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7 januari 2020: onze aannemer Van Schie is in Medemblik begonnen met het aanleggen van 

een werkweg waarover zwaar materieel kan rijden; als eerste kwam daarop  Fred Prinsen de 

resterende dwarsliggers opruimen. 



 

7 januari 2020: ook uit Abbekerk-Lambertschaag valt nieuws te melden; dit stationsgebouw 

werd door de Museumstoomtram verworven. 

 

Ter vergelijking: een foto van 19 juni 1960. 

 



 
Onze onderhoudsaannemer Nico Koning kwam alvast de omliggende gronden vrijmaken van 
alle groeisels die daar in de afgelopen jaren zijn opgeschoten! 
 

 

 

9 januari 2020: Van Schie is begonnen met het graven van het cunet, de meeste (gelukkig 
niet erg vervuilde) oude ballast wordt afgevoerd. 
 



 
 
Helemaal aan het begin van de put, zijde Overtoom, is een klein stukje al op diepte. (9 jan. 

2020) 



 

Op veler verzoek: een tekening van de sporensituatie te Medemblik zoals het was, is en gaat 

worden. Spoor 1 ligt langs het stationsgebouw, spoor 2 ligt langs de dijk, spoor 3 eindigt 

langs de goederenloods en spoor 4 wordt het Lagendijkspoor genoemd; het liep vroeger 

door, langs spoor 3, tot tegen het hoge laadperron aan de kop van de goederenloods aan. In 

de nieuwe situatie wordt spoor 4 verbonden met spoor 3 en vernummerd in 3a resp. 3b. 

  17 januari 2020: de ondergrond is inmiddels 

schoon en vlak, zodat een begin is gemaakt met het aanbrengen van nieuwe ballast. 



 

 

17 januari 2020: overzicht van de gemaakte vorderingen.  



 

17 januari 2020: zodra de onderlaag gereed is, kunnen de wissels –kant en klaar 

voorgebouwd- op hun definitieve plaats worden gelegd. 

 

22 januari 2020: we kijken richting de Overtoom; wissel 1 ligt op z'n plek. (Zie voor de 

nummering de tekening hierboven.) 



 

Wissel 1, nu gefotografeerd met de rug naar de Overtoom. Rechtdoor gaat richting de 

perronsporen; rechtsaf gaat naar het Lagendijkspoor dat nu officieel spoor 3 heet. 

 

Ook wissel 2 ligt op z'n definitieve plek; linksaf gaat naar het perronspoor langs de dijk; 

rechtdoor komt wissel 4 te liggen en vervolgens het perronspoor langs het stationsgebouw. 

Wissel 4 geeft aansluiting op wissel 3, dat rechts naast wissel 2 komt te liggen. 



 

22 januari 2020: het spoor naar de goederenloods, dat straks via wissel 3 wordt aangesloten 

op het Lagendijkspoor. 

 

De wissels 3 en 4 liggen klaar om naar hun definitieve plek te worden gebracht. 



 

Daarna is het een kwestie van spoor leggen tussen al die wissels in; de benodigde 

materialen liggen al te wachten. 

 

22 januari 2020: het bordje dat km 20.0 aangeeft is al geplaatst. 

 

 


