
Verslag langs de lijn 2015 / 2016 (oudste foto's staan onderaan). 

 

14 januari 2016: ook in de stromende regen gaat het werk aan de nieuwe bestrating van 

stationsplein Hoorn gewoon door … 

 

… opdat het hele gebied, van onder de kap tot halverwege de werkplaats, straks is bedekt door 

authentieke klinkertjes. 



 

Op 14 januari 2016 echter is het gebied nog een wat mistroostige modderpoel. 

 

 

9 januari 2016: een overzicht van de spoorvernieuwingswerkzaamheden nabij Abbekerk, … 



 

… en dezelfde locatie, maar dan gezien richting Midwoud-Oostwoud (Medemblik). 

 

22 december 2015: een dwergsein en een praatpaal , afkomstig van het emplacement Hoorn, krijgen 

in de werkplaats groot onderhoud. 

 



 

17 december 2015: op het station van Wognum worden spoorstaven op platte wagens geladen, om 

naar het spoorvernieuwingsproject te Abbekerk te worden gebracht. 

 

Hier is de werktrein aangekomen in de (te vernieuwen) boog van Abbekerk, … 



 

… waar m.b.v. de mobiele kraan de staven worden gelost op de plek waar ze straks nodig zijn. 

 

17 december 2015: enkele spoorstaven worden als reserve-voorraad gelost langs de Broerdijk. 



 

4 december 2015: de komende winter wordt het spoor nabij station Abbekerk verder vernieuwd; ter 

voorbereiding  van dat werk worden op het zijspoor van station Midwoud-Oostwoud dwarsliggers  

gebruiksklaar gemaakt. Hier is locomotor 271 net aangekomen met een lading spoorstaven. 

 

Die spoorstaven moeten met de hand  worden gelost, maar daar hebben de mannen van Weg & 

Werken-ploegbaas Blank geen enkele moeite mee … 



 

Dankzij wat gevulde koeken van chef trein De Jong, laten de mannen de ene spoorstaaf na de andere 

vlot in het stof bijten. 

 

 

27 november 2015: van een rijtje bejaardenwoningen te Opperdoes is slechts het looppad voor de 

gevel eigen grond; de rest van de tuin is nog steeds 'spoorgrond' en dat betekent dat de snoeiploeg 

er af en toe heen moet om orde op zaken te stellen. 

 



 

22 september 2015: de HIJSM kiosk staat inmiddels op het stationsplein en verkeert in de 

afwerkfase. 

 

 

22 september 2015: spoor U wordt voorbereid op het aanleggen van de bestrating. 

 



 

15 juni 2015: weg&werken-medewerkers Matthé Blank en Rob Groen  hard aan het werk met de 

ombouw  van spoor U tot straatspoor. 

 

26 mei 2015: op het nieuwe stationsplein-in-wording is begonnen met de opbouw van de HIJSM 

kiosk, die een rol zal gaan spelen bij het Stoomtramavontuur. 

 



 

26 mei 2015: spoor U wprdt aangepast, omdat het als onderdeel van het nieuwe stationsplein 

uitgevoerd zal worden als straatspoor. 

 

5 april 2015: op het station van Medemblik worden nieuwe perronbanken geplaatst; stationchef  Van 

Doren kijkt goedkeurend toe. 

 



 

15 maart 2015: tussen Twisk en Opperdoes is het vernieuwde spoor van verse ballast voorzien. 

 

14 maart 2015: nieuwe ballast wordt aangevoerd. 



 

28 februari 2015: op het station van Medemblik zijn wegwijzers geplaatst, die de looproute naar boot 

resp. tram duidelijk aangeven. 

 

 

28 februari 2015: het wissel naar het zijspoor van Twisk is strakgelegd, en … 



 

… de spoorlijn richting Opperdoes ligt klaar om nieuwe ballast te ontvangen. 

 

 

7 februari 2015: de oude dwarsliggers zullen binnenkort worden afgevoerd. 



 

Vergelijk deze foto met die van 20 januari en u ziet dat er alweer heel wat werk is verzet … 

 

… de oude dwarsliggers zijn vervangen door aanzienlijk betere exemplaren, en een aanvang is 

gemaakt met het aanbrengen van de bevestigingsmaterialen voor de spoorstaven. (7  febr. 2015) 

 



 

20 januari 2015: het station van Twisk wordt als uitvalsbasis gebruikt voor de werkzaamheden. 

 

 

20 januari 2015: richting Opperdoes wordt het spoor vanaf het wissel vernieuwd, … 



 

… zoals uit deze opname duidelijk blijkt.  (20-1-2015) 

 

 

           

2 januari 2015: tussen Opperdoes en Twisk worden voorbereidingen getroffen om enkele honderden 

meters spoor te vernieuwen, in aansluiting op het vorig jaar vernieuwde gedeelte. De 

kraagschroeven zijn uit het bestaande spoor  verwijderd, en de nieuwe dwarsliggers zijn reeds 

aangevoerd.  De telegraafpalen ter plaatse zien het allemaal onbewogen aan. 



           


