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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 alvast geplaatst. 



 

24 januari 2020: op de voorgrond wissel 4, daarachter links wissel 3 en rechts wissel 2 

 

Dezelfde situatie, maar nu genomen met de rug richting Overtoom. Rechts de mannen die 

het (met wat hulp, natuurlijk) allemaal maken: Roelof van der Molen en Dick Binkhorst. 



 

Tja, die vorige foto was natuurlijk vragen om commentaar en dat bleef dan ook niet lang uit! 

Daarom nòg een foto, waarop namens onze aannemer Van Schie staat afgebeeld de 

machinist van de kraan (links), namens de harde werkers van de afdeling Weg&Werken 

Roelof en Dick, en (rechts) onze chef techniek Frank van den Broeke, die het allemaal 

uitdacht en tekende. 

 

30 januari 2020: op deze foto van Frank v.d.Broeke tekent het nieuwe emplacement zich 

reeds af: links is wissel 4 al verbonden met wissel 3; nr. 2 ligt klaar om geplaatst te worden. 



   

 

   

31 januari 2020: wissel 1 wordt aangesloten op wissel 2 (en ja, die hond zien we vaker; zelfs 

in Opperdoes). Waar vroeger een hele ploeg mannen met schiftijzers en veel spierkracht het 

spoor op z'n plaats moest zien te krijgen, volstaat nu 1 man met kraan ... De Vooruitgang! 



 

31 januari 2020: Matthé Blank doende, de wissels 2 en 4 aan elkaar te verbinden. 

 

4 februari 2020: de wissels 2 en 4 zijn met elkaar verbonden; wissel 3 (op de voorgrond) 

verbindt spoor 3 met spoor 1. 



   

4 februari 2020: het voormalige Lagendijkspoor (nu spoor 3a) ontbreekt nog tussen de 

wissels 1 en 3, want .... 

 

 

.... op dit moment wordt gewerkt aan de verbinding tussen perronspoor 2 en wissel 2. 

 

 



 

4 februari 2020: op de voorgrond spoor 3b (leidend naar de goederenloods) vanaf wissel 3, 

dat via wissel 4 aansluiting geeft naar perronspoor 1. (Met dank aan Roelof van der Molen 

voor de foto's.) 

 

7 februari 2010: de spoorverbinding met Medemblik is weer hersteld, al is het nog 

provisorisch. Met dank aan Rein Korthof voor de foto's van vandaag! 



 

7 februari 2010: de sporen 1 en 3 zijn (voorzichtig) berijdbaar; spoor 2 wacht nog op 

aansluiting. Ook de tweede waterkolom staat op z'n plek. 

 



 

7 februari: het inrijsein (nog even zonder seinarm) voor station Medemblik is teruggeplaatst. 

Het sein zal vanuit het stationsgebouw elektrisch bediend worden. 

 

Een foto vanuit een niet-alledaagse positie: duidelijk is te zien waar de spoorvernieuwing is 

begonnen! Let ook op de paal voor het inrijsein, vlak voor de rotonde Overtoom. 



 

Zelfde beeld als hierboven, maar al meer opgeschoven richting stationsgebouw. We zien 

wissel 1 en de sporen 3a (links) en 1 (rechts). 

 

Terug richting Overtoom, maar nu de andere kant op kijkend: het hoofdspoor (1) links, en 

rechts spoor 3a (het oude Lagendijkspoor). In de verte de wissels (v.l.n.r.) 2, 4 en 3. 



 

Hier zien we nog net wissel 4; het perronspoor 2 (langs de dijk) moet nog worden 

aangesloten op het nieuw gelegde spoor. In het midden zien we perronspoor 1 (langs het 

stationsgebouw) en spoor 3b naar de goederenloods. Duidelijk is nu ook waarom het oude 

spoor 4 werd ingekort: om de kop van het goederenperron te bereiken zou nu een hoek van 

het flatgebouw moeten worden gesloopt. 

 

Tot slot nog een foto vanaf ongeveer de plek waar vroeger de gasfabriek stond. Duidelijk is 

wel, dat het vanaf het eind van de sporen 11 en 12 naar de Overtoom een heel eind lopen is! 



 

 

 

13 februari 2020: het nieuw gelegde spoor 3a wordt geschift, zodat het er netjes strak bijligt; 

ploegbaas Matthé Blank geeft aanwijzingen. 



 

14 februari 2020: op het westelijk deel van ons emplacement worden reservedelen van 

wissels gelost en opgeslagen; de kraansik bewijst goede diensten. 

 

Die lege wagen van daarnet wordt in Wognum weer beladen met kinderkoppen. 



 

Onder het braamstruikgewas lagen nog enkele big bags met klinkers te wachten op betere 

tijden. Die zijn nu aangebroken, dus werden ze tevoorschijn gehaald. Helaas waren de 

zakken nagenoeg verteerd, dus kon Matthe ze een voor een met de hand gaan laden ... 

 



 

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de horeca-wagen uit Wognum mee te nemen 

naar Hoorn voor een kleine opfrisbeurt. 

 

Intussen zat men in Medemblik natuurlijk ook niet stil; daar werd spoor 2 op wissel 2 

aangesloten. 



 

14 februari 2020: spoor 2 aangesloten op wissel 2. 



 

 

25 februari 2020: Roelof van der Molen bezig met het smeren van lasplaten. 



 

Dick Binkhorst maakt de lasplaten schoon, alvorens ze worden teruggeplaatst, en boort de 

   

       gaten t.b.v. de lasplaten.                               Matthé Blank bevestigt een wisselsteller. 



 

25 februari 2020: de nieuwe situatie bij binnenkomst te Medemblik. Links het hoofdspoor 1 

en rechts het voormalige Lagendijkspoor, thans gecombineerd met het spoor naar de 

goederenloods en via een extra wissel ook aangesloten op spoor 1. 

 

Het einde van het perron langs het stationsgebouw, richting de sporen 12 en 11. 



 

Het einde van het perron langs de dijk (spoor 2); het terrein rond de waterkolom zal 

binnenkort worden bestraat. 

 

25 februari 2020: de nieuw geplaatste waterkolom tussen de sporen 1 en 2. 



 

5 maart 2020: snoeiwerk vlak bij huis! In Hoorn wordt opruiming gehouden t.b.v. de op 

handen zijnde bouw van de werkplaatsuitbreiding, het Bello-atelier. 

 

11 maart 2020: langs de Broerdijk (tussen de stations Abbekerk-Lambertschaag en Midwoud-
Oostwoud),  werd 700 ton ballast ten behoeve van het infraproject Medemblik overgeslagen. Het 
per binnenvaartschip in Hoorn aangevoerde grind werd door transporteur Spaansen 
overgebracht, waarna aannemer Koning met een kraan de zelflossers van de Museumstoomtram 
belaadde.  



 

Locomotor 271 zorgde ervoor dat de ballast in Medemblik tussen de nieuwe sporen kon worden 
gelost. 

 

12 maart 2020: het goederenperron te Medemblik zal worden bestraat met kinderkopjes, die 
vandaag per spoor werden aangevoerd. 



 

De verblijfswagen van Weg&Werken die in  Medemblik langs de goederenloods stond, moest 
plaatsmaken voor de wagen met kinderkoppen en werd daarom even in Twisk gestald. 

 Dat leek een simpel rangeerklusje, maar 
was nog best ingewikkeld vanwege de heersende drukte ter plaatse. De zojuist aangelegde 
tweede omloopmogelijkheid kwam meteen goed van pas! 



 

 

13 maart 2020: de nieuw gelegde sporen in Medemblik worden van ballast voorzien. 



 

 

28 maart 2020: hoewel het bedrijf inmiddels plat ligt moeten er natuurlijk wel werktreinen worden 
gereden; op de bovenste foto heeft de chef trein het stop-ontspoorblok van het zijspoor te Twisk 
ontgrendeld, waarna hij naar het wissel loopt om daarmee hetzelfde te doen, zodat de locomotor 
het zijspoor op kan rijden. 



 

Na een kop koffie bij de stationschef van Twisk om het laatste coronanieuws te bespreken, wordt 
vertrokken naar Medemblik, waar de platte wagens nodig zijn. 

 

In Medemblik wordt het nieuwe hek langs het tweede perron in de zwarte verf gezet, terwijl ... 



 

... het goederenperron wordt bestraat met kinderkopjes, die op de platte wagen (voorgrond)  
liggen; 28 maart 2020. 

 

 

30 maart 2020: het nieuwe goederenperron is klaar; de hekken zijn verdwenen. 


