
Verslag langs de lijn 2015 / 2016 / 2017 (de oudste foto's staan onderaan). 

 

11 oktober 2017: ook in Medemblik viel een wilg ten prooi aan een storm; hier zijn de wakkere leden 

der snoeiploeg in de weer om de restanten uit het water te halen … 

 

… en aan de andere kant van het talud gereed te leggen voor de versnipperaar. 



 

 

26 september 2017: het nieuwe baanonderhoudsvoertuig blijkt erg handig voor kleinere hijsklussen! 

 

 

19 september 2017: een tijdens een herfststorm beschadigde boom bij Zwaagdijk wordt door de 

snoeiploeg opgeruimd. 



 

16 september 2017: van oude lasplaatbouten wordt de schroefdraad opgesneden, zodat ze langer 

meegaan. Bij Weg & Werken let men op de kleintjes! 

 

7 september 2017: onze bezoekers kunnen inmiddels vanaf een afgeschermd voetpad het opstoken 

en restaureren van de locomotieven gadeslaan. 



 

17 augustus 2017: naast het werkplaatsgebouw  in Hoorn komt een voetpad voor bezoekers,  in 

aansluiting op de nieuwe loopbrug binnen in de werkplaats. 

 

5 augustus 2017: de snoeitram wacht in Zwaag op de kruising met de boottram uit Medemblik; 

machinist en chef trein poseren geduldig voor de fotograaf. 

 



 

15 juli 2017: in Opperdoes wordt het voetpad t.b.v. de chefs trein verbeterd. 

 

15 juli 2017: voor de chefs trein worden bij overwegen voetpaden aangelegd, zoals hier te 

Opperdoes. 



 

22 juni 2017: de snoeiploeg actief nabij de halte Westerblokker. 

 

13 mei 2017: voor toekomstige spoorvernieuwing konden meerdere in goede staat verkerende 

wissels worden verworven, die voorlopig in Zwaag liggen opgeslagen. 

 



 

 

 

13 mei 2017: de bestrating van het perron te Wognum is bijna voltooid.  Met locomotor 288 (rechts) 

is een wagen vol split aangevoerd, waarmee de ruimte tussen de keien wordt opgevuld. 

 

 



28 april 2017: de snoeiploeg in actie nabij de Westfrisiaweg. Het handige van loc NTM 101 is dat deze 

machine 220 volt stroom kan leveren t.b.v. rijtuigverlichting; die wordt hier nuttig gebruikt voor het 

aandrijven van diverse snoeischaren en kettingzagen! 

 

11 april 2017: het perron van Wognum wordt voorbereid voor wat extra verlichting … 

 



… en voorzien van authentieke kinderkopjes. 

 

 

 

17 maart 

2017: gisteren werd de spoorlijn na inspectie goedgekeurd voor gebruik, en vandaag reeds reed een 



werktram met de snoeiploeg  om nog voor het nieuwe seizoen de laatste punten op de nodige i's te 

zetten. 

 

7 maart 2017: teneinde de nieuw gelegde stukken spoor af te kunnen werken reed een door een 

dieselloc van Volker Rail getrokken ballasttrein, die hier het inrijsein van Wognum passeert. 

 



7 maart 2017: de ballasttrein op het vernieuwde spoor te Opperdoes. 

 

 

8 februari 2017: terwijl in de werkplaats tenminste nog een kachel brandt, staat de Ingenieur van het 

Seinwezen persoonlijk in de ijzige buitenlucht de proefopstelling te vervolmaken van de nieuwe 

overweginstallatie, bestemd voor de Blokmergouw. 

 



 

26 januari 2017: vernieuwing van het perronspoor op het station van Wognum. 

 

12 januari 2017: op station Wognum is spoor 1 opgebroken om te worden vernieuwd; … 



 

… aan de Hoornse zijde zijn alweer nieuwe dwarsliggers aangevoerd. 

 

Een grote hoeveelheid bovenbouwmaterialen, klaar om verwerkt te worden. 



 

Wognum, 12 januari 2017: met behulp van een kraan op spoorwielen kunnen dwarsliggers en 

spoorstaven snel geladen en gelost worden. 

 

12 januari 2017: ook in Opperdoes worden enkele honderden meters spoor vernieuwd …. 



 

… zojuist aangevoerde spoorstaven worden door de kraan van een platte wagen getrokken. 

 

 

 



 

23 december 2016: de snoeiploeg in actie nabij Opperdoes … 

 

… en tussen de stations van Twisk en Oostwoud. 



 

22 december 2016: net buiten het station van Wognum worden dwarsliggers vernieuwd. 

 

7 december 2016: aan het stationsgebouw van Twisk wordt onderhoud uitgevoerd. 



 

18 november 2016: nabij Opperdoes wordt een heg gesnoeid, teneinde het uitzicht op een nabij 

gelegen overpad  te verbeteren. 

 

18 november 2016: tot de taak van elke chef trein behoort ook het letten op verwentelde schapen: 

wordt zo'n in doodsnood verkerend dier waargenomen, dan dient de trein terstond tot stilstand te 

worden gebracht teneinde eerste hulp te kunnen verlenen. Hier chef trein Matthé Blank – die, 

gelukkig voor het schaap, juist passeerde met bovenstaande werktram-  in actie nabij Benningbroek. 

 



 

15 november 2016: op het stationsgebouw van Medemblik worden emaille reclameborden naar 

historisch voorbeeld aangebracht. 



 

15 november 2016: op het stationsgebouw van Medemblik zijn emaille reclameborden naar 

historisch model aangebracht. 

 

 

 

28 oktober 2016: de snoeiploeg  in aktie tegen enkele bomen die te dicht bij de spoorbaan zijn 

gegroeid …  

 



   

… zoals  hier tussen Oostwoud en Twisk. 

 

 

23 oktober 2016: het sinds de restauratie in 2007 altijd wat rommelig gebleven  strookje grond voor 

de goederenloods is nu (eindelijk) bestraat. 

 



            
8 oktober 2016: aan het stationsgebouw te Medemblik zijn nu ook de zonneluiken bevestigd ….   

 

… op de begane grond, waar ze oorspronkelijk (het kantoor en de dienstingang van de stationschef) 

ook hebben gehangen. 

 



 

8 augustus 2016: nabij het station van Wognum worden oprukkende braamstruiken gekortwiekt, … 

 

… terwijl nabij station Zwaag lasplaten worden losgenomen, geïnspecteerd, schoongemaakt … 



 

… ingevet en weer vastgemaakt. En er zitten duizenden lasplaten in de Medemblikker lijn! 

 

 

4 augustus 2016: op het perron en onder de overkapping zorgen authentieke gaslampen nu voor 

ouderwetse sfeerverlichting. 



  22 juni 2016: onder de nieuwe perronkap in Hoorn wordt 

een gasleidingnet aangelegd; de eerste gaslamp hangt al op proef! 

 



 

18 juni 2016: op het station van Wognum is de Weg & Werken-ploeg bezig met het vervangen van 

een deel van spoor 2, ter hoogte van het inrijwissel zijde Medemblik; vanaf het stationsgebouw is dat 

een heel eind weg, dus vandaar de telelens … 



 

In het stationsgebouw heeft de seinhuiswachter Wognum voorzorgsmaatregelen genomen, die 

moeten voorkomen dat treinverkeer naar spoor 2 plaatsvindt: beide wissels zijn in de 

rechtdoorgaande stand buiten gebruik genomen, en de beide krukjes die de weg naar spoor 2 

kunnen vrijmaken zijn van een duidelijk opschrift voorzien. 



 

14 juni 2016: het seinhuis in Hoorn is na ruim 30 jaar aan een opknapbeurt toe. 

 

2 juni 2016: borden die langs de lijn staan dienen goed zichtbaar te zijn voor het locpersoneel; er 

moet dus regelmatig worden opgetreden tegen opdringerig gewas. 

 



 

26 mei 2016: op spoor K in Hoorn is een goederenwagen geplaatst als (tijdelijke) opslagruimte voor 

een deel van de houtvoorraad. 

 

 

3 mei 2016: het oostelijke gedeelte van emplacement Hoorn wordt ontdaan van hopen straatstenen, 

die daar al jaren lagen te liggen. 

 



 

12 maart 2016: nabij de overweg Holenweg worden enkele zieke bomen gerooid. 

 

 

5 maart 2016: in het nieuw gelegde spoor bij Abbekerk wordt de ballast gestort. 

 



 

1 maart 2016: terwijl stoomloc 5 met z'n lokaaltrein op weg is naar Wognum voor 'het 

Stoomtramavontuur'  wordt in Hoorn doorgewerkt aan het nieuwe hekwerk. 

 

 

10 februari 2016: Jaap Koopmans plaatst een hekwerk naar historisch model op het nieuw ingerichte 

stationsplein van Hoorn Tramstation. 



 

10 februaro 2016: de bestrating van het nieuwe stationsplein is gereed; langs deze route loopt u naar 

de werkplaats en binnenkort ook naar het Bello atelier! 

 



 

2 februari 2016: de baanvernieuwingswerkzaamheden in de boog bij Abbekerk, gezien in de richting 

Medemblik (bovenste foto) en Hoorn (onderste foto). Een vergelijking met de foto's van 15 januari 

toont aan dat er in de tussentijd flinke vorderingen zijn gemaakt! 

 



 

1 februari 2016: het pad tussen stationsgebouw en werkplaats is nagenoeg geheel bestraat; 

inmiddels is ook een aanvang gemaakt met het plaatsen van de 'schaamschotten' voor de retirade … 

 

… waarvoor de onderdelen – hoe historisch verantwoord! – zojuist per tramgoederenwagen zijn 

aangevoerd. 



 

22 januari 2016: de snoeiploeg aan het werk bij de halte Zwaagdijk. 

 

 

15 januari 2016: baanvernieuwing nabij station Abbekerk-Lambertschaag… 



 

… en gezien in de richting Midwoud-Oostwoud. 

 

 

15 januari 2016: in de Nieuwe Loods op het emplacement Hoorn wordt gewerkt aan de aanleg van 

verlichting, een alarmsysteem en een branddetectiesysteem. 

 


