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Jaargang 10, 1e EDITIE 

 
 
Een nieuwsbrief met daarin 
informatie wat de vrijwilligers van 
Stichting Stoommachine Oisterwijk 
de afgelopen tijd bezig heeft 
gehouden en de komende tijd bezig 
gaat houden.  
 
Open dag zondag 9 april 
 
Op zondag 9 april houden de 
vrijwilligers wederom een Open 
Draaidag. De machinekamer gaat 
om 11:00 uur open en die dag 
draait de oude dame tot 16:00 uur 
op perslucht.  Speciaal voor onze 
vrienden hebben we na de officiële 
opening met het op gang brengen 
van de machine een uitleg over de 
voortgang van ‘ons’ restauratie-
proces. Immers het doel om de 
machine op stoom te gaan brengen 
komt nu in zicht en onze 
projectleider Rik Roemen zal 
hierover uitleg geven en uw vragen 
beantwoorden.  Zet de datum al zo 
vast in uw agenda. Onze Amices 
krijgen uiteraard tijdig een 
persoonlijke uitnodiging. 
 

 
 
Verkoop gebouwen KVL 
 
Onlangs heeft u uit de media 
kunnen vernemen dat de eigenaar 
van het gebouw waarin de stoom-
machine staat opgesteld, haar 
plannen bekend heeft gemaakt om 
delen van het complex waaronder 
het machinegebouw (ketelhuis & 
machinekamer) van de hand te 

doen. Betekent dit mogelijk het 
einde van onze stichting? Neen, 
daar zijn geen enkele aanwijzingen 
voor. De provincie heeft zelfs 
voorwaarden gesteld dat bij de 
verkoop van de gebouwen, waarbij 
industrieel erfgoed niet verloren 
mag gaan. 
 
Jan van Leest 
 
Werkzaamheden 
 
Het vrijwilligerslegioen heeft de 
afgelopen tijd weer met volle inzet 
aan de stoommachine en alles wat 
daarbij hoort gewerkt. Hieronder 
leest u over een aantal van hun 
vorderingen.   
 
Compressoren 
In de vorige nieuwsbrief heeft u het 
verhaal kunnen lezen over hoe we 
in het bezit zijn gekomen van twee 
Atlas Copco compressoren en nu 
leest u welke vorderingen we daar 
inmiddels mee gemaakt hebben.  
Aan de hand van een lijst hebben 
we beide compressoren op een 
groot aantal punten gecontroleerd 
om aan de hand van het resultaat 
te kunnen bepalen welke 
compressor we voor onderdelen 
opslaan en welke we gaan 
opbouwen om te gebruiken. 
  

 
Als men de in- en uitlaatkleppen 
verwijdert kijkt men op de zuiger. 
Hier zien we een inkijk op de 
hogedrukcilinder. 

U moet hierbij denken aan controle 
van de aandrijving, krukas, 
drijfstangen, kruishoofd, de inlaat- 
en uitlaatkleppen en de cilinders 
met zuigers e.d.  
Onderdeel hiervan was ook het 
provisorisch aanbrengen van de 
stuurleidingen om d.m.v. extern 
toegevoerde perslucht te 
controleren of de pneumatisch 
werkende blokkering van de 
inlaatkleppen goed functioneerde.  
Hierna volgde de demontage van 
de “donor compressor” in hapklare 
brokken om op te kunnen slaan en 
inmiddels staan deze in de kelder. 
 

 
De “donor compressor” wordt door 
Jo, Jermain, Roy en Wil de kelder 
in gemanoeuvreerd. 
 
Onze volgende klus gaat worden 
om de andere compressor op te 
bouwen. Graag wil ik via deze 
nieuwsbrief een oproep doen of 
mogelijk iemand onder u, lezers, 
ervaring heeft met dit soort 
compressoren. Het betreft een 
Atlas Copco compressor van het 
type AR1KT. Wat we zoeken is 
informatie over dit soort machines 
(we hebben inmiddels een 
gebruiksaanwijzing en een 
onderdelen lijst) op het niveau van 
besturing, koeling van de lucht en 
reiniging/conditionering van de 
aanzuiglucht. Alle info is welkom. 
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Sleepringen 
Een ander project waarmee we 
bezig zijn is de generator, een 
project dat verschillende 
onderdelen kent. We hebben de 
nodige vooruitgang geboekt met de 
sleepringen.  
 

 
John is bezig met de bewerking van 
de sleepringen mal. Door middel 
van een eigengemaakte steun dient 
de koolborstelhouder tijdelijk als 
bevestiging voor een frees 
machientje. 
 
Deze zijn inmiddels gemaakt uit 
hout en er wordt hard gewerkt om 
deze houten sleepringen geschikt 
te maken als gietmal. De contacten 
met de gieterij lopen en afspraken 
voor de bewerking van de 
gietstukken zijn inmiddels gemaakt.  
 

 
In deze fase is de mal gebruikt voor 
overleg met de bronsgieterij, dit om 
een beroep te kunnen doen op hun 
knowhow t.a.v. de verdere 
afwerking. 
 
Op onze onlangs verworven en in 
eigen beheer gerestaureerde 
draaibank zijn inmiddels de eerste 
isolatie delen voor deze 
sleepringen gemaakt. Ik hoop u de 
volgende keer meer over het 
vervolg van dit (deel)project te 
kunnen vertellen. 
 
Gerard Willems 

 
Onderzoek en restaureren zijn twee 
zaken die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Hier is John bezig 
met metingen aan de veldspoelen 
om vanwege het ontbreken van de 
gegevens de opbouw te kunnen 
achterhalen. 
 
Restauratie natte luchtpomp 
Bij verder onderzoek naar de 
restauratie van de stoommachine 
zijn we tot de conclusie gekomen 
dat de natte luchtpompen waar-
schijnlijk niet meer gebruikt kunnen 
gaan worden voor het wegpompen 
het koelwater en condens naar een 
opvangbak zoals in het verleden 
gebeurde. 
Het koelen van de afgewerkte 
stoom vraagt veel koelwater dat 
niet meer beschikbaar is en het 
mengsel koelwater- condens is 
verontreinigd met smeerolie uit de 
machine dat vanwege de huidige 
milieuregels niet direct op het riool 
geloosd mag worden. 
 
Omdat nog niet duidelijk is of de 
natte luchtpompen nog geschikt 
zijn voor gebruik worden de 
pompen niet gerestaureerd maar in 
de huidige staat geconserveerd 
zodat ze wel gekoppeld kunnen 
worden aan de stoommachine en 
onbelast kunnen meedraaien. 
 
 
 
 

Conservering  van de pompen 
Tijdens de stilstand van de stoom-
machine is de binnenkant van de 
natte luchtpomp zwaar 
gecorrodeerd door achtergebleven 
koelwater. Op de zuiger zitten 
diepe corrosieputten en alle delen 
hebben een dikke roest laag. 
De pomp van de rechter cilinder is 
helemaal gedemonteerd en met 
een naaldbikker en slijpschijven zijn 
we een heel eind gekomen met het 
verwijderen van roest en corrosie-
putten. Door de vorm van het 
kleppendeksel; binnenzijde van de 
behuizing en de bovenste afsluit-
deksel kregen we deze onderdelen 
met bikken echter onvoldoende 
zuiver om te behandelen met een 
conserveermiddel. 
 

 
Kleppendeksel met roest 
 

 
Zuiger onbehandeld 
 
Na contact met Holland Mineraal; 
een bedrijf dat gespecialiseerd in 
straalgrit en apparatuur, stelde 
deze een mobiele straalinrichting; 
een straalhelm en milieuvriendelijk 
straalmiddel ter beschikking om de 
onderdelen en de behuizing ter 
plaatse te stralen. 
Omdat stralen veel stof met zich 
meebrengt is een van de 
transformatorruimte omgebouwd 
tot straalcabine, voorzien van extra 
deuren; verlichting en ventilatie. 
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Nadat alles voorbereid was; zijn 
tussen Kerst en Nieuwjaar de 
onderdelen gestraald en behandeld 
met een speciaal conserverings-
middel om de blanke oppervlakte 
van de onderdelen te beschermen 
tegen nieuwe roestvorming. 
 

 
Zelfgemaakte straalcabine 
 
Op dit moment wordt rondom de 
behuizing van de pomp die 
verankerd staat in de kelder een 
afscherming en ventilatie aan-
gebracht om de binnenzijde te 
kunnen stralen en te conserveren. 
 
Het stralen wordt uitgevoerd door 
straalbedrijf Rovers in samen-
werking met John Fishwick 
Lakeland Klussenbedrijf uit 
Oisterwijk. 
 
Ton van Pinxteren 
 
Bezoek van de basis-
scholen 
 
De Oisterwijkse basisscholen 
reageren altijd enthousiast bij een 
bezoek aan de oude elektriciteits-
centrale in de voormalige 
leerfabriek KVL.   
 

 
Leerlingen van basisschool de 
Kikkenduut 
 
Zo ook begin dit jaar, waar een 
groot aantal leerlingen van groep 7 
en 8 van basisschool De 
Kikkenduut door de vrijwilligers 

werden rondgeleid en waarbij uitleg 
wordt gegeven over de oude 
stoommachine en het leven in de 
fabriek uit de jaren twintig van de 
vorige eeuw. Bij een miniatuur 
stoommachine kunnen de kinderen 
zelf meewerken om stoom te 
maken en de kleine machine in 
beweging zetten. In samenwerking 
met de coördinatrice Tiny van Hal 
van de Oisterwijkse basisscholen 
worden deze rondleidingen geheel 
belangeloos voor onze scholen 
georganiseerd en in sommige 
gevallen zelfs buiten onze 
gemeentegrens.  Dat was onlangs 
het geval door een oproep in het 
Brabants Dagblad van basisschool 
Het Kompas uit Nieuwkuijk. Zij 
zochten een oud miniatuur 
stoommachientje voor de 
leerlingen, maar dat konden we niet 
bieden. Wel op 21 maart jl. een 
rondleiding bij een echte stoom-
machine, waar de leerkrachten met 
een dertigtal kinderen dan ook 
gretig gebruik van maakten. 
 
Jan van Leest 
 
Nieuws in het kort 
 
Zaterdag 14 januari hadden wij 
onze jaarlijkse brunch. Bijna alle 
vrijwilligers waren aanwezig en de 
voorzitter (Bas) gaf een korte 
uiteenzetting van het afgelopen 
jaar. Ook de financiële stand van 
zaken kwam aan bod. De 
vooruitzichten voor dit jaar met een 
hoopvolle samenwerking met 
brouwers en Heemkundekring. 
Maakte het praatje compleet. 
Marie-Antoinette maakte weer een 
mooie fotoreportage, terwijl 
iedereen kon genieten van de lunch 
en de heerlijke goed gevulde 
erwtensoep gemaakt door Erik en 
zijn vrouw.  
 
Drie nieuwe vrijwilligers zijn erbij 
gekomen; Jan van den Hout, Ad 
Schoenmakers en Jermain 
Fishwick.  
 
Het schilderwerk van plafond en 
muren schakelruimte is klaar. Nu 
komt de koffieruimte aan de beurt.  
 

Jan en Jos zijn bezig met de 
opmaak van het RVS-bord waarop 
de namen komen van onze 
sponsoren. Dit bord zal binnenkort 
komen te hangen rechts tegen de 
wand bij binnenkomst van de 
machinekamer.  
In de volgende nieuwsbrief zullen 
we o.a. verslag doen van de open-
draaidag van 9 april. 
 
Hennie van der Wiel 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
Gezocht vrijwilligers 
 
Voor ons vrijwilligerslegioen blijven 
wij voortdurend op zoek naar 
nieuwe aanwas. In principe is 
iedere hulp welkom, zowel 
vrijwilligers die de handen letterlijk 
uit de mouwen willen steken als 
vrijwilligers die meer voldoening 
hebben bij andersoortig werk.  
 
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 
 
 
AGENDA 2017 
 
9 april (zondag) open dag 
stoommachine van 11:00 tot 16:00 
 
2 juli (zondag) open dag 
stoommachine van 11:00 tot 16:00 
 
10 september (zondag) open dag 
stoommachine van 11:00 tot 16:00 
 
17 december (zondag) open dag 
stoommachine van 11:00 tot 16:00 


