
VERSLAG LANGS DE LIJN 2019  

 

8 januari 2019 en de eerste trein heeft Medemblik alweer bereikt! Natuurlijk niet met 

reizigers, maar met houten dwarsliggers ten behoeve van de nieuw te bouwen 

perronwanden. Op deze foto wordt de weg versperd door een tijdelijk afsluitbord, dat 

aangeeft dat ..... 

 

...  het spoor is geblokkeerd door onze aannemer die nog snel wat oude materialen afvoert. 



 

8 januari 2019: op het Lagendijkspoor in Medemblik zijn Dick Binkhorst en Roelof van der 

Molen al druk bezig met het samenbouwen van het Engels wissel dat in het nieuwe 

emplacement zal worden verwerkt. 

 

8 januari 2019: de eerste wagen met dwarsliggers wordt gelost te Medemblik. (Op de 

achtergrond het Lagendijkspoor.) 



 

8 januari 2019: de nieuwe dwarsliggers worden op stapels links en rechts van het spoor 

opgeslagen. Dieselloc 35 is mee om te helpen rangeren, nu bijna alle sporen zijn 

opgebroken. 

 

8 januari 2019: op de terugweg te Wognum aangekomen wordt meteen de goederenwagen 

meegenomen die daar dienst deed als verkoopruimte voor de horeca. 

 



 

8 januari 2019: ook in Wognum wordt overigens onderhoudswerk verricht, zoals het 

vervangen van perronwanden en het herstellen van stukken bestrating. 

 

8 januari 2019: de nu onbeladen werktrein in Wognum gereed voor vertrek naar Hoorn. 



 

8 januari 2019: helaas verliep de terugrit van (Medemblik via) Wognum naar Hoorn niet zo 

vlot als verwacht; de nieuwe overweginstallatie in de Westfrisiaweg vertoonde kuren 

waardoor de oversteek met een flinke vertraging gepaard ging. Dat levert dan weer wel een 

zeldzaam kijkje op in de bedieningskast van die installatie, waar de ingenieurs van het 

Seinwezen de storing trachten te verhelpen. 



 

12 januari 2019: alweer een trein in Medemblik! Nog steeds niet voor reizigers, maar een 

snoeitram ditmaal ... 

 

... want behalve opdringerig groen langs 20 km spoorlijn dient ook nog eens vele km's in of 

over het water groeiend groen (daar waar het water aan onze grond grenst) in bedwang te 

worden gehouden. 



 

17 januari 2019: het perron langs de dijk in Medemblik wordt vernieuwd en zal net zo lang 

worden als het perron langs het stationsgebouw. 

 

17 januari 2019: ook het perron langs het stationsgebouw wordt geheel vernieuwd. 



 

21 januari 2019: wederom rukt de snoeiploeg uit; ditmaal om enkele op omvallen staande 

bomen langs het spoor nabij de Holenweg in Hoorn aan te pakken. 

 

21 januari 2019: dat aanpakken gebeurt rigoreus, zodat we van deze boom voorlopig geen 

last meer zullen hebben. 



 

21 januari 2019: het resultaat is een flinke stapel openhaardhout, waar enkele medewerkers 

van de stoomtram weer blij mee zijn. 

 

25 januari 2019: een goederentrein onderweg van Hoorn naar Medemblik is zojuist 

Oostwoud gepasseerd. Omdat nu de wind vol van links komt, klimt de machinist huiverend 

de cabine in. 



 

25 januari 2019: in Medemblik wordt hard gewerkt aan de nieuwe perrons; op 28 januari zal 

worden begonnen met het bestraten ervan. Daarom hangt loc 35 achteraan de trein, om ... 

 

... de meegebrachte wagen vol klinkers naast de goederenloods te plaatsen. 



 

25 januari 2019: de verblijfswagen van weg&werken, die naast de goederenloods stond, 

wordt op het Lagendijkspoor gerangeerd. 

 

5 februari 2019: voor het stationsgebouw in Medemblik is de bestrating gereed, ... 



 

... terwijl aan de bestrating van het 2e perron hard gewerkt wordt. 

 

 

Bij de goederenloods is te zien hoe ver het straatwerk op het 1e perron is gevorderd; op de 

voorgrond wordt binnenkort weer een verhoogd laad- en losperron aangelegd, ditmaal met 

daarin verwerkt de wateropslag voor de stoomlocomotieven. 



 

12 februari 2019: de firma Fred Prinsen is met groot materieel uitgerukt om het 

spoorvernieuwingsproject Medemblik van materiaal te voorzien: hier worden dwarsliggers 

overgeladen van vrachtauto op trein, ... 

 

...  gevolgd door een lading nieuwe spoorstaven. 



 

12 februari 2019: de nieuw aangevoerde spoorstaven en dwarsliggers worden op het 

Lagendijkspoor geparkeerd; de komende dagen zal het spoor worden herlegd. 

 

14 februari 2019: langs de Broerdijk wordt een voorraad ballast aangelegd, om binnenkort 

het emplacement Medemblik af te kunnen werken. 



 

14 februari 2019: twee onderlossers werden alvast gevuld en op het zijspoor van Oostwoud 

klaargezet, tot het moment dat ze in Medemblik nodig zijn. 

 

19 februari 2019: het herleggen van de sporen te Medemblik is begonnen. 



 

 



 

27 februari 2019: naast het inrijsein aan de Koepoortsweg in Hoorn neemt de snoeiploeg 

een struik onderhanden, die het zicht op de overweg belemmerde. De rookwolk wordt 

veroorzaakt door ontsnappend stuifmeel! 

 

1 maart 2019: in Wognum worden bakken met tulpenbollen geplaatst. 



     

2 maart 2019: achter op het emplacement Medemblik zijn de spoorbouwers begonnen aan 

de constructie van het Engels wissel. 

 

Uiteraard wordt ook aan de 'voorkant' van het emplacement hard doorgewerkt. 



 

4 maart 2019: de eerste helft van het Engels wissel ligt op z'n plek ... 

 

 

... en de andere helft volgde niet lang daarna. Mooi werk mannen! 



 

5 maart 2019: in Hoorn wordt onderhoud verricht aan sein Uw; de paal wordt opnieuw 

geschilderd en ... 

 

... ook de elektromotor krijgt een revisie. 



 

9 maart 2019: nu het Engels wissel op z'n plaats ligt, ... 

 

... kunnen de perronsporen er op aangesloten worden. 



 

De situatie op 19 maart 2019: beide perronsporen komen samen in een Engels wissel en 

eindigen daarna in twee opstelsporen. 

 

Op 19 maart 2019 bracht een werktrein een extra stootjuk naar Medemblik, dat dienst gaat 

doen aan het einde van het nieuwe (tweede) opstelspoor. 



 

19 maart 2019: het eerste opstelspoor krijgt uiteraard het stootjuk dat al sinds jaar en dag in 

Medemblik het einde van de spoorlijn aangaf ... 

 

... hier dus! (opname uit 2008). 



 

19 maart 2019: het nieuwe waterreservoir in aanleg; straks vermomd als goederenperron. 

 

Na de lunchpauze in de gezellige 3e-klasse wachtkamer kon het personeel van de werktrein 

de terugreis naar Hoorn aanvaarden; echter niet dan nadat ... 



 

... nog even werd gestopt bij het inrijsein van Medemblik, teneinde onze huisaannemer 

Koning gelegenheid te geven ... 

 

... het sein op de platte wagen te laden, zodat het in Hoorn kan worden geschilderd. 



 

21 maart 2019: ook het tweede opstelspoor ligt er nu. 

 

Het tweede stootjuk wordt binnenkort op z'n definitieve plek gezet. 



 

Nog maar weer eens een vergelijking met de oude situatie: juni 2012. 

 

22 maart 2019: een langs de Broerdijk opgeslagen voorraad ballast wordt naar Medemblik 

overgebracht, om daarmee de nieuwe perronsporen te kunnen afwerken. 



 

22 maart 2019: ballast laden langs de Broerdijk.  

 

25 maart 2019: de perronsporen in Medemblik zien er alweer berijdbaar uit... 



 

... en als op 26/27 maart de stop- /schiftmachine is geweest, dan zijn ze ook weer berijdbaar! 

 

25 maart 2019: in Opperdoes worden spoorstaven op maat geslepen en meegenomen naar 

de werkplaats in Hoorn, waar ze geschikt zullen worden gemaakt om als contrarails dienst te 

gaan doen in de 4 overpaden tussen de perrons van station Medemblik. 



 

26 maart 2019: de stop- en schiftmachine werkt de perronsporen af ... 

... en het daarop aangesloten Engels wissel. 



 

 

27 maart 2019: die spoorstaafjes uit Opperdoes (zie 25 maart) worden in de werkplaats aan 

de uiteinden omgezet, zodat ze de bestrating van de overpaden begrenzen. 



 

28 maart 2019: de jaarlijkse inspectie van de spoorbaan door een lid van de Commissie van 

Advies wordt gehouden. 

 

28 maart 2019: de inspectierit werd teven benut als toelatingsrit voor een drietal 

voertuigen;  hier is de tram in Medemblik aangekomen, waar de spoorlijn nog wordt bezet 

door medewerkers van Weg&Werken die hard bezig zijn met de laatste loodjes! 



 

1 april 2019: ook de opstelsporen 11 en 12 in Medemblik worden van ballast voorzien. 

 

 

 De wagens werden regelmatig bijgevuld in het grinddepot Broerdijk2. 



 

24 april 2019: enkele leden van de snoeiploeg maken zich verdienstelijk door alle overwegen 

in onze lijn schoon te vegen; hier staat de werktram tussen Twisk en Oostwoud. 

 

 

En omdat tulpenfoto's in deze tijd van het jaar erg in trek zijn, nog een kiekje te Wognum! 



 

13 mei 2019: de recent geplaatste km/hm-paaltjes worden in hoog gras snel onzichtbaar; de 

boel schoonmaaien is dus noodzakelijk. 

 

13 mei 2019: tijdens de periodieke schouw van de spoorlijn worden geconstateerde 

mankementen gemarkeerd; vandaag werd e.e.a. nagelopen en hersteld. 



 

13 mei 2019: onderweg naar Medemblik kwamen we ook de sproeiploeg tegen, die in 

omgekeerde richting aan het werk was. We passeerden elkaar in Midwoud-Oostwoud. 

 

13 mei 2019: in Medemblik werden enkele hm-paaltjes achtergelaten, waarmee het 

emplacement aldaar binnenkort zal worden verfraaid. 



 

Meldden wij op 1 maart j.l. dat in Wognum bakken met tulpenbollen werden geplaatst 

(onder het motto 'het voorjaar komt eraan!'), zo moet op 16 mei 2019 worden gemeld dat 

die bakken alweer werden weggehaald omdat de tulpen zijn uitgebloeid. Ach! de tijd vliegt 

door de vingers gelijk een schaap doort veen, zeide mijn grootmoeder altijd, en zo is het. 

 

22 mei 2019: de vensters van tramstation Hoorn worden verfraaid met tegeltableaus naar 

authentiek voorbeeld. 



 

23 mei 2019: de 'stenen' worden eerst in de opgebrachte specie gekrast en vervolgens met 

de hand ingekleurd, volgens schema op het spiekbriefje. 

 

27 mei 2019: het railbouwvoertuig –de kraanvogel voor intimi- is in Medemblik aangekomen  



 

en ontdoet zich van de in de laadbak meegevoerde hoogwerker, 

 

die vervolgens wordt ingezet voor onderhoudswerk aan de brug over de Overlekersluis. 



 

27 mei 2019: van de brug over de Overlekersluis worden alle bewegende delen 

schoongemaakt en opnieuw gesmeerd, ... 

 

... opdat de brug weer geruime tijd probleemloos en soepel open en dicht kan. 



 

27 mei 2019: af en toe moet het onderhoudswerk even worden onderbroken, omdat er een 

heus schip door de sluis moet! 

 

3 juni 2019: het leukste straatje van Medemblik, onontdekt door toeristen ... 



 

 

 

3 juni 2019: in alle vroegte worden twee stopmachines van Strukton afgeleverd, ... 



 

 

... die zich uitermate nuttig maken door het nieuwe engelse wissel te onderstoppen en 

keurig waterpas te leggen. 



 

 

5 juni 2019: de twee nieuw geplaatste stootjukken in Medemblik worden geschikt gemaakt 

om ook middenbuffers van trammaterieel tegen te houden. 



 

6 juni 2019: waar langs de lijn staat dit bord? (Antwoord: op een plaats waar de lijn al jaren 

geleden werd opgebroken!) 

 

Hier dus ... 



 

12 juni 2019: tussen Twisk en Opperdoes kruist de spoorlijn de Zwetsloot; een feit dat 

menigeen tot nu toe zal zijn ontgaan. Maar dankzij Rita en Roelof van der Molen is daar 

verandering in gekomen: er staat nu een keurig bordje bij, dus het kan niet meer missen. 

 

12 juni 2019: de kraanvogel moet even op het zijspoor om de boottram te laten passeren. 



 

12 juni 2019: nèt voorbij het stootjuk op de vorige foto ligt alweer een sloot: de Koningsloot. 

 

En tussen de Bijenstal en de zuurkoolfabriek kruist de spoorlijn de Gavesloot. 



 

18 juni 2019: de stootjukken aan het eind van de sporen 11 en 12 te Medemblik kunnen 

vanaf nu ook materieel met een middenbuffer opvangen. 

 

21 juni 2019: op het station van Wognum werd een rangeervoertuig van de firma Niteq 

beproefd, dat bestemd is voor het metrobedrijf van Brussel. Het 8 ton wegende voertuig had 

geen enkele moeite met onze goederentrein van ruim 140 ton. 



 

25 juni 2019: de stootjukken in Medemblik worden keurig in de verf gezet... 

 

25 juni 2019: ... en op deze warmste dag van het jaar wordt ook de eerste waterkolom 

geplaatst! 



 

 



 

5 juli 2019: de nieuwe wateropslag voor stoomlocomotieven wordt verder afgewerkt.       

Om de centrumfunctie van het nieuwe 'Medemblik Centraal' te accentueren werd een 

openbare brievenbus geplaatst. 

 

12 juli 2019: station Abbekerk zoals je het niet vaak ziet.  



 

12 juli 2019: maar de snoeiploeg was weer op pad om orde op zaken te stellen; vandaar. 

 

4 augustus 2019: enkele in huize Van der Molen geschilderde hm-paaltjes liggen klaar om 

geplaatst te worden. 



 

Op 12 augustus 2019 is de kraanvogel onderweg om de nodige klussen langs de lijn uit te 

voeren; hier pauzeert de bemanning te Wognum, omdat met de boottram gekruist moet 

worden. 

 

 

12 augustus 2019: wederom worden enkele hm-paaltjes langs de lijn geplaatst; hier loopt 

een verkenner vooruit, om de tevoren geplaatste piketpalen in het inmiddels hoog 

opgeschoten gras op te sporen. 



 

12 augustus 2019: werpen we een blik achteruit, dan zien we een zojuist ingegraven hm-paal 

staan. 



 

12 augustus 2019: op de terugweg wordt meteen nog wat stormschade opgeruimd. 

 

2 september 2019: nabij de kolenloods in Hoorn worden platte wagens leeggemaakt 

teneinde bovenbouwmaterialen te kunnen gaan vervoeren. 



 

2 september 2019: in Zwaag worden dwarsliggers opgeladen ten behoeve van de 

vernieuwing van emplacement Medemblik, fase 2. 

 

3 september 2019: dwarsliggers en wissels worden gelost te Medemblik, ter voorbereiding 

van de spoorvernieuwing die later dit jaar zal plaatsvinden. 



 

3 september 2019: in Zwaag opgeslagen wissels worden opgeladen voor transport naar 

Medemblik... 

 

... en nog dezelfde dag in Medemblik afgeladen, in afwachting van de grootscheepse 

spoorvernieuwing later dit jaar. 



 

10 september 2019: zonder enig ceremonieel werd –na meer dan 50 jaar gesleep met 

waterwagens- de eerste waterkolom in Medemblik in gebruik genomen. 

 

Na jarenlang op het spoor naar de goederenloods te hebben gestaan, waren die 

waterwagens juist verplaatst naar de nieuwe opstelsporen 11 of 12, gelegen op de plaats 

van het vroegere locdepot. Daarvoor werd op die plek door stoomlocs water genomen in de 

beginjaren van de vorige eeuw! Let even op de fundamenten rechts ... : 



 

... die fundamenten lagen onder het bedieningsgebouwtje van de weegbrug, dat op deze 

foto uit het begin van de vorige eeuw te zien is voor de locloods, links van de waterkolom. 

Op de vorige foto staat 'Bello' dus naast de plaats waar vroeger de locloods stond. 

 

Terug naar het heden: op 17 sept. vindt onderhoud plaats aan het seinhuis HnT. 



 

14 oktober 2019: te dicht bij het spoor groeiend groen wordt opgeladen ... 

 

... om in Zwaag (waar het zal worden versnipperd) te worden gelost. 



 

14 oktober 2019: de snoeiploeg aan het werk bij haltegebouw Zwaagdijk. 

 

30 oktober 2019: in Medemblik wordt hard gewerkt aan het voorbouwen van de 4 wissels 

die in januari 2020 gelegd gaan worden. 



 

 

 

5 november 2019: diverse materialen worden van Hoorn naar Zwaag overgebracht om daar 

te worden opgeslagen. 



 

19 november 2019 was het regenbogendag: de dag waarop we klaar zijn met het 

voorbouwen van de vier RET wissels uit Zwaag ...  



 

... bestemd voor Medemblik, klaar voor belading op diplorries, klaar voor de echte start van 

fase 2 van de algehele vernieuwing van emplacement Medemblik! 


