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Jaargang 7, 1e EDITIE 

 
 
En extra dikke nieuwsbrief met 
daarin van alles over de 
stoommachine en de vrijwilligers 
die er veel tijd in steken. 
Onderstaande inhoud is 
aangeleverd door Jan van Leest 
en Gerard Willems. 
 
Even geleden 
 
De laatste nieuwsbrief was van 
juni verleden jaar. Dat zou de 
indruk kunnen wekken dat er 
weinig tot niets is gebeurd. Maar 
dat is zeker niet het geval.  
 
Stoomplatform 
 
Een afvaardiging van het bestuur 
en Kernteam is in december op 
bezoek geweest bij de Rijksdienst 
van het Cultureel Erfgoed (R.C.E.) 
in Amersfoort, samen met nog een 
11 andere stoomstichtingen, 
waaronder de stoomgemalen 
Lemmer en Medemblik. Het was 
een zeer leerzame dag met veel 
uitwisselingen van informatie. Ook 
onze vrienden van stoomgemaal 
Halfweg waren present en we 
hebben de banden weer eens 
aangehaald. Dit 'Stoomplatform' 
krijgt absoluut vervolg. Interessant 
is te melden, dat stoomgemaal 
Kamerik op perslucht draait. Dat 
sluit prima aan op ons streven in 
2014 om via hen de nodige 
ervaring op te kunnen doen. 
 
Kerstfair 
 
Een aantal vrijwilligers hebben zich 
op 21 en 22 december ingezet 
voor de door De Leerfabriek 
georganiseerde Kerstfair.  Tijdens 
deze dagen draaide de oude 
Carels machine feeëriek verlicht 
met de onlangs gemonteerde 

authentieke wandlampen. 
Bezoekers werden verrast met 
vers gebakken oliebollen en 
wafels, die gretig aftrek vonden.   
 

 
Thom en Frans leveren hun eerst 
bakproducten af en Hans verzorgt 
de keuring 
 
Ketelhuis, machinekamer 
en stoommachine hebben 
een nieuwe eigenaar 
 
Met de nieuwe eigenaar, de 
provincie Noord Brabant hebben 
we de eerste contacten gelegd en 
beiden zien de samenwerking met 
vertrouwen tegemoet. Men is 
bijzonder positief over de inzet van 
de stichting en haar vrijwilligers en 
staan ons streven om de 
stoommachine op stoom te laten 
draaien, zeker niet in de weg. 
Mede door de provincie is de 
samenwerking met de regionale 
Heemkundekring De Kleine 
Meijerij verstevigd en dit heeft 
inmiddels geresulteerd in een 
gezamenlijke aanpak voor de 
komende Heemkundedagen. 
Momenteel bruist het van 
activiteiten op het voormalige KVL 
terrein. Het vervallen 
huidenmagazijn is gesloopt en 
daarmee komt het gebouw 
Ketelhuis nog beter tot zijn recht 
als een centraal punt binnen het 
complex.   
 

Kroniekdag 
 
Op 7 december heeft de gemeente 
de poorten geopend voor de KVL 
Kroniekdag en uiteraard stond de 
machinekamer open voor de vele 
bezoekers. 
Inwoners van Oisterwijk, die enige 
verbondenheid hadden uit het 
verleden van de fabriek waren van 
harte welkom om hun ervaringen 
met ieder te delen. 
Voor een impressie kijk ook even 
op 
http://www.oisterwijkinbeeld.nl/kvl-
kroniekdag-een-verslag/  
 
Veiligheid 
 
Veiligheid van onze vrijwilligers 
maar ook die van onze bezoekers 
staat bovenaan. Vandaar, dat we 
de stoommachine afschermen. 
Maar ook voor onze vrijwilligers 
mag de veiligheid niet in het 
gedrang komen, immers we 
werken met zwaar materiaal. Het 
Kernteam zal vanaf 2014 
nauwgezet een toeziende en 
adviserende rol hebben voor de 
veiligheid van alle vrijwilligers. De 
afspraken zijn vastgelegd in een 
ARBO en veiligheidsreglement. 
Hiermee proberen we optimaal 
veilig te kunnen blijven werken.  
 
Bestuur 
 
Waren we in voorgaande jaren 
bezig om de stoommachine 
dusdanig te renoveren, dat deze 
toonbaar werd en op elektra kan 
draaien. Afgelopen jaar maar ook 
dit jaar staat in het teken van een 
gewijzigde organisatie, die meer 
kwaliteitszorg (accountability) 
neerlegt bij de verschillende 
bestuursleden. Omdat 2014 te 
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boek zal staan als investeringen 
voor perslucht, zoeken we ook 
naarstig naar een aanvulling 
binnen het bestuur, die dit soort 
zaken kan oppakken. Wellicht, dat 
u lezer, ons hiermee kunt helpen. 
 
Jan van Leest 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
Het lijkt nog maar pas geleden dat 
ik mijn bijdrage voor de laatste 
nieuwsbrief schreef. Inmiddels is 
het alweer 2014 en mag ik u weer 
bijpraten over de vordering aan 
onze stoommachine en de 
activiteiten van onze vrijwilligers. 
 

 
Ketelbinkie Frans in het pomphuis. 
Hier waren het vooral dikke lagen 
roest die verwijderd werden. 
 
Natteluchtpomp 
 
De natteluchtpomp van machine 
D(roite) is inmiddels helemaal 
schoongemaakt en gedemonteerd. 
Waar ik vorige keer de uitdrukking 
“ketelbinkie” wel toepasselijk vond 
blijkt deze ook niet overdreven. 
Blikken en stofzuigers vol 
ketelsteen en roest zijn inmiddels 
verwijderd. Het was in dit verband 
dan ook erg motiverend voor de 
betrokkenen om via sponsering 
door de firma Hoogendam over 
een compressor te kunnen 
beschikken, die we overigens 
mogen houden. Zelf hebben we 
een naaldbikhamer aangeschaft 
en op deze manier hebben we 
deze schoonmaakklus prima 
kunnen klaren. Inmiddels zijn we 
druk bezig geweest met het verder 
uit elkaar halen van deze 
natteluchtpomp zodat we nu een 
duidelijk inzicht hebben in de 
status van de diverse onderdelen. 

Aan de orde is nu om dit alles 
goed en duidelijk te documenteren 
opdat we een plan van aanpak 
kunnen maken om, als volgende 
stap, met de daadwerkelijke 
restauratie en montage te kunnen 
beginnen. Dit alles echter kan pas 
starten als de benodigde financiële 
middelen zijn zeker gesteld.  
 

 
Jos en Frans bezig met het 
verwijderen van een dikke laag 
ketelsteen van de binnenste  
afsluitdeksel, tevens kleppen huis, 
van de pomp. 
 
 

Thom, Bert en Arno bezig met de 
demontage van het binnenwerk 
van de natteluchtpomp..  
 

 
Arno en Felix inspecteren en 
bemeten gedemonteerde 
onderdelen om het geheel te 
kunnen documenteren. 
 
 
 
 

Perslucht 
 
Als tussenfase om op stoom te 
gaan draaien willen we de 
machine op perslucht laten lopen. 
Eerder heb ik u al aangegeven dat 
we daarvoor een onderzoek 
gestart zijn naar de haalbaarheid 
hiervan op onze machine. Hiermee 
is Rik vorig jaar gestart en hij 
probeert met een engelengeduld 
de werking van de machine te 
doorgronden. Telkens weer 
worden we geconfronteerd met het 
feit dat we niet weten hoe de 
machine echt werkt. Zoals zo vaak 
in het leven, naarmate je meer van 
een onderwerp afweet kom je er 
achter hoe weinig je er feitelijk 
over weet.  
 

Rik, Henk en Hans trachten met 
gebruik van een inspectiecamera 
de stoomkanalen in de machine te 
bekijken. 
 
Zo ook bij onze machine, sprekend 
in dit verband zijn de zgn. 
bijschakelruimtes. We weten 
waarvoor ze zijn en hoe ze werken 
maar we herkennen dat niet aan 
onze machine. Een hernieuwd 
bezoek aan de archieven in Gent 
heeft ons wat dat betreft niet veel 
verder gebracht. Daar deze 
wetenschap wel wezenlijk is in het 
onderzoek naar de mogelijkheid 
van het draaien op perslucht 
hebben we onlangs besloten dat 
als er twijfel is over het hoe en 
waarom van delen aan de machine 
we deze demonteren en de theorie 
toetsen aan de praktijk. 
Bovenstaand betekent simpelweg 
nog al wat demontagewerk aan de 
machine. De afgelopen tijd zijn dan 
ook vele vrijwilligers daar druk mee 
geweest, en nog overigens. Het 
bleek ook herhaalde malen nodig 
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om speciale gereedschappen te 
maken om onderdelen te kunnen 
demonteren. Het zal duidelijk zijn 
dat we hiermee niet een snelle 
weg zijn ingeslagen naar het 
draaien op perslucht maar wel een 
die nodig is om het hogere doel, 
het draaien op stoom, dichterbij te 
brengen. 
Het goede nieuws is overigens wel 
dat we defecte veiligheden ontdekt 
hebben die ons anders in de 
toekomst zeker parten gespeeld 
zouden hebben.  
Het onderzoek gaat verder maar 
mocht er onder u iemand zijn die 
ons uit kan leggen hoe de 
bijschakelruimtes werken bij een 
Carels gelijkstroom stoommachine 
dan houden wij ons aanbevolen! 
 

Een voorbeeldje van de speciaal 
gemaakte gereedschappen, een 
trekinrichting om deze afsluiter te 
demonteren. 
 
Diverse lopende projecten 
 
Naast bovengenoemde projecten 
zijn er tal van andere 
werkzaamheden aangepakt cq 
vervolgd. 
 

Thom, Hans en Frans geven de 
onderdelen van de economiser 
een betere plek. De heftruck werd 
bereidwillig beschikbaar gesteld 
door een van de deelnemers aan 
een expositie die op dat moment in 
de Leerfabriek gehouden werd. 

De onderdelen van de economiser 
die tijdelijk elders op het terrein bij 
elkaar lagen hebben we netjes op 
geborgen. 
Het schilderwerk aan de takel 
inrichting is door Henny ter hand 
genomen zodat deze er al een 
stuk fraaier uitziet. 
Details aan de machine zijn verder 
opgebouwd en verfraait zoals het 
smeersysteem t.b.v. de aandrijving 
van de natteluchtpompen.  
Oliesmeerleidingen zijn opnieuw 
gemaakt en al weer voor een 
gedeelte aangelegd en 
oliedruppelaars zijn geplaatst. 
 

 
Peter bezig het smeersysteem 
t.b.v. de aandrijving van de 
natteluchtpomp opnieuw aan te 
leggen. 
 
Verschillende meters koperen 
leiding zijn door wil en Peter in de 
juiste vorm gebogen. 
De opwekgenerator is schoon 
gemaakt en alle losse onderdelen 
die we her en der teruggevonden 
hebben als overblijfsel van wat de 
koperdieven hebben achtergelaten 
zijn weer opnieuw gemonteerd.  
 

 
Jo bezig met het schoonmaken en 
het weer assembleren van de 
opwekgenerator. 
 
Voor de restauratie van de 
hoofdgenerator hebben we na lang 
zoeken mogelijk een partij 
gevonden. De firma EMRI is 

inmiddels een aantal keer op 
bezoek geweest en heeft enkele 
voorstellen gedaan over hoe te 
komen tot restauratie van de 
zwaar gehavende generator en op 
welke manier de ontbrekende 
regelapparatuur te vervangen. Dit 
alles ziet er veelbelovend uit mede 
doordat de vrijwilligers onder hun 
leiding hieraan ook een grote 
bijdrage kunnen leveren. Het 
bestuur beraad zich over welk 
voorstel in deze de voorkeur heeft. 
 
Kast van de directie 
 
Van antiquair Hulskes hebben we 
een authentieke kast gekregen die 
vroeger in het kantoor stond van 
de KVL directie. Deze kast hebben 
we gerestaureerd, hij is door Frans 
van sloten voorzien en nu heeft 
deze een plekje in de 
machinekamer.  
 

 
Eens stond deze kast in de 
directiekamer van KVL 
 
Samen brainstormen over 
de toekomst 
 
In oktober hebben we een 
discussieavond gehad over de 
exploitatie, op langere termijn, van 
onze stoommachine.  

 
Een vijftiental vrijwilligers 
discussieerden op 29 oktober over 
de exploitatiemogelijkheden van 
onze stoommachine. 
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Jan Rijnen van de Tuut uit 
Appeltern verzorgde hiervoor de 
inleiding. Hij schroomde daarbij 
niet om zowel de plussen als de 
minnen van zijn jarenlange 
ervaring met het draaiende houden 
van hun stoomgemaal de revue te 
laten passeren. Hierna werd er 
onder leiding van Bas verder 
gediscussieerd over de situatie 
betreffende onze stoommachine 
en werd er een werkgroep 
gevormd die met voorstellen gaat 
komen over de 
exploitatiemogelijkheden met onze 
machine. 
 
Ondergrondse 
gangenstelsel 
 
Wat de sanering betreft is men 
inmiddels begonnen met de 
ondergrondse gangen. Deze 
gangen herbergen de 
infrastructuur aan leidingen en 
kabels over het totale 
fabrieksterrein. In de kelder van de 
machinekamer zijn op twee 
plaatsen toegangen tot dit 
gangenstelsel. SSO heeft, samen 
met de heemkundekring een 
verzoek lopen om, op zijn minst 
een gedeelte, dit gangenstelsel te 
behouden.  
 

Zo ziet het gangenstelsel eruit, 
overwegend aan een kant 
leidingen gemonteerd, voldoende 
hoog en ruim om door te lopen. 
 
Wensenlijst 
 
Vorige keer sloot ik af met een 
wensenlijstje. Een aantal van deze 
zaken zijn inmiddels geregeld. Wat 
nog open staat zijn: 
- een pallethefwagen/pompwagen 
- een draaibank 

- een beugelzaag of afkortzaag bij 
voorkeur voor metaal. 
Mocht een van deze, of andere 
soortgelijke, zaken bij u in de weg 
liggen, wij houden ons aanbevolen 
 
Heeft u verder nog vragen  over de 
restauratie of over de voortgang 
aarzel niet om contact met ons op 
te nemen of kom gewoon een keer 
langs. De vrijwilligers zijn elke 
even zaterdag aan het werk en 
willen u graag te woord staan. 
 
Namens de stoommachine, 
Gerard Willems 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
Werkbezoek halfweg en 
Cruquius 
 
15 maart 2014 staan we aan de 
poort voor de machinekamer om 
een bezoek te gaan brengen aan 
Stoomgemaal Halfweg en  
Stoomgemaal Qruquius. 
 
Vertrek om 7:30 en we komen 
zonder probleem aan bij het 
stoomgemaal Halfweg om 09:00. 
 
Als we binnenkomen is de ketel 
pas net opgestookt en wordt 
uitgelegd dat deze ketel met een 
inhoud van 5000 liter in ca. 2 uur 
warm genoeg is om de machine 
onder stoom te gaan zetten. Deze 
ketel is 1 van de oorspronkelijk 2 
ketels die gebruikt werden om de 
machine onder stoom te brengen 
en houden. De andere ketel is 
ontmanteld en hier is het 
leidingwerk, ketel en opstelling van 
een dergelijke Stork ketel te zien. 
De stoommachine is de derde 
machine die in gebruik is genomen 
in Halfweg. De eerste was te licht 
en werd vervangen door een 
zwaardere. Deze bleek ook niet 
voldoende water te kunnen 
verzetten en werd in 1923 
vervangen door een 500 pk 
machine van Stork uit Hengelo. 
Deze machine staat er nog en 
draait nu regelmatig. 
Indrukwekkend zijn  de 
schepraderen die per minuut zo'n 
1.500.000 liter water verzetten. 

Hier wordt duidelijk wat een 
energie er in stoom zit!!! 
 
Om 13:00 vertrekken we naar 
Qruquius om 's-wereld grootste 
stoomgemaal te bezichtigen. Dit 
gemaal wordt nu als 
bezienswaardigheid onder 
hydraulische druk af en toe 
bediend. Indrukwekkend door zijn 
omvang en dat per slag van de 
machine 84.000 liter water werd 
verplaatst. 
Leuke wetenswaardigheid: de 
ontwerper en geestelijke vader van 
Qruquius heette Kruik. Maar omdat 
deze naam eerder aan iemand 
doet denken die de kruik met grote 
regelmaat leegt heeft de heer 
Kruik er een Latijnse zwaai aan 
gegeven. Zoals veel 
wetenschappers in die tijd. 
 
Namens de stoommachine, 
Thom Schoenmakers 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
Gezocht vrijwilligers 
 
Voor ons vrijwilligerslegioen blijven 
wij op zoek naar nieuwe aanwas. 
In principe is iedere hulp welkom, 
maar op dit moment zouden we 
heel erg geholpen zijn met 
vrijwilligers die de volgende 
specialisme hebben: 

• Schilderen (op hoogte); 
• Geven van rondleidingen / 

begeleiden van fotoshoots   
• Sitebeheerder 

 
Wilt u zich aanmelden als 
vrijwilliger? 
Mail: info@destoommachine.nl 
 
Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
Mail: info@destoommachine.nl 
 
Kijk ook eens op onze website: 
www.destoommachine.nl  
 
Volg ons op twitter: 
@destoommachine 
 
Vind ons leuk op Facebook: 

 
www.facebook.com/Stoommachine 


