
VERSLAG LANGS DE LIJN …………………………………………………………………………………………………… 2018  

(de meest recente foto staat onderaan !) 

 

5 februari 2018: met een gloednieuwe kraan, die zowel op de weg als op het spoor kan rijden, is 

aannemer Nico Koning uit Avenhorn bezig de spoorbaan nabij Medemblik te vernieuwen. 



 

5 februari 2018: dwarsliggers worden vervangen … 

 

… en meteen afgevoerd.  



 

17 februari 2018: het bruggetje bij de halte Zwaagdijk ligt weer terug op z’n plek, na geheel ontroest, 

gerepareerd en geschilderd te zijn. 

 

17 februari 2018: de nabijgelegen Wetfrisiaweg (vanuit Hoorn gezien vlak voor de Zwaagdijk) wordt 

geheel vernieuwd, en dus ook de overweginstallatie. Waar in Europa vind je zoiets: een 

stoomtramlijn die gelijkvloers een 7-baans autosnelweg kruist! 



 

6 maart 2018: de ballasttrein onderweg tussen Oostwoud en Twisk. 

 

6 maart 2018: lossen van nieuwe ballast op het vernieuwde spoor nabij Medemblik. 



 

23 maart 2018: de eerste reizigerstrams van het seizoen hebben alweer gereden. 

 

6 april 2018: het project ‘hectometerpalen planten’ gaat onverdroten voort. 



 

27 april 2018: de onderhoudsploeg aan het werk nabij Opperdoes, waar de dwarsliggers voor en na 

een brug onderstopt moesten worden. 

 

Ook de brughoofden werden meteen schoongemaakt. 



 

27 april 2018: de snoeiploeg neemt een wilg op station Abbekerk onder  handen. 

 

5 mei 2018: ook tijdens de drukke dagelijkse dienst gaat het onderhoud door; hier wordt in Hoorn 

een perronwand gerepareerd. 



 

15 mei 2018: bij de spoorvernieuwing achtergebleven spoorstaven worden afgevoerd, teneinde aan 

een nieuw leven te kunnen beginnen als hm-paaltje … (Op de achtergrond de brug over de sluis te 

Medemblik, geopend voor het scheepvaartverkeer.) 

 

23 mei 2018: nee, ‘Bello’ staat niet op het parkeerterrein … Dit is de bijenberm in volle bloei ! 



 

28 juni 2018: nabij station Abbekerk wordt snoeiafval opgeladen om te worden versnipperd. 

 

 

28 juni 2018: de heg langs het zijspoor te Opperdoes wordt gekortwiekt. 



 

28 juni 2018: het karakteristieke woonhuis tegenover het stationsgebouw van Midwoud-Oostwoud, 

bij oudgedienden bekend als het huis van Peetoom, is afgebroken. 

 

24 juli 2018: de pas geplante hm-paaltjes moeten regelmatig worden “vrijgemaaid” want anders 

worden ze onzichtbaar door het oprukkende gras … Op het moment van deze foto was het rond 30 

graden, en dan is het werken langs de lijn toch een iets minder groot genoegen! 



 

18 september 2018: nu het hoogseizoen voorbij is wordt het weer tijd voor baanonderhoudswerk. 

Nabij Wognum worden dwarsliggers geladen, …. 

 

…. alsmede onderdelen voor een compleet Engels wissel; e.e.a. is bestemd voor het emplacement 

Medemblik dat komende winter volledig vernieuwd gaat worden. 



 

18 september 2018: de voorraad- en verblijfswagen Weg & Werken wordt alvast in Medemblik 

neergezet. 

 

1 oktober 2018: een rij bomen langs het spoor wordt gekortwiekt, opdat de takken de passerende 

rijtuigen niet (meer) kunnen raken. 



 

1 oktober 2018: de dagelijkse stoomtram van 13.20 uur vertrekt uit Medemblik, en onthult … 

 

… de kort daarvoor binnengelopen snoeitram  op het spoor langs de dijk. 



 

27 oktober 2018: Roelof van der Molen, Erik Louw en Matthé Blank zagen dwarsliggers op maat voor 

de nieuwe perronwanden in Medemblik, waar komende winter het spoor geheel vernieuwd wordt. 

 

16 november 2018: nog steeds wordt hard gewerkt aan het op maat zagen van enkele honderden 

dwarsliggers voor de nieuwe perrons van station Medemblik. 



 

2 december 2018: waar de spoorlijn de N23 Westfrisiaweg kruist, is een 7-baans autoweg ontstaan; .. 

 

… de passage van een stoomtram activeert dan ook ontelbare lampen en bellen! 



 

4 december 2018: de voor deze en volgende winter geplande werkzaamheden aan het emplacement 

van Medemblik zijn van start gegaan. Als eerste wordt het spoor opgebroken, te beginnen bij het 

begin … 

 

Een blik de andere kant op: dit jaar wordt het spoor opgebroken (en daarna vernieuwd) vanaf het 

historische beginpunt (tegenwoordig beschouwd als eindpunt) tot net voorbij het stationsgebouw 

(nog juist te zien achter de gele kraan van Nico Koning) en eind volgend jaar volgt dan de andere 

helft, tot aan de rotonde bij de Overtoom. 



 

En opdat we niet vergeten: zo zag het er in 1960 uit . 

 

7 december 2018: ook de perronsporen zijn inmiddels opgebroken. 



 

7 december 2018: station Medemblik, zoals dat maar eens in de vele jaren (even) te zien is ! 

 

7 december 2018: het Lagendijkspoor (zo genoemd omdat, toen het nog langs de laad- en losweg lag, 

een ondernemer met die naam hier een houten gebouwtje had staan; overigens niet alleen hij; ook 

kolenhandelaar Gieling had hier een schuur) is in gebruik als opslagplek voor rails en dwarsliggers. 


