
N I E U W S  van langs de  L IJ N  2 0 2 0  (juli – dec) 

(Het meest recente nieuws staat steeds onderaan) 

 

 

2 juli 2020: het vernieuwde goederenperron is inmiddels geheel afgewerkt; onder het stalen 

deksel bevindt zich de pomp van de watervoorraad voor de stoomlocomotieven. 

 

 

 

2 juli 2020: Matthé Blank, onze ploegbaas weg&werken, onderstopt de dwarsliggers van het 

spoor naar de goederenloods. 



 

Intussen worden de recentelijk vernieuwde en onderstopte sporen afgewerkt door de ballast 

te ‘bezemen’ , d.w.z. netjes te verdelen waardoor de bovenkant van de dwarsliggers schoon 

blijft. 

 

 

 

Hier nog een detailopname van hoe dat in z’n werk gaat. (foto 2 juli 2020) 



 

6 juli 2020: locomotor 271, onderweg van Hoorn naar Medemblik, staat in Twisk voor het 

wissel om de w&w-verblijfswagen van het zijspoor te halen. 

 

In Medemblik aangekomen, worden de 3 aldaar nog geparkeerd staande platte wagens 

aangekoppeld, die vervolgens worden beladen met alle overgebleven dwarsliggers en 

spoorstaven. 

 

Ook ter hoogte van het voormalige ‘Lagendijkspoor’ worden nog wat spoorstaven opgepikt. 



 

Op de terugweg richting Hoorn worden in Twisk weer wat spoorstaven gelost, omdat ze daar 

nodig zijn … 

 

… en voort gaat het weer. (En ja, als het gaat regenen gaan we toch maar even binnen zitten) 

 

Ook op station Abbekerk wordt wat materiaal achtergelaten … 



 

… en dan zijn we alweer in Wognum, waar de meegekomen kraan van Nico Koning even een 

wagen met stenen moet beladen. 

 

Zo dus. 

 

Tenslotte worden dwarsliggers en spoorstaven gelost in het w&w depot te Zwaag. 



 

12 juli 2020: in schildersatelier Van der Molen wordt alweer gewerkt aan een volgende serie 

watergangen. Zo zullen binnenkort Overlekersluis, Dijksgracht, Twiskerdijksloot, 

Broerdijksloot en Klikjestocht het licht zien. 

 

17 juli 2020: meesterschilder Van der Molen verzorgt ook het schilderwerk van alle 

wisselstellers: hier van wissel 4 te Medemblik. 



 

 

18 juli 2020: de Zaterdagploeg druk bezig met opknappen van de kolenloods op station 

Twisk. 



     

 

 

24 juli 2020: bij km 5,6 (tussen Zwaagdijk en Wognum) moet een dubbelligger (2 aan elkaar 

gekoppelde dwarsliggers onder een raillas) worden vervangen; op de laatste foto wordt het 

karwei even onderbroken om de trein uit Medemblik te laten passeren. 



 

 

28 juli 2020: van de wissels 3 en 4 te Wognum zijn de strijkregels onder handen genomen, 

zodat ze weer aan de juiste maat voldoen. 



 

29 juli 2020: als je komt aanrijden lijkt het even alsof Keijzer z’n vrachtauto op ons zijspoor 

heeft geparkeerd; het blijkt echter te gaan om een technisch hoogstaand rail-/wegvoertuig 

dat d.m.v. slijpen/frezen onderhoud aan de spoorstaven uitvoert. 

 

 

 

 

17 augustus 2020: bij de rotonde Overtoom in Medemblik worden voorbereidingen 

getroffen om het aldaar geplaatste inrijsein terug te brengen in werkende staat. 



 

25 augustus 2020: het gebeurt niet vaak meer dat dieselloc 35 Hoorn verlaat, maar hier is de 

machine  naar Zwaag geweest om enkele spoorstaven op te halen. 

 

 

5 september 2020: de zaterdagploeg is in Twisk druk met het vernieuwen van het dak van de 

kolenloods. 



 

 

5 september 2020: in Medemblik werden de wisselstellers netjes geschilderd. 

 

 



 

 

 

14 september 2020: dieselloc 35 ging weer even naar Zwaag, ditmaal om daar bij de te 

vernieuwen overweg … 



 

… twee funderingsblokken af te leveren voor de toekomstige overwegbomen. 

 

 

Ook bij de overweg Provinciale Weg werd gewerkt: onze technici bereiden hier de 

automatisering van de overweginstallatie voor. 

 



 

 

21 september 2020: bij de overweg Provinciale Weg nabij Westerblokker worden 

spoorstaven vervangen en enkele dwarsliggers gestoken; loodzwaar werk dat door de 

mannen van Weg & Werken in een indrukwekkend tempo wordt uitgevoerd. 



 

 

28 september 2020: na lange tijd kon de snoeiploeg weer eens aan het werk; dat leverde 

een volle wagen snoeiafval op, dat aan de Broerdijk werd gelost om te worden versnipperd. 

Daarna legde de toekomstige bewoner van station Abbekerk de passage richting huis (en 

Hoorn) vast. 



 

 

 

 

6 oktober 2020: in Twisk werden enkele dwarsliggers opgeladen, die vervolgens tussen 

Opperdoes en Medemblik in de lijn werden gestoken ter vervanging van afgekeurde 

exemplaren. 



 

8 oktober 2020:  Rita van der Molen beschikt over de fijnere motoriek die onmisbaar is voor 

het schilderen van kleinere letters en cijfers … vanaf een eerbiedige afstand houdt Roelof 

een oogje op haar. 

 

12 oktober 2020: wederom heeft schildersatelier Van der Molen een lading werk afgeleverd. 



 

20 oktober 2020: de rotonde Overtoom te Medemblik is geheel afgesloten voor alle verkeer,  

zodat de mannen van Nico Koning uit Avenhorn en van de Stoomtram hun werk kunnen 

doen: de rotonde verdwijnt en er komt weer een T-kruising. 

 

 



 



 

20 oktober 2020:  werkzaamheden aan de overweg Overtoom te Medemblik. 

 

22 oktober 2020: goed is te zien dat de rotonde wordt vervangen door een T-kruising. 



 

 

De situatie op 22 oktober 2020. 



 

 

Het werk aan de overweg Overtoom, gefotografeerd op 23 oktober 2020. 



 

 

27 oktober 2020: onderhoudswerk aan het houten raamwerk rond de leilinden op station 

Wognum. 



 



 



 



 

29 oktober 2020: Roelof van der Molen en Floris Rosenbrand hebben de lijn verder verfraaid 

met weer enkele bordjes met daarop de namen van waterlopen. 

 

2 november 2020: overwegvernieuwing Provinciale Weg (Hoorn). 



 

3 november 2020:  de rotonde Overtoom in Medemblik is vervangen door een T-kruising, die 

zich in de afwerkfase bevindt. 



 

3 november 2020: Roelof van der Molen, ditmaal geholpen door Dick Binkhorst, heeft de 

spoorlijn verder verfraaid met enkele naambordjes van watergangen. 

 



 

 

3 november 2020: overzicht van het werk aan de overweg Provinciale Weg, kijkend richting 

Hoorn … 



 

 

 

… en kijkend richting Medemblik. 



 

 

5 november 2020: aan het plaatsen van hm-palen en naambordjes bij watergangen zit meer 

vast dan het enkele graven van een gat in de grond … eerst moeten spoorstaven tot paaltjes 

worden verzaagd, dan moeten die loodzware dingen worden schoongeborsteld waarna er 

bordjes op moeten worden gelast, vervolgens moet alles een voor een op de aanhanger 

worden gesjouwd waarna een straalbedrijf ze in de grondverf zet; daarna moet het hele spul 

naar Roelof thuis worden vervoerd en daar worden de palen afgelakt en van tekst voorzien.  



 

Ook die tekst is nog een heel werk: eerst moeten de verfmallen worden gemaakt en 

vervolgens met de hand uitgesneden; daarna kan er pas geschilderd worden. 

Tot slot dan nog het transport terug naar Hoorn waarna de palen op de juiste plek kunnen 

worden ingegraven … 

 

8 november 2020: de overweg Blokmergouw (Zwaag) wordt vernieuwd. 



 

8 november 2020: in de overweg Provinciale Weg is nu ook de tweede rijbaan vernieuwd. 

 

13 november 2020: de overweg in de Provinciale Weg bij Hoorn is weer opengesteld voor 

het verkeer. 



 

13 november 2020: de overweg Blokmergouw is vernieuwd; nu alleen het aansluitende 

asfalt nog. 

             

28 november 2020: het eindresultaat voor de overwegen Blokmergouw en Prov. Weg, … 



 

… en het voorlopig eindresultaat (d.w.z: de waarschuwingslichten en spoorbomen komen 

later) voor de overweg Dorpsstraat Zwaag. 


