digitale versie)

Uit de werkplaats 3

Militair smalspoor op de Leusderheide 8

Een bevallig model 10

Smalspoor in oude advertenties 13

Smalspoor Documentatie Centrum 14

Versterking van de Marsdijk 16

Inhoud

Grote foto omslag:
Op zaterdagmiddag 8 oktober is stoomloc 8 
onderweg met de stam houten bakkipwagens.
Foto: Jan Keppels.

Kleine foto’s omslag:
Twee zeldzame verschijningen op de lijn. Links 
Motorlocomotief 29 (Jung MSZ130, 4658/1929); 
rechts Motorloc 9, een Orenstein & Koppel van het 
type H2, de oudste motorloc uit onze collectie.
Foto’s: Felix Fach.

Van de voorzitter

Het laatste nummer van het jaar geeft aanleiding tot vrolijke retrospectie. In 2022 
hebben we weer een volledig seizoen kunnen draaien, waren er veel extra ritten en 
zetten we met 14 eendaagse machinistencursussen een nieuw record in de boeken. 
Onze publiciteitsmachine draaide op volle toeren en sinds de zomer doen we mee aan 
de Museumkaart. De Pepernotenexpres eind november was in recordtijd volgeboekt 
en leverde ons de 25.000e bezoeker van dit jaar op. En dan moeten de altijd drukke 
Winterse stoomritten nog komen! Kortom, ook hier een nieuw record. Een enorm 
succes dat dankzij de tomeloze inzet van onze 140 vrijwilligers (m/v) gerealiseerd kon 
worden.

In het tweede weekend van oktober waren we voor de derde keer gastheer voor het 
Internationales Feldbahn Treffen. Een ruime tachtig mannen en opvallend veel dames 
kwamen naar Valkenburg. Gedurende drie dagen was er ruim baan voor het rijden met 
onze stoom- en diesellocomotieven, waarbij bijzondere treincombinaties te zien waren. 
Op zondag waren we te gast bij het Louwmanmuseum, waar de mooie collectie oude 
(en jongere) auto’s bekeken werd. Het IFT was het laatste evenement van collega Ab 
Reinders, die als chef-exploitatie vele jaren de vaak (on)dankbare taak had dit soort 
dingen te regelen en de personele bezetting gedurende het rijseizoen voor elkaar te 
krijgen. Grote Vriend: namens alle collega’s enorme dank voor de jarenlange inzet! 

Bij het begin van het nieuwe jaar drinken we een bescheiden borrel. Bescheiden, want 
er is nog veel werk te verzetten. In 2023 komt de ZE 607 weer op de baan en dat zal 
ook gelden voor stoomloc 6. Stoomlocomotief 7, al vele jaren in de werkplaats, zal 
daarna ook afgemaakt worden. Ook aan de diesels wordt hard gewerkt en verwachten 
we komend jaar de restauratie van motorloc 25 (O&K 26541/1966 ) en 42 (Deutz 
25768/1936) te kunnen afronden.

Maart 2023 wordt met de kennis van nu de maand waarin een kleine delegatie in 
Indonesië de twee Du Croo & Brauns stoomlocomotieven in containers gaat inpakken 
voor de reis naar Nederland. Als de voortekenen niet bedriegen wordt 2023 een 
spetterend jaar en dat wensen we u ook toe!

Gerard de Graaf, voorzitter NSS

Wie steunen ons
Appie Baantjer Fonds, Amsterdam 
Bos tuingereedschappen, Wassenaar 
Collections Information Technology, Leiden 
COMOL5, Leiden 
Van Delft, Elshout 
R. van Donk Techniek, Den Haag 
Van den Dool tuinmaterialen, Wassenaar 
edilon)(sedra contracting, Haarlem 
Van Egmond aannemings- en transportbedrijf, Rijnsburg 
EMH - Eisenbahnteile und Metallwarenhandelshaus Bude 
Fonds 1818, Den Haag 
Forma Zeefdruk, Scheveningen 
Gemeente Katwijk 
Gerritse IJzerwaren, Leiden 
GraphicSquare Vormgeving, Wassenaar 
Gravin van Bylandt Stichting, Den Haag 
Kwekerij Griffioen, Wassenaar 
Hendrik Muller Fonds, Den Haag 
Kalkzandsteenfabriek Van Herwaarden, Hillegom 
G. van der Holst & Zn, Wassenaar 
Initial Varel Security, Leidschendam 
Jora Vision Europe, Rijnsburg 
Jovetra, Valkenburg-ZH 
KBM, Katwijk 
Van Kempen Houthandel, Katwijk 
Lloyds Register Nederland, Rotterdam 
LLTW, Leiden 
Van der Mark Ketelonderhoud, De Lier 
mboRijnland, Leiden 
Mebin Beton, Rozenburg 
Herinneringsfonds D.F.E. Meerburg, Katwijk 
Merwede Springs, De Meern 
Mondriaan Fonds, Amsterdam

Movares Nederland, Utrecht 
Nationaal Automobielmuseum, Den Haag 
Nedeximpo, Amsterdam 
Nicolaas Verf, Leiden 
Noorderlicht Architekten, Delft 
Oostingh Staalbouw, Katwijk 
Prefab Betonwapening D&L, Katwijk 
Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam 
Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, Den Haag 
Provincie Zuid-Holland 
Gebr. Van der Putten, Noordwijk 
Q Quality Movies, Valkenburg ZH 
Rabobank Coöperatiefonds, Leiden 
Rooijakkers Olie, Wassenaar 
Schot Groep, Alkmaar 
SKF Nederland, Nieuwegein 
Spiba Spoorweggereedschap, Spaarndam 
Van Steen Apparatenbouw, Pijnacker 
Van der Straaten Aannemingsmaatschappij, Hansweert 
TBI Fundatie, Ammerzoden 
Thurkowfonds, Den Haag 
Tiggelovend-Kok, Etten 
Voestalpine Railpro, Hilversum 
VolkerRail Nederland, Utrecht 
Vossloh-Cofiger-Kloos, Kinderdijk 
VSBfonds, Utrecht 
Wagenborg Nedlift, Voorschoten 
Van Walraven Zoeterwoude 
Machinefabriek West-End, Lisse 
YESSS Electrical Leiden 
Stichting Zabawas, Den Haag 
Staalhandel Van Zijl, Rotterdam
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Uit de werkplaats
Kees Plug en Gerard de Graaf

Dè mijlpaal van de afgelopen periode is toch wel de 
inbedrijfstelling van onze motorlocomotief 15 na een lange 
periode van restauratie. Verder fungeerden we dit najaar als 
gastheer voor diverse grote evenementen. Tijdens dergelijke 
bijeenkomsten doen we ons uiterste best om zoveel 
mogelijk bijzondere locomotieven en treincombinaties 
op de baan te brengen. 

Stoomlocomotieven
In de afgelopen periode is veel tijd gestoken in 
de revisie van de appendages van stoomloc 607 
(Henschel 6848/1904). Björn van Es heeft zelfs een deel 
van zijn vakantie besteed om ontbrekende delen bij te 
maken. Door alle werk krijgt de ketel al een compleet 
aanzien.
Roel Koolen en Johan Remmerswaal besteedden 
veel tijd aan de buffers van loc 6 (O&K 11735/1928). 
De voluteveren in de buffers waren gebroken en zijn 
vervangen. Ook is er het nodige laswerk verricht aan 
de schacht van de bufferhuls en aan de bufferstang, 
waardoor de buffer nu niet meer naar beneden hangt.

Motorlocomotieven
Op zaterdag 1 oktober is, tijdens de Donateursdag, 
onze motorlocomotief 15 (Kromhout 9787/1940) 
weer in bedrijf gesteld. Bijzonder was dat dit gebeurde 
door de voormalige eigenaren, de heren Strijland, 
in het bijzijn van de zoon en kleinzoon van een van 
hen. Aannemersbedrijf Strijland uit Uithoorn bestelde 
eind 1939 of begin 1940 twee motorlocomotieven 
bij Motorenfabriek D. Goedkoop Jr. N.V. in Amsterdam. 
Kromhout, de merknaam die Goedkoop voerde, 
bouwde zelf de motoren en gaf Du Croo & Brauns als 

onderaannemer 
opdracht om 
frame, wielstellen, 
machinistenhuis 
en motorhuif 
te bouwen. De 
dieselmotoren 
werden door 
Kromhout op 
5 augustus 1940 
beproefd. Pas op 
11 december van 
dat jaar riep D&B 
de motoren af. Ze 
werden, samen met 
versnellingsbakken 
van Gmeinder, 
op 14 december 
geleverd en direct 
ingebouwd. Op 
16 december van 
dat jaar leverde 
Kromhout beide 
locomotieven af. 
Motorlocomotief 15 
kreeg bij Strijland 
het bedrijfsnummer 
10. De tweede loc, 
nu onze loc 14, 
kreeg het nummer 9. 
Strijland zette beide 

locomotieven onder andere in in de Noordoostpolder. In 1983 
deed Strijland alle smalspoor van de hand en kregen wij de 
beschikking over drie diesellocomotieven, een tiental kipwagens, 
een aantal plateauwagens en een aanzienlijke hoeveelheid spoor.

De ketel van loc 607 is voorzien van appendages. Foto: Pieter van der Ham.

Björn van Es heeft veel tijd gestoken in het reviseren van de appendages.
Foto: Pieter van der Ham.
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Aan de restauratie van de locomotief is lang gewerkt door onze 
medewerkers Gert Pieterse en Dirk Greveling. Uiterlijk is de 
locomotief teruggebracht in aflevertoestand, mede doordat 
Carolien van der Ham de tekst Strijland Uithoorn met driecijferig 
telefoonnummer weer op de achterzijde van de locomotief 
heeft aangebracht. Aan de voorkant is het messing embleem 
aangebracht waarmee de locomotieven bij aflevering waren 
voorzien. Van Kromhout-specialist Han Mannaert uit Amsterdam 
mochten we er eentje lenen. Hiervan werd een 3D-ontwerp 

gemaakt, waarvan Ruben Fuit met een computergestuurde frees 
een mal in MDF maakte. Roland Bude uit Swistal-Buschhoven 
verzorgde het gietwerk en schonk ons dit eerste embleem ter 
gelegenheid van de inbedrijfstelling. 
Nu de restauratie van motorloc 15 is afgerond, willen we 
beginnen met de restauratie van loc 14 die dezelfde uitvoering 
krijgt als haar zuster. Voor deze locomotief, waarvan bij de 
verwerving de motor ontbrak, is een paar jaar geleden al een 
originele Kromhout-motor aangeschaft.

Caroline van de Ham voorziet motorloc 15 weer van de originele opschriften en Gerard de Graaf toont het embleem dat straks de voorkant van de loc zal sieren.
Foto’s: Pieter van der Ham (li.) en Ivo Kaptein (re.).

Zaterdagmorgen 8 oktober, 9.00 uur. Het voltallige locpersoneel luistert ingespannen naar de uitleg van treindienstleider Pieter van der Ham. Foto: Ivo Kaptein.
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Terwijl loc 5 binnenloopt op spoor 2, vertrekt loc 4 met volle trein vanaf spoor 1. Op deze foto is het verschil in formaat tussen loc 5 
(20pk) en loc 4 (50pk) duidelijk zichtbaar, 8 oktober 2022. Foto: Felix Fach.

Druk najaar
Meestal breekt na afloop 
van ons rijseizoen, in 
het laatste weekend van 
september, een rustige 
periode aan waarin we 
alle aandacht kunnen 
richten op het onderhoud 
van ons materieel. Dit 
najaar was dat anders. 
Niet alleen vond er nog 
een respectabel aantal 
machinistencursussen 
plaats, ook waren we 
gastheer voor een 
aantal evenementen en 
bijeenkomsten. 

Zaterdag 1 oktober 
was een grote groep 
van onze donateurs te 
gast tijdens de jaarlijkse 
Donateursdag. Op die 
dag praten we hen bij 
over de ontwikkelingen 
tijdens het afgelopen 
jaar en onze plannen voor de toekomst. Vast onderdeel van de 
dag is een rit met de stoomtrein. Dit jaar voor het eerst rondom 
het gehele meer. Bijzonder moment was de ingebruikname van 
motorlocomotief 15. 

’s Morgens was er een delegatie van de gemeenteraad uit 
Katwijk te gast. Ook zij maakten een treinrit over de hele lijn en 
werden uitgebreid bijgepraat door het bestuur.

Stoomloc 8 heeft het museumterrein net verlaten voor een rit rond het meer met zes houten bakkipwagens aan de haak, 8 oktober 2022. Foto: Jan Keppels.
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Er werd veel gefotografeerd. Foto: Ivo Kaptein.

Stoomloc 8 passeert het toegangshek voor de brug, 8 oktober 2022.
Foto: Kees Verhoeff.

Loc 1 met 15 kuubse wagens van verschillende types in de namiddag onderweg langs de westelijke oever van het Valkenburgse Meer, 8 oktober 2022. Foto: Felix Fach.

Een week later organiseerden wij op 7,8 en 9 oktober de 
dertigste editie van het Internationales Feldbahn Treffen 
(IFT). Al op donderdagavond 6 oktober arriveerden de eerste 
gasten. Dit jaarlijkse evenement is dè ontmoetingsplaats voor 
smalspoorvrienden uit heel Europa. Wij traden voor de derde 
keer als gastheer op. Zo'n Treffen duurt drie dagen, maar de 
voorbereiding ervan kost een veelvoud aan tijd. Ook op de dag 
zelf is het overgrote deel van onze medewerkers actief in de 
treindienst of als gastheer of gastvrouw. We hadden bezoekers 
uit Duitsland, Polen, Roemenië, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk 
en België, en men was unaniem van mening dat wij een prachtig 
product neerzetten en in veel opzichten een voorbeeld zijn. 
Gelukkig was het weer aanzienlijk beter dan voorspeld, kon de 
spoorlijn rondom bereden worden en lukte het om interessante 
treincombinaties op de baan te brengen. Op zaterdag werd de 
laatste trein traditiegetrouw gereden door vier locomotieven in 
voorspan, die samen voor een luidruchtig fluitconcert zorgden. 

Einde railfietsen Holtingerveld

Op zaterdag 5 november was het voor het laatst mogelijk 
het 2,6 km lange traject in het Holtingerveld (zie Smalspoor 
130) per railfiets af te leggen. Staatsbosbeheer en Defensie, 
eigenaars van het terrein, hadden enkele maanden eerder  
aan de exploitant te verstaan gegeven dat aan het railfietsen 
een einde moest komen. Het traject wordt momenteel 
opgebroken. Rails en fietsdraisines staan te koop.

We kijken terug op een zeer geslaagd IFT! 
In 2023 vindt het IFT plaats bij het Frankfurter Feldbahnmuseum 
en het Feld- und Grubenbahnmuseum Fortuna in Solms 
bij Wetzlar. De collega’s van de Hedelands Veteranbane in 
Denemarken overwegen om in 2024 het IFT te organiseren. Hun 
lange spoorbaan heeft dezelfde spoorwijdte als die van ons.
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Slotrit van de dag met vier locs voor de trein (v.l.n.r. loc 4, loc 8, loc 1, loc 5), 8 oktober 2022. Foto: Felix Fach.

Tot slot vond op zaterdag 12 november de Dag voor de 
Railmuseamedewerkers plaats. Net als het IFT vindt ook deze 

dag jaarlijks plaats bij een van de Nederlandse railmusea. Doel 
is om de onderlinge banden te versterken, kennis te delen en 

samenwerking te 
bevorderen. Met zo’n 
250 belangstellenden 
was er sprake van 
een gezellige en 
ook geslaagde dag 
waarop tal van 
nieuwe contacten zijn 
gelegd.

Subsidie
Op zaterdag 8 
oktober kregen wij 
uit handen van Rogier 
en Lars Gardien van 
de Rabobank een 
cheque van € 1371,21 
uit de jaarlijkse Rabo 
Clubsupportactie. 
Met deze bijdrage 
willen wij onze 
beide Kromhout 
motorlocomotieven 
(nr. 14 en 15) weer 
voorzien van hun 
oorspronkelijke 
messing emblemen 
op de motorkap.Blije gezichten bij de ontvangst van de bijdrage van de Rabo-Clubsupportactie 2022 op zaterdag 8 oktober. V.l.n.r. Gerard de Graaf,

Rogier Gardien en zijn zoon Lars, Johan Koning ter Heege en Ap Hoogendoorn.
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