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Voorwoord

Ter gelegenheid van Open Monumentendag 1994, met als thema "Transport,,, kegen de
Vlaamse musea ATAM (ÀÍrtweÍps Tmm- en Autobusmuseum) te Edegem en het
Buurtspoorwegmuseum te Schepdaal, bijzondere aandacht.

Het is als vanzelfsprekend dat VETRAMU (Vereniging voor het Trammuseum vzw) als
grondlegger van deze beide musea en nog ste€ds als altieve mede-beheerdeÍ van de vzw
Buutspoorwegmuseum bij deze gelegenheid een beknopte geschiedenis van het mus€um te
Schepdazl, en de daarmee veÍbonden tramlijn Brussel-Ninove, zou schetsen,

Moge deze geillustreerde beschdjving eeí levendige herinnering zijn voor diegenen die het
allemaal gekend hebben, en een bÍon van infoÍmatie zijn vooÍ alle belangstellenden.

Rodolphe Dieudonné
September 1994



Inleiding

DE NATIONALE MAATSCHAPPU VAN
BUURTSPOORWEGEN

Haar doel

Teneinde op een eenvoudige en economisch veÍantwooÍde wijze het net van de Belgische

sDoorwesen a l te vullen, werd in 1885 de N.M.v B of Nalionale Maal§chappij van

tiuunsp,irwegen opgericht. ln eíkele jaÍen tijd doorkuisten haaÍ lijnen gans het land Deze

tuurtspoorweitlnen aroegen vooÍ een groot de€l bÍ tot de oÍtsluiting van de geisole€rde

platteland$egio en voorstadsgóieden.

Deze buitengewone verwezenlÍking maake vaí Belgiè het enige land ter weÍeld dat ee'

net van tÍam- en biurtspoorweglijnen bezat dat het mogellik maakte de meest afgelegen dorpen

en eehuchten. over grote afstanden. mel elkaar le verbinden Nlet alle€n werden er ÍeiligeÍs

verioerd. maar ereneens stuk- en bulkgoederen

Op zijn hoogtepunt b€droeg het spoomet van de N.M V.B' 4982 kjlomelers'

Niettegenstaande dat, werd, na 105 jaar van tÍouwe diensi, de Nationale Maatschappij van

Buunsooorweien ontboÍden. De Íegionalisatiegolf, die over gans België tÍok, was hiervan de

loofdàrzaaïlop 3l decembeÍ l99O behoorde de NMVB tot de geschiedenis Haar opvolgeÍs

"n 
re*-ge.. *ar"n in Vlaandercn de Vlaamse Vervoermaatschappij "De Lijn' en in Walloniè

de 'Société Régionale Wallome du TÍansport (S R W T )"'



HOOFDSTUK 1 : De stamlijn :

BRUSSEL-NINOVE

De oudste buurtspoorweglijn van Brabant

Sinds zaterdag 29juni 1968 hebben de autobussen het gÍootsle gedeelte van de tramdiensten
op de Iijn "Ni : Brussel - Dilbeek - Ninove" vervangen. De trams reden toen enkel nog van
maandag tot v.ijdag op de spitsuren tussen de Niloofse Poort te Brussel en Eizeringen
(ondeÍstation), terwrjl de bussen de andeÍe diensten en lijngedeelten voor hun Íekening namen. Op
21 februaí 1970 weÍden ook de overblijveflde tÍamdiensten opgeheven en definitief door
autobusdiensten vervangen,

De vervanging van de tramdienslen door autobussen was re€ds jarcn voordien vooÍzien
teneinde de modemize.ing van de Ninoofsesteenweg mogelijk te maken. Deze vervanging van de
tramdiensten zou in twee fazen moeten geschieden. Dit ging gepaard met de wegweÍkzaamheden
tussen Ninove en Eizeringen in 1968 en tuss€n Eizeringen en ScheÍdaal in 1969.

Deze structuurveÍandedng was de ooÍzaak van het fatale loi dat de oudste
buurtspoorweglijn van BÍabant getroffen heeft.

Hiema e€Ír tabel met de openingsdala van enkele andere belangrijke buurtspoorweglijnen
uit het Brabantse die hun eindpunt in Brussel hadden :

Lijnen Data

Brussel - lfnnik
Brussel - Haacht
Brussel - Humbeek

01/02/r888
01/08/1889
14t09/1889

Op 7 november 1885, diende de NMVB esn concessiea:nvraag in voor e€n lllr
"Brussel-Ninove" ; deze aÀnvÍaar werd afgewezel op 21 januari 1E86 met a]s ftden dat zÍ
concurrerend zou zijn voor het groot spoor. Op 16 oktober 1886 weÍd een nieuwe
concessieaanvraag ingediend voor een enkelsporige lijn "Bruss€l - Dilbeek - Itterbe€k - Schepdaal',
met l0 km lengte I deze concessie werd toegestaan op 19 april 1887. Het kapitaal van de lijn
bedroeg 440.000 BËF. De werken gingen spoedig van staí zodat re€ds op 8 september van
dalzelfde jaar, 1887, de lijn "Brussel - Schepdaal" ingehuldigd kon worden. Het toenmalige
Bruss€lse eindpunt was te Molenbeek, op het Hertogin vaí Brabantplein gelegen.

F€n vergunÍlingsaanvmag voor de lÍnverlenging in de Íichting van Pamel, welke op 5
november 1887 ingediend weÍd, werd geweigerd op 11 apdl 1888. Op I mei 1888 heeft de
N.M.V.B. opnieuw een vergunningsaanvÍaag ingediend, ditmaal voor het traject van Schepdaal
naar Eizeringen. Deze aanvraag weÍd eeÍst geweigerd op 15 augustus 1888, doch tenslotte
toegekend op 21 februari 1889. Het kapitaal van dit lingedeelte bedroeg 192.000 BEF. Het tÍaject
werd op 28 november 1890 in dienst gesteld.



LLi! Ni I Nlnove - Brussel
E';.lrus ààn dè NinoolEè Poort

Lri! Ni r Bru6sel - Nlnove
Dè terminus a.n de Ninoofgè Poort

Foto E. xeutqen6 1o/s/63

Foto E. (eutqenÉ 10/5/63



Lijn Ni I Nlnove - BrugÉel
Ninovè - Dendelkaat - èindpunt vÀn de Iijn

Foto !. (eutgèns 9/s/63

Lijn Ni . Ninovè - Blusse1
Ninove - Dendélkàai - tetminus
De losgèkóppelde motorHagen lijdt Ianqs de aanhèngrijtuigèn; oa her
helaankoplEleD, za1 dè trm lichting Blusse1 vèltlekkeD

roto E. Keutgens t4/6/63



Trjdens de vergadering van 4 mei 1891 aan dewelke afgevaaÍdigden vm de rcgering en de

voorzitteÍ van de beheerraad van de N,M.V.B. deelnamen werd de toestemming tot het aanleggen

van het tÍaject Eizeringen - Strijtem - Pamel - Me€Íbeke - Ninove beloofd. Deze belofte werd

waargemaall op 25 mei 1895. De concessieaanvnag, ingediend op 12 augustus 1889 werd

toegeslaan dooÍ K.B. van 31 mei 1890 en verscheen in het Belgisch Staatsblad op 28 novemb€r

1890. De aanvang van de uitbating was 3 november 1898. Op 19 februai 1913 werd het laatste

stllk van Ninove (BuÍchtdam) - Ninove (DendeÍkaai) dat gemeenschaPpelijk deel uitmaàkte van

de lijn Halle-Ninove, in dienst gesteld.

Deze lijn was dus teÍecht de oudste buuÍtspoorweglijn van BÍabant.

De uitbating van de lijn

secties Data

Brussel (Ninoofse Pooí) - Schepdaal

Schepdaal - Eizeringen
Eizeringen - Ninove (Burchtdam)

Ninove (Burchtdam) _ NiÍove (DendeÍk ai)

08/09/1887
28/1t/t490
03/l l/1898
19tO2^91f

Ttssen 1888 en 1889 werden op de lijn BÍussel - Ninove op de sectie Brussel _ SchepdaÀI.

bij wijze vaÍl proef, diensten uitgebaat met de bekende stoommotoÍwagens van ROWAN. De twee

$oommotorrijtuigen droegen de nummerc 900 en 901; teneinde deze beide motorrijruigen onderdak

te stallen werden speciale verbouwingen gedaan aan een loods te Schepdàal. Deze proefrilten ziin

zonder verdeÍ gunstig gevolg gebleven bij de NMVB.

M?Í ?bctische tracliz :

Secties Data

Brussel (Ninoofse Poort) - Dilbeek
Dilbe€k - Schepdaal

Schepdaal - Eizeringen
Eizeringen - Ninove (BuÍchtdam)
Ninove(Burchtdam) Ninove(Denderkaai)

22/03^910
t5t09/1925
t5t03t1926
t6tMl1927
3l/12t1933

In zijn boek "Hisloire du Grand Bruxdles" hoofdstuk "Chemins de Fer Vicinaux" heeft de

heeÍ Jacquemyns zeer goed de veranderingen in het dagelijks leven geschelsl bij de

dorpsbevolking, die langs de nieuwe buunspoorweglijn leefde. Dit werd ook beschreven in hel

jaarrapport van de NMVB van i888.

"De NMW vefteke e het vervoer van reiigers, rcisSoed en Soed?ren. De r?izigers hoaou?n I
canti enper lí. inde lste. klasse (mel een minimum van 20 ceníimo),6 centi rnind?2tk.
klosse (met een minimu wn 15 cenlimen). VanaÍ 1886 §rcAe dc NMw \r'?rkabonn?m?nten kr
b?schikking (lic van maatulag tot/mef utqdag geldiS \rorc ' en net ?!n wrmirufuri 8 van 5A%.

Het transport ran reis|oed bedtoeg 6 ce timen pet lN k8. en pct Kn.



*g.ry_rl-s-f q:9!tx:'Erïil.

l'irQccAsron 0E t'&utltrruflE DU iqHEr,! DE ]r'm ,il.rcnlL
gnoxpcr,ls,scnepolir

DANS LE'CF{arEÀo DE M" CH. IANSAERT
Jeudi 8 Scptenln 1887, it 2 l&tes b rarèr-Dkti

Alcc Ie sí.cieux colcou.s de M"' L. BRÀss,
lc MM. DtrruoN, profcsscur au Conservatoi.e Roral de Bruxcll€s,

LUGUÉT, ]e 8., A. DE FIERL,TNT, RAaIjEz. HUI'SNÀNIS,

GALESL1D',- erlaFdiÍ4re d Lr,'r..È, $! s la direclio n de M. MERsitÀN

;(r,oc*om,nr
\- Ld Pt"b.naP .1. MÀFr.N,

' 8. Ea vitLësiatt+ \ 
pnr ld f3i 4'À d I r'Íbe'r J. ÀlaÈrln.

. ,- ís. f 1t^:s!<!tisr( !!r rLq, .a+3r99!1.. . - v.Ror. ]
i. Ar ae À ,'tdte EichdnÉ;, o"..M,r i É[í-:-. .-.-ïic]ri*
$ Caratine de In Giaanda \11Pa M. le B!,, A. dè Fi.drnt. poi(tHIELLL

5. Fmraisie HongÍoia, p,r M Drhon DoppLEÀ.
6, Ré.it, pq. M Luguer ..-
?. ^iÍ 'tè.!iNoc^ de teannètte, pn M. Rdqu.z. MÀssÉ.
3. Frn'ruÉ.ultr D u' r'olo1, D.'\1, Lue$enrerq .

9. Alr de Sata,r?, par M. le B-,e FieÍlaor .

I n* lvt oumn" g. uo.ceau dc Concrt
tr. |\n d* N@ de J nnatu, prr Nirtr l-. Ltus_a .

are, rÈoóF6gn.ren1 de diG pàr M. Dràih.

I

F';;;:;;*l:#::"' *'

corcelt gebracht ter gelegenheid van de oPèíing va! de buuitspooneg Biussel -
VelzeèIing E. Keutge.s
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s.hèma vàn hét dtoomlijtuig tvPe Aowan
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Schepdael.
Tr.nrslxliè Slrri0n rlf I Íanl

Hèt buurtspoosegstation van schepdaal bij het begin va! de stoontracrie
ve!zameling VETRÀMU

11



lltsariii.)r - l i.rnshlic - Sti n)n,ln '1.rt

Eyze!ingeD - Hèt tldstation
velzmèting E. Keurgèns

De lijn "B.ussel - NiDove" !n het stoomrljdperk

t{eelbeke - Het tldstation
vèrzaneling E. Keutgens
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Dilbèèk : Hèt tr stàtioí
veizmeLinq E. xeutqens
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De èèrste electlische !! g
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van dé geéleclrificeèlde "schepdàaI - EYzeringèn'
ve!zeelinq R. Nuyts

aàn dè Ninoofsè roott {Kluitnolenstraat)v.r7amè1ind R. Dieudonné

II

Het BtuE6éLse eindPunt

TEET Írurrlillll,'r1
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De Minister, die atliiti de concurrentie ran de Staalsspoor\wgen -treesdt' toonll? zich

.-i,io in\.hikk?tiik met he. nestaan vdn verminderde taiewn ln hel belli wo! h?!

:::::,"::'ï;:;;;;,;;;,iina. renei* de pto ctand\ bcvotkt Í: Íescnoet tc koncn htr hi
ï")r)"- ií ,p mathen tiq de NMw oe lot tn de rcilieet\iitui«n' frutt vn't nn' tn

::,i;;;;",ti,i",^,r;;";; w?rden A tcRiid! tcnetrutc dc ovcrbez tinl vdn d! r'ttit'(t\niÍuittl
,i"i.:il'i:,'t ""t", l?z? Pocdercn o"k in 'lc 

p'thlaq.en! otulery'hrufi! \')onlPn Dttt Lntnt
';"::,';;:;';;;;;':;;;;,i,i"tn ,,, a" hjn Bru:set - khepdaut tocttpdn Dt ti-n B.r'stt '
'iiï)")", ï),,ïniSr,iriiii"klijk een enírme tesemoetko'nins aa de tuitulers cn fiuitl<wtkl!
ï'ïí""àl*^iirt ii*r"s nacit, hun krmpwaat naat de maÍkt te BÍussel oestcn v(rvo?rc '

i;:,;:;;';;'i u^,r-:" ^irs",i 
,o'w'men De buunspoorneemart<ttrcin v?ttrok on uh N':

m,4eÀ rc Schepla,.tl en k\|an rcruq on 0óh'30'"

V e rande r i ng Y a n ui t b at i n g §\t' ij zc

Vànaf I aDnl lqóJ werd op weekdagen de dienst mel éen agent van kachl op de.Íreinen

,- d" ;,iitp*ilgiu;Ni Brusiel Ninoie De motorrijtuigen dÍoegen een rode schijf met de

..rn.laiío " ] selrf'. EÍ was geen ontvangeÍ op de notorrijtuigen en zij waÍen' in tÍeinveÍband'

;i:"i##ffi";;;-a. ^Ëonnt"t 
D-e andere reizigers dieflden plaats te nemen in de

i"ni-gtiiïr,g.n"*^r, nog sleeds een onNangel vaí dien\l was'

H et geb ruikt e trammat eri e e I

N, ,1 i.,r rÍo we dienst werden de stoomlocomotieven geleideltk veÍvangen door d'

."..,. "Ëfi.,Ë|;;. 
i.i ii oou*-, trjdens deze periode dal de vruchreloze proefritten mg

à" i".o"*a" .too..ijtuigen van het tlpe RowAN plaats vonden'

Testlin wot (la electische trams'

Deze lijn kende 's moÍgens en 's avonds een gÍoÍe reizigers ,loeloop' 
waartooÍ vele' lange

welbezeite tràmtreinen ingezet moesren woÍden. Toe; in 1925 de NMVB de aankoop van steÍkeri

ffi;j;ö;;*e]moest men automatisch ook aan nieuwe aangepasie electrische ioevoe'

denken.

In 1927 weÍd door de NMVB het volledig automatische omvormingsstationr me

kwikdanpgelijklchters te Eizeringen in gebruik genomen'

Ook heeft de NMVB in 1929 op de lrjn Brussel - Ninole besrendrg v 
:lïkoppeld'

t."r.t"if"ïtiiïï* r- f,o"f, oitg"t"tt i"O"' ttel bestond uit een moloÍwagen gevolSd door dn'

-"t -gilrriË., Ë" 
"", 

,weede molorwagen De besluuÍdeÍ kon' vanuit één van de motorwàgen!

,r,o.r"irl r, àt a.,".,te molorwagen bedienen'

DeTeDendelEamsbestondenulltwee_assigemotorwagensvanhetlype"Seneffe"well'
,"""#.ïfi;.ï ';ï''*iióiÀi 

ozr+. Nadal de pÍoernnen seen lordoenrns sdven werd(

::;:';'oï;;,;i;;; ;';'sebracht nàaÍ de sroep Ànt\rrrpen en venànsen door mororriirurgen \-'

."i1"*';sài*-1"-c"rn-re" genummerd in de reek\ q7l5 q728'
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Proef.itteo met trek- duwstellen op de tijn Brussef - Ninovè in 1929: een t!èin
bestaande uit notorlijtuiq 969?, dlie aanhanglijturgen van dé leeks 19147 tor
lc2o2 en een motollijÈu19, pre-vèrbouuing.

Docuhënt (Bws no 469

Lijn Ni : Bluësel - Nlnove.
Holenbeek : xanaà1bÍuq.
Trèin bestaande uit eeD motolliituiq vaí de reèk6 10124 tot 10147 en
gèmodèrniEeerde tÉee-ae6lge eànhanglijtuigè! op weg naar Ninove.

Vèrz èling E.Kèutg€ne - 195a

t:
Eïd

77
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DE BUURTSPOORWEGEN IN DE PROVÍNCIE BMBANT
JAAR 1926
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Lijn Ni : Biusèé1 - NiDove
BruEsèl - Ninoof8e Poolt.
Een trèin bèEtààndè uit stÀDrtaÀld motoirijtuiq mér
twee-Àssigè aanhanqrijtuigeD, !!jclt ovè! ate blug

houte! koetswelk 10024 èn 3
van het kaDaal Brus661 -
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DE BUURTSPOOR]íIïGEN IN DE PROVINCIE BRABANT
JAAR 1946
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lrteÍ werd dit twee-assige materieel veÍvangen dool motorwagens op draaistellen, Zo Íeden
vanaf apil 1935 tuss€n Brussel en Ninove draaistelmotorrijtuigen met metalen koetswerk en houten
lijnkopboÍden. Deze waren genummerd in de reeks 10128 tot 10147. Door de hersructuredng in
de gÍoep Henegouwen kwamen gedureflde 1962 en 1963 motorrijtuigen van het type "Eugies" vÍij
en zodoende kon men de lijn Brussel - Ninove met dit "1 ageÍt" materieel uitbaten. Ook werden
motorrijtuigen van het type "S" veelvuldig ingezet er dit Íot de totale ophefÍing van de lijn in
1970.

D e st ructuurhervorming

In 1960 liet het Ministerie van Openbare We*en tellingen van het aantal voertuigen op de
NiÍoofse Steenweg uilvoercn. Men Lwam tot de vastslelling dat een verbÍeding van deze be-
langrijke verkeersader zich opdrcÍrg. De buuíspoorweglijn Bruss€l - Ninove liep oveÍ haar ganse
lengte midden op-, of aan de Íand van deze steenweg.

Onteigeningen bleken zeff kostbaaÍ. Het Ministerie gaf zich rekenschap var het feit dat,
indien men vooÍ het wegverkeff ook de bedding van de buutspoorweglijn zou kunnen gebruiken,
dit enome besparingen mogelijk zou maken. De desbetÍeffende kontakten werden met de algemene
direktie van de NMVB gevoeÍd. Deze laahte had zelf al de (toenmaiige) vooÍdeleÍr vaÍl een
vervaÍgingsautobuslÍn overwogen. Het sterk vermindeÍde aantal Íeizigers en een wenselÍke
exploitatiekostenveÍmindeÍing gaven de dooÍslag.

DÍ is de Íeden dat op 12 juli 1966 de Raad van Bestuur van de NMVB zijn alkoord gaf
tot de geleidelíke opheffing vaí de spmrdienst en zijn vervanging door aulobussen. Dit geschiedde

volgens de vooruitgaíg van de wegwe*zaamheden, die ook het opbreken van de sporen inhielden,
te beginnen met de sectie Ninove - Eizeringen tijdens het jaar 1968.

Een eeÍste faze van deze wijze van uitbating begon op 29 juni 1968 : het vervoer van de
Íeizigers met de electrische tÍam weÍd opgeheven en vervangen door autobusdiensten tussen
BÍussel en Niíove, Van maandag tot vrijdag bleven er nochlans op de spitsuren, 's riorgens en
's avonds, tusseD Brussel (Ninoofse Pooí) en EizeÍingen tÍamdiensten vezekeÍd voor het
forenzenveÍkeer. Dit waÍeÍr o.a. tÍamtÍeinen die soms nog uit e€n motoÍwagen iype S en dÍie
aanhangrijtuigen type "Kurcgem" beslonden. Zij reden met de lijnfilm "D' : Ninoofse Poort -
Dilbeek en hadden een bufferplaat "Eizeringen".

De tweede structuuÍwijziging vond plaats op 21 februari 1970 : de trams werden toen
definitief over gans de lijn veÍvangen door autobussen.

Met sprjt zagen de reizigers hun tram verdwijnen. Enkel de automobilisten warcn verheu8d
en de tÍamlieÍhebbers konden nu met de bus naà het "trammuseum".

De lijnaJbakening

Bij het indienststellen van de lijn "Brussel - Schepdaal" bevond zich het Brusselse eindpunt
aan het Hertogin van Brabantplein. Deze terminus werd rc€ds na enkele maanden verplaatst naaÍ
de Ninoofse Poort. In feite was dit eindpunt vooÍbij de Ninoofse Poort gelegen en bestond uit een
sporendíehoek gelegen ií de Kruitmolenstraat. De sporcn bestoÍdeÍl uit drie spoorstaven, die
gebruik konden worden, zowel door de buurtspoorwegen, op meterspoor, als dooÍ de "Société
générale des Chemins de Fer Economiques" en later de "TÍamways Bruxellois" , op noÍmaal spoor.
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Slechts nadat de bocht in het kanaal Bruss€l-CharleÍoi, bij de Ninoofse Poo(, opgeheve

was kon het eindpunt dicht bij het oude tolhuisje opgericht worden. Dit t'ekende eindpunt i§ l'

ale laatste dag van de tÍamuitbating in dienst gebleven.

De lijn Bruss€l-Ninove was 23 krm lan8, en lag op haar ganse traject op, of onmiddelli

naast de st€enweg.

Iier eindDunt aan de Ninoofse Poort bestond uit een lus laIlgs de Marimontkàai, de BaÍhelemilai

en de NinoofsesÉenweg. Dil maake alle rangeerwerk van a[ en àankoppelen overbodig

Er \ras een dubbel sPooÍ tussen het eindpunt Ninoofs€ Poort en de stelplaats van Dilh€€

vanaf Dilbe€k tot Ninove was de lÍn volledig op enkel spoor met, uiteÍaard' een aantal kÍuisinSi

en uitwijkporen. De sektie Dilbeek (stelplaats) Schepdaal (stelplaats) lag in de as van (

steenwet. verder naaÍ Ninove toe lag het spoor in eigen bedding links van de steenweg en sÈ

deze ov; !eÍ hoogte van Eizenngen om dan rechts in eigen bedding, naast de steenweg veÍd€r

looen naar Nrnovi. Bij het binnenkomen van Ninove was het sPooÍ opnieuw in de as van i
steeíweg gelegen. Hier [-wam ook, van links. het niet-geelectrificeeÍde sPoor uit kerbeek, de L

gr,rssel ---Niiove 
vervoegen. Het laat§te gedeelte, tot het eindpunt, werd door beide lijnr

gezamenlijk, bereden.

Te Ninove was het eindpunt op de Denderkaai gelegen. Er wa§ een omloopspoor gebou\t

on de motorwagens toe te laten, na ontkoppeliíg van de aanhangrijtuigen, om te lopen en ter'

in de richting Bnrssel, of I*eóeek (in geval van spoomutodienÍ met aanhangrijtuigen)

vertÍekken.

D e gebruikte lijnaanduidingen

De lijn BÍussel - Ninove werd géxPloiteeÍd onder het kenteken " Ni "'
De rlienst ' D " velzekelde de verbinding op het stadsgedeelte tusseÍ de Ninoofse P(x

en Dilbeek. De " D doorstreepf' Íeld tot Scheut.

De bijkomende tramdiensten " Brussel - ErzeÍingen " rcden ondeÍ de kenletter " l
NiÍoofse Poort - Dilbe€k ' met buffeÍPlaat : " Eizeringen".
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NATIONALÉ MAATSCHAPPIJ VAN BUURTSPOORWEGEN

Deze mededeling richt
Brussel -

zich tot de reizigers van de lijn
Óilbeek - Ninove

Dc spoordieN Arus§.1- Ninore zal mer DganS van
ZATERDAG 29 JUNI 1968 venangen *orden doo,
autobusdi.ns.. ln de week evenwèl zullcn op de spitsuren
nog ..I.lc ttes lop.n tu$en Btus*l en Eizerinsen.

Dc autobuss.n volgetr dezeude rcisweg als de raE-
Llidtr.n. uilsoomen vanaf \inove, Burchtdam Kerk tol
Nirovc, tcmirus, alwer zij bij heen- m terueriL de vol-
gcnde rcisw€s onllen.n: Ninole, BurchtdaD - I-eoPold-
Iaan - El'labelhlen - c.ntrumlaan tot Eiídpunt CmtruD.
laan/Burchtstaat (Stadhuis).

2. Dirèct€ aulobu€.6n.
Buita d. dicíst€n « omnibus », die «opp.a aatr aI.

angèvraagde halten, omvat dé nicuwc dienst tevos een
zekcr àulal autobussen {àaMn etr g.delte van de rit
als ( Di.cct » wordt gereder

Bij r€írek uit \inove, mogcn op de Ékvakken, die
op de uurÍoosrer als rDirecl, angcgeveí zijn. 8e!n rei-
zigm Dër insrappeí, wel mag mo er unsIappeí. Dae
bscn daseí em rood rhild « Direcl » op het dnedc

Bij vcnEk un Brussel É het uiLsiàppen veÍboden op he!
reisvak dal op de uurroosrqs ak ( Dirc« ! i5 à6í8egeven.
E. slapD.n slshls reizrgers in, voor het alr niel c Drre(,
aancls.vo reisek. Deze busm dràgen etn rood schild
«Drcct» E€t de b€naming van d. srens van her doo.

3. H.lt n.
In de àutobusdicnst zijn, in bcgins€l, alle halio «op v.r

zo€k»; zovel om in te stapp.n Àls om uit te stappen wor-
d6 de reizigers dus verzocht dc hallc aan te vragm.

De halten komcn pBktirch overal ovet@n mct dec van
de huidige tÉmdicnst€n. Er vordt €en bijkom.dè hàlte
vooEim te M@.bcke « Roèsbeké, ter hoosl. van de

Tus§€n Ninovc - Burchtdam Kerk en eindPunt wordcn
de vols6d. halrm ineeíerd :

Ninovc BurchtdaD - in het bqin vd d. Leopoidlen.
Ninov., PollaEstraa. . hoek L€opoldl@/Pouarstraat.
Ninov., cotruDl&n . hoek Elhabelhlaan/C.ntruDleí.
Ninov., ciDdputrt - einde Cdfuml@/BurótstBat

(sradhut).

4. Eónmanbàdiening itr hu3dieí8t.n ln.ommige trams.

AlL autobussen *ordcn b€di.nd door dechts één ageot
dic de hDitrg doet en het vcrtuig bstuun. Het instappen
gc*hi.dt verplichtend langs dc vóó.deur, het uit$appen

Het beslaàÍde stelsel de. ééndantÍams blijft b.houden.

Zoals vroeger, mcten bctalende r.izigers ook t el tram-
kurten in dc aa"hangwagcn(s) plaats nemen.

Het ralden van de uurtabel hang! in de e6lc plats
af vàa e.n sebiedcnde rcgcl, nÀmelijk dà1 de rcizige6, voór
het insàppetr réeds, veminderingskaàÍ, vrijkàart. aboníe-
ment of h.t gepastc gcld HÀar houdcD en dat zij, zodÍa
,j b.diad zijn, dc insans vrijDaker door zo ver moseliik
achte.in het .ijluig pl@ts tc nem€n.

D. Màaishappij sielt Duriabels lcr b€schiklirg !à! de
r.izis.B, nl. te Dilbeek in dc kanrored der gewestelijkc
diensten en in de Dnedie van de N.M.V.B., BaraíEat I07,

Opgelet ! Tijdens hct g.ool verlof en tneer in hct bijzotr.
d.r lijdens de periode vd h€r betaald vedof, wordo
dkèle ontdubà.lingo afg*haft. h alwijking vm dè gcl-
dénde uurrcostcr. Gclièv. hieromtreDt aardachti8 d€ dcs
bctrëffddc b.richlen re @adpl.gen.

6. Béltemmingsfilm€n dèr bu3§.n.
Ni: BrusÉl ' Ninovc (.nk.l voor autobussen)-

Ni (dooístreepo r BÍussel - Dilb@k + bestcmminSsbo.d
ter hoogte der vooÍDn voo. de busen bcperkt tot de
plàats op het bestemmingsbord aang.duid.

Windshcrmschild « DIRECT » behclst dc b.prkiDge,
inzakc het op- en afstapper aan de halleD vem€ld onder 2.

N.B. Niets is gewijzigd voor de lrams.

7. Abonn6m6nt3n.

D. lràmabonem€rteD worden geldig op dc bus. Indico
de abonndt ev.nwel zijn tÉi.kt wení le wijngm. wordt
hij vezocht eeÀ ni.lwc abonncDentsaanvía.g in tc dicDen
en hierbij duidelijk m.lding tc gcven van wat zij! huidig
àboÍnemot voouicl en wat hij weíst te bekom.n. DÉ
abom.nt bclaalt sl{hN het prijsvérschil Yoor d. P.íiode
die h€m van de volsende vervaldag scheidt.

Dc abonnenlen van Ninove dienen hDn àbonn@ot bii
dc ecBtc vcdi.uwing onder de iuiste bnaming tc làteo
opstcllen. Dit moet eveDw.l DADELIJK gebcuro, zo eí
prijsvcBchil ontstaat. Dit is h.t geval loor de abodDenlen
die dc nicuw. uilbreidins 1e Ninove sebtuiko.

**x

Het Bestuur vàn de N,M.V-B., de oversten o dc tc.
zichte6 houden zkh gEag ter beschikking vàd de rcizi8cB
voor À[e gewenste irlichtingm.



Liin Na : BluBsèl - Ninove
Ni;oofgèDooÍt : Motorrllcuig tvpe EugieE 10176

Liin Ni : BÉuEEè! - Ninove
Moiènbèek : Ninoofse Eteenwès (hàI!è vàndenheuvel)

f:#
*. ;,

en aanhanqlijtulq typè "xulegen'
Foto À. Dièudonné 05/

roto E. Kèutqens 2Alosl



!!jn Ni . B!u66e1 - NiDove
Mó1èDbeèk ! Ninoolsè ÈtéèíÉ9 (kiuispunt vandènpèèrèboom)

Foto E, Keutgen6 24/0s/68

!!jn N1 : BIuEEè1 - Ninové
Ànde!1echt (scheut)

Foto È. Xeutge.s

L

24/a5 / 68



LIin NI ! Blusg6t - Nlnove
Ànó6llècht {Moortèbeèh aiat AntonluB)

Lj,Jn Ni : BÍuEE.1 - Nlnove

Folo E. X€utgens

roro E. Keutgens 24/Os/

24/oslq



Motólrijtuig van de 10147 en tree-àEsiq gemodehlseerd

Foto paul vàn cdpenhóudt

De stelplaàtE Dilbeek

Àlqemeen zlcht op de 1óod6èn.
Foto E. xeutgèD6 ot/06/63



schèDdaàl - HeÈ stàtioí
Moto;Iltuiq 9974 rilclt richtrnq Nlnove -

E. Kèutsen6 09/05/68
!Íotor!ijtuig 10064

schepdaal - Hét statlo!
Motoffiltu!g 10064 !tjdt

etr hèt TlamuEeum
lichting Blu6se1.

Foto E. Kéutgèns 09/05/64



Ltjn Nt I BlusEeI - Ninovè
Élzellngen ! hèt Epoor ltqÈ op de llnker bèm, en Et€6kt diÀgonaalsqé,i i ze dè
steenreg ove! om langs de rèchtèlbèln Ninove te b€f6ikèn.

roto R. Dleudonné o6/6a
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,fi
Lijn Ni . Nlnove - Bruséèl
9g!:Ed.il. --- Góudveer<tesem: MoÈo!!ij!u1q e?a3 ha.tr de aaíhàns!ritulsen ts5es,79447, 79439 èt 19483 reg ult d€ stèIptaarè van r{èerbekè.

Fóto E. xeutqènE 2S/06/5s

Li.jn Ni i Nlnovè - Blusse1
llzèlingetr ! het tlactièstation

Foto E. «èutgens 09/05/68
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LUn Ni : B!u8.61 - Nitrove
Ej.zellngèn : Het buultsFooMq6rario[

Lljn Ni ! Bru.ael - Linove
Eize!1ng6n - Ninoof6esrèenwèg. Her 6poor 1i9t

Foto E. x6utgens 23/06/6a

langE dle rechtèe bèrm lichÈing

roto E. (eut9en6 o9lo5l6s



Meerbekè - stelplèatg
{otolrijtuiq 99?4 fijdt naa! Brussel.

Dé Stètplaatg èí hèt station van

aÉèrbàLà - stelDfaàt5
Eèn rréin bà6rà;ndè uit motorrirtuiq 9914 6í

Foto E. xeutqeDs 09/05/68

d!ie aanhanq!ijtuigen !ijdr richting
Foto r. (eutqenë 23105163

bef
iiltr l!.lr{llJ.

#§n
§.tc.rJ

ii
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lijn Ni BruÉsel - Nlnovè
Ninóvé Èur.htdàr

xotollijtuig 10092 van de 1!j! Ni én spoolauto Àx 256

Foto E. Kèut9en6 09/Os/68

"Ninove - Leerbèèk"
Foto R.Temelman 23/03/59

_---'--,ï'-
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Lii. Nr BÍu66èt - Ninov€
Nríóvè : ÀankoisÈ vanuit BruEsel vàn een tÈmdlendt iDirèctÈ

Foto R.remelman 26106/68

Ninóve : Terhinu6 Denderkaat
Foto E. Kèurqèns 09/05/6s
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Hoofdstuk 2 : De zijlijnen

Lijn "M": Noord - Scheut - Moortebeek - (Dilbeek)
Lijn "N": Noord - Scheut - Rouppeplein

De indienststelling van de uitbrciding, met electrische tractie, naar het Rogierplein
(Noordstation) van de lijo Brussel - Ninove vond plaats op 20 september 1910. Deze uitbreiding
maake deel uit van de concessiqairvraag vaÍl 14 februari 1908, verleend door een Koninklijk
Besluit van 21 mei 1909 en op 27 mei 1909.

Op 29 juni 1910 werd een concessieaanvraag ingediend voor een verbindingslijn tussen de
Ninoofsesteenweg te Scheut en de KanaalbÍug te KuÍegem. Deze aanvraag weÍd op 4 januari 1912
door KoninHÍk Besluit verleend, en veÍscheen in het Belgisch Staatsblad op 20januari 1912. Deze
verbinding liep langs de Scheutlaan, de BiÍmilghamstraat en de Raymond Van der Bruggenlaan.

Bij deze gelegenheid weÍd een dienst met lijnkopbord "N" : Noord Scheut - Rouppepleio,
in gebrrik gemmen. Tijdens de 50-ger jaren (de juiste data konden niet achterhaald woÍden) weÍd
deze dienst bepeÍld tot het tÍqiect Noord - Scheut onder de letter "N"doofiÍeept. Een tweede
dienst rc€d ondeÍ de letter "M" tussen Noord (RogieDlein) en Moortebeek. Sommige van deze
ritten waÍen verlengd (met buffeÍplaat) tot Dilbeek.

De Wereldtentoonstelling van 1958 en de daarmee gepaard gaande gÍote
wegwerkzaafiheden warcn voor de NMVB de gelegenheid om e€n nieuw vooÍstel in te dienen,
De nieuwe sporen zouden over de overdekte Zeníet edding lopen in de ZeÍézostraat (later herdoopt
tot Matthéusstraat), en de VooÍuitgangstraat om het Rogierplein te bereiken. Deze lus werd op I I
oktober 1957 ingehuldigd. Dit plein was het gemeenschappelijke eindpunt van de lijnen naar
Humbeek ('H"), Irnderzeel ("L"), Grimbergen ("G), Het Voor C'S'), Aalst ("A1"), Scheut, Her
Rad en Zuun ("F"), alsmede Moortebe€k ("M") en Wemmel ("W").

Tijdens de WeÍeldteÍrtoonstelling 1958 werd een Íechtstreekse diensr tussen Dilbeek en de
Benelux-poort van de tentoonstelling verzekerd. De motorrijtuigen droegen Àls lijnàanduiding "M"
dooÍstÍeept : Dilbeek - Expo.

Op 17 september 1966 werd, tengevolge van rioleÍingswerken in de Piersstraat, lramlijn
"M", vervangen dooÍ een autobusdienst. Deze, als tijdelijke veÍvanging aangekondigde busdienst
zou, nochtans, hei deÍinitieve einde vaÍl deze tramlijn betekenen. Er werd, na afloop van de
werken wel een dienstspooÍ teÍuggeplaatst, dat de verbiÍding tussen de lijnen van Noord en Zuid
mogeliik maakte.
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r,lo1enbèek : Kruispunt Ninoofsesteenueq / vandenpeereboomstraàt
nen morodijtuig van de lijn N ret bestÉming Noo.d/ uacht totdat de wer).trein hei
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I,ijn u I Noid - r,boÍtèbèek - Ditbèet
Moleíbeék . zwàrte vuvèrsp1aat6

Lij! u : Dilbeek - xooltebe6k - Noold
BuurtElDolw€getetioD en 6tè1p1aat6 Ditbeek

roto R. Dièudonné 04/66

Foto R. Dleudonné 03/66



Lijn "A": (DilbeeD - Itterbeek - Anderlecht - Rouppeplein
Lijn "R": Dilbeek - 7-;uid - SintGenesius-Rode
Lijn "S": (Dilbeek) - Moonebeek - Rouppeplein

Lijn "V": Dilbeek - Zuid - Sint Job

De oorsprcng van lijn "R" gaat teÍug naar een andeÍe oude buuÍspoorweglijn van de

Btusselse vooÍstad, n.l. de IÍn: RoupPplein _ Kleine_Hut. De eeÍste sectie van deze lijn werd
op I ol:rober l89l tuss€n het Rouppeplein en de plaats bekend als "Veí chasseur" geopend. Op
4 juni 1894 weÍd zij veÍlengd naar de Kleine_Hut en over haar ganse lengte geelectrificeerd. Later

weÍd deze hjn tot de Midden-Hut en WateÍloo ve engd. De uitbreiding Midden_Hut _

Sint-cenesius-Rode (Station NMBS), vollediS electrisch uitgebaat, werd in twee stadia in dienst
gesteld : een ee$te s€ctie van twee kilometers lengie op 7 november 1911 terwijl het lMtste
gedeelte, en bÍgevolg de ganse lijn op 20 september 1913 tot stand kwam.

De uitbÍeiding naaÍ Sint-Job, die een korte aftakking van de lijn BÍussel_waterloo was,

maa]ce d@l uit van een aanvraag die toegestaan werd door Koninklijk Besluit van 16 juni 1926.

Het kapitral van deze lijn bedroeg 250.000 BEF. Deze lijn, uitgebaat ondeÍ de ietter "V":
Rouppeplein - Sint-Job werd op 17 okober 1927 in dienst gesteld. Zij werd van het begin af aan

elechlsch uitgebaat.

Ltn "A", welke aftakte van de lljn Brussel - Niiove, had twee afzonderlijke secties als

oorspÍong. De eeÍste sectie was een uitbreiding van de lijn BÍussel _ Edingen waarvan :

- het eeÍste gedeelte Brussel (Grofldwetplein) - Sint-Kwinlens-Irnnik op 1 februari 1888. als

s[oomtramlijn ingehuldigd werdi
- de eerste geelectÍlficeeÍde sectie van dit gedeelte: Rouppeplein - Het Rad, werd in dienst gesleld

op 25 novembeÍ 1909.

Het trÀject dat lijn "A" volgde was: Rouppeplein, Zuid-Station, EloystÍaat, Kanaalbrug, Steenweg

op BeÍgen, waar zÍ in de VolkÍege.iÍgstraat aftakte langs de scheryste bocht op het net van de

NMVB te BÍussel. De "A" bereikte aldus de De Lindeplaats en Anderlecht ("Goede Lucht"). De

tweede sectie ItteÍb€ek - Andedecht " Goede Lucht" weÍd op 15 mei 1929 in gebruik genomen.

Oorsprcnkelljk was deze lljn gebouwd voor de zeer belangrijke goedeÍendienÍ van de streek. DeTe

veÍbinding liet de uitbating toe van een lijn die het Rouppeplein met Dilbe€k verbond doorheen

Anderlecht en Itterbeek.

In 1957 weÍden de tÍamlijnen "N" en "S" gewijzigd. Een nieuwe lijn "V": Dilbe€k _ Zuid
- SmfJob weÍd in dienst genomen en de oude lijn "V" keeg als letteraanduiding "V" dooÍstÍeept.

Vaíaf l0 september 1958 werd het eindpunt van het Rouppeplein voorzien van een lus ter

vervanging van de mngeerspoÍen

Vanaf 3 februari 1961 werd het Rouppeplein het eindpunt voor alle buuÍtspoorweglijnen
ten Zuiden van Brussel. De terminus op de Jamarlaan, in gebÍuik dooÍ bepaalde lijnen. of
veÍsterkrngsdiensten, weÍd opgeheven
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schèfra vaí dè buultspoolweg1ijlen die dè dlenst tuBsen de Blusselse
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liln R : Rouppèplàats - sint-cèD6siu6-Rorle
ÀankomÈr !è Rode { NM$IB }

Àndéllècht - Uoortèbeek I Ninoof6e steenweq

Foto R. Teme!(an 13/05/6r

roto R. Temerhan 09/66



Lijí À : Rouppeplein - Àídèllechr - Dilbèek
Blussel: Rouppèp]ei.n

Lijn À : ÀDdellecht - Rouppèprein
Ànde!Iecht : PlocèsEiestlaat

roto R. temèrsan 31/Oj/64

Foto J. Bazrn 10/06/ss



Lijn À : Àndellécht
À.dàr1è.ht: coèdè

Foto J.Bàzin os/02 /60

Foro J. Bazin 0sl02 / 6o

Lijn À : Dilbeek -Àndellecht
Dillreèk r het tlestation
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Op 26 mafft 1963 werd de dienstÍegeliflg van de lijnen "R" en ',V,, gewijzigd op de
dalurcn, tijdens de weekdagen, alsmede op zateÍdagen. Lijn "R" werd verlengd tot Dilbeek. Deze
wijziging maakte het mogelijk om twee 'V" diensten, tussen Zuid en Sint-Job af te schaffen en
hieÍdooÍ tweemaal minder op de drukke Steenweg op WateÍloo te moeten djden. Dir nochtans
zonder de fÍekwentie op het tÍaject Zuid Scheut negatief te beinvloeden, waar, behalve lijn ,,R,'

ook "V", en op de spitsuÍen lijn "S", bleven rijden.

Gedurende het jaaÍ 1963 vonden belangrijke wegwerkzaamheden plaats op het traject van
lijn "A" tussen Anderlecht "Goede Lucht" en ltte*Éek (Ninoofsesteenweg). Hi€rdooÍ zag de
NMVB zich geloodzaakt tot opbreken vaí de spooÍlijn op deze sectie, wat volgende
uitbatingswijzigiÍgen teweeg bracht :

- de tmms van lijn "A" bleven op we€kdagen op de spi(suren rijden tussen het Rouppeplein en
AndeÍlecht "Goede Lucht" ;

- een vervÍmgingsautobus werd iÍrgezet tussen het Roupp€plein en Anderlecht 'Coede Luchf, met
verlenging naar Sint-Anna-Pede en Sint Gertrudis-Pede.

Op 18 oklober 1969 werd tranlijÍ "R" gede€lleuk vervangen door een autobusdienst. De
laatste "R" tÍam Íeed op de avond van 19 decembeÍ 1969.

De volledige vervanging van de tramdiensten "S" en "V" dooÍ aurobussen geschiedde op
2l februari 1970.

Het gebruikte materieel

In het algemeen werden enkel twee-assige motorijtuigen op deze lijnen gebÍuik, me1
uilzondering van lijn "R". Geleidelijk aan werden alle diensten uitgevoerd dooÍ motorrijtuigen op
draaistellen of bogies, de welbekende motorrijÍuigen type "N" die hun kenletter ontleenden aan
de lijn "N" : NooÍd - Scheut - Rouppeplein, waarop de eerste exemplarer in dienst kwamen.



liin v : siDt-Job - Dilbeek _ slnt-.rob
ukÍél r victo! Emanuel III_Iaan

Fóro F. rememàn 09106/6l

Foto R. Dieudonné 12/69
lijn v : siDt-Job - Dilbèek
ukkel sint-JobPlaats
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Lijn v : Dilbeek - slnt-Job en .iin s :
D-Ibeek I het Euurtspoorueqsràtro; en de

zuld-schèur-DiLbeèk

Foto R.
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riln v : Dilbèek - slDt-Job : Tree-aÉsig molollljtuiq 9603
UkLè1 : D1esdellè

vè!zameling R.Dieudonné

Lijn D . Ninoofsepoolt - Dilbeek . Tree-assig motollijtuiq 9609
DiLbeék : stèlp]aatg

Foto P. Van Cadpenhoudt



Hoofdstuk 3

HET STATION - DE STELPLAATS
SCHEPDAAL

De oorspronkelijke gebouwen en aanhorigheden

- 
Het station en de stelplaats zijn gevesdgd langsheen de ste€nweg BrusselNinove op l l km.van Brussel,

De ligging van de gebouwen en de sooren.zi,n ongeveeÍ loodÍechl L.o,\. dele steenweg tnde flchrinB Nmrd-zuid. De sÍond werd aange*órt vào. *, rj"aiig 
- 

"r" 
'd.iiï iïï, r,""i:ongeveer 1,22 BEF !€r m2.

Her hoofdgebouw. dat in 1888 lanqs de \ieenuee rrí s.hèr,.
sint-Martens,Bodrcgim (de íuiaree wj,reÀasrraaïïpe.*n, ïï.àli?h.,ll*" i:ïËft .ïi::Toals rrouwens alle aídere gebouwen. opgetroklen in 6alsteen,

. Dit gebouw bestaat uit de woning voor de sterplaatsoverste, een wach'aai aismede een zaalvoor het personeel en een kantoor voor de ontvangsten.

Tegenover dit gebouw, en evenwijdig hiermee, bevindt zich een eetste loods mea rweesporen en s(houwputten. Deze schou$?utten werden later opgevuld. Een ;;àr...;" 
"."rampenmagazrJn weÍden lrnks van deze loods ,,1,, 

aangebouwd,

Iffgl de rinkeíz ijde van deze roods rijden de locomotieven langs e€n korenbunker cn eenq.y*U:9"1 her hteÍe tampenmagarijn, en rendole lletsensralling \ooÍ het peÍsonert /ouworoen. Enkele meters veÍder bevindt zich het \ralerl,isleel met. op hel gelijkvloeri. de pomp die
het water in de bovengelegen metalen voorraadrant< pompte. Oe.e ranf ls'ÀËi*;lr_k;í; .rr.omkteed, zodat her geheel een torenvormig gebouw ri. »e po.p *"ra 

"rrgJ-r;i ;.,., *,warmelucht-moto! nadien door een electrische motor en kan, nu nog sreeda, Ë"i *r'"r*, *,"fmanueel, aangedreven wordeÍr. Langs de buirenkanr van de riarenank i.rl"ii r"r, a"waterstandmeter en de warcrbevoorradingsbuis met afsluitingskaan. Op a"r" r*i"r't"ra* a"sroomtocomotieven hun watervoorraad bi;vu en. Onmiddellijk recf,,. 
"_ O. *uiÀÀ À"uira,

zrch het zand_ en houtmagazijn. Hierin werden de bussels kleinhout voor het aan.t.k", u"n t.tvuuÍ, bewaaÍd en weÍd het remzand, dat steeds goed strooibaar moesr zijn, 
"pË" ,p."i"Ë 

"r.,gedroogd.

Tegenover dit waterkasieel en zandovengebouw, staat, gescheiden door dne spoÍen, een

l:i:^.-r-ll l:o:r* dar her,soederenmàs.rzUn u.n"g.no-d-,sr. r*" c"dà,. i,"Ii"',, .p
Iaaonoogle vaí de wagons gebouwd en voorien \dn een roldeur en laddrlallonn,

Alle gebouwen zijn in een homogene stijl van lggg opg€tÍoklen.

f
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Llittreksek uit het lasrenboek van dz bobr van de buutlspoonvegsl.lplaats te Schepdaal.

Beschrijvins van de gebouwen :

a) gebouw vooÍzien als líantoor en woning ;
b) goederenÍnagazijn, magazijn vooÍ klein materiaal, helling voor het laden van vee ;

c) een gebouw tlestaande uit kolenbunker en waterkasteel met waterput :

(de leveÍing en het installeren van de watertank, de pomp en de waterleidingen zijn niet in deze

weÍken begÍepen) ;
d) Iocomotiefloods met schouwputten, smidse en lampenmagazijn :

(het leggen van de sporen en de langsliggers vàt de schou*putten, zijn eveÍmin in de werken

e) een loods vooÍ riituigen i

0 een w.c.-huisje.

Kostprijs van de werken :

À. kantoor en woning
B. soederennraga zi j n, maqazijn

én laadhellinq
voor klein materiaal

5.209,61 BEF

c. maoaziin voor brandsEof, tiuàEerkasteel en
D, Ioóono;ref l oods , sflidse en lamPisterij
E. rijtuigloods
F. 1r. c. -huisje

5.619,73 EEF
rraterput 5.307,59 EEF

7.346,02 BEF
8.194,90 BEF

938,43 BEF

Totaal 32.616,24 BEF

Vanaf de mkelsporige lijn BÍussel-Ninove kon de §telplaàts te Schepdaal vanuit beide

richtingen door wissels beÍeikt worden. De2e veÍenigden zich kort na de ingang tot één eÍrlel

spooÍ. Ter hoogte van het goederenmagazijn liepen door een driewegwissel e. twee aansluidende

Engelse wissels, vertattingen over acht spoÍen, waafian er zeven naar de loodsen 2 eÍl 3 gin8en.

Aan de andere zijde, richting steenweg, liet één vaÍl de Engelse wissels toe naar de twee spoÍen

om in loods 1 te rijdeÍI.

De loods 3 werd gebouwd in 1888 en behelst drie sporen, terwijl loods 2 in 1908 gebouwd

weÍd en vier spoÍen heeft, en 4/10langer is dan loods 3.

Dit was de korie beschíjving van dit station stelplaats in de eeÍste periode van de uitbating.

Het homogene gebouwen- en sporcncomplex illustreert het tijdperk van de landelijke tram- of
buurtspoorweg die de stedeÍl met het platteland, gedurende decennia's verbonden heeft.

De inrichting van de gebouwen en bijhorigheden in 1908
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Herinrichting voor de electrische uitbating

. . .Met 
uitzondering van de palen vooÍ de.electrische bovenleiding en deze leiding zeti helverbinden vaí de sporen mel spooÍtass€n en de nodige signatisarieafffi*ï-"oia-"ï..r'r.ro.,

geen gÍote wijzigingen aan de gebouwen of sporeÍl te Scfrepaaa pfaaii.

Een onvoorzienbare lotsbestemming

. . ^ .Door de bouw en de ontwiklGling vaí de bedrijvigheid in de nieuwe srelplaats te Dilbeekhad Scheldaal veel vaÍr zijn belangrijkheid ve orer. s.gii ran a" O"..j;"i *lïjïà"rr"raï, 
""genl,el gebruikt voor het srallen van lange spirsuren-tr"À. .n t.t 

"f.r.tt- urr'ri,"r*irL, o.dienst Wegeí en Werken,

^. . 
De liefhebbeÍs van hisrorische rijtuigm en gebouwen hadde[ aljaren voordien het,,Mecca,

::l:1|111_ 
*9"* ï .," b€perhe kring. de idee opsevat het één en hei ander,. k;;;"; ";;;-."en le Dewarcn voor het nageslacht. Zo on stond . reed s in I so I de veren ig ing voor tr.r fraln m,r".u,nVETMMU. die zich tot doel gesletd had o.a. de sire vàn de ,,.lpr"iii'S.f,.paà ."ï'n,.r*.

bestemming te geven nl. een buurtsp@rwegmuseum,

r





PIaí van de Étè1plaat6 tè Schepdaà] - Toèstànd van 1919



Hoofdstuk 4

HET BUURTSPOORV/EGMUSEUM TE
SCHEPDAAL

Inleiding

Gevoelig voor de onzekere toekomst van het openbaar vervoer peÍ spoor djdens de
na-ooÍlogse jaren, namen enkele lieÍhebbers het besluit belangrijke historisch verantwoorde
rijtuigen van tÍam- en buuÍspoorwegmaatschappijen van het slopen te redden en te bewaren.
Gezien dit e€n onvangrijke taat was bedoten zij tot de oprichting van een vzw. Deze stichting
"Association pouÍ le Musée du TÍamway" aígekoÍ AMUTRA en in het Nederlands veriaald
VETRAMU (Vereniging voor het TÍammuseum) heeft tot doel trammusea in B€lgiè op te Íichten
en te behercn. De vereniging weÍd op 7 maart 1961 opgericht. De statuten zijn verschenen in hel
B€lgisch Staatsblad van 11 mei 1961. Behalve de bovenvemoemde doelstellingen verenigt
VETRAMU geinteresseerden in het tram- en buuíspoorwegwezeÍr, legt verzamelingen aan van

documenten alleÍhande met betÍekking tot dit tmnsportmiddel, en tÍacht vooral de Íestauratie van
het nog gevrijwaarde malerieel le verwezenlijken.

De heeÍ J. CUVELIER, groepsdirecteur van de toenmalige NMVB groep Brabant, heefl
het ercvoorzitteÍschap van het museum aanvaard. Ht was er én van de hoofdpromotors van.
VETRAMU heeft zich sinds haar opÍichling intens ingezel om opzoekingswerk te doen, rijruigen
te restaureren en belalgdjke documenten te bewaÍen,

Een van haaÍ belangrijkste resultaten was dat zij de NMVB kon overtuigen enkele van haar

oudste rijtuigen te Íestaureren en deze in de stelplaats te Schepdaal tentoon te stellen. De
gebouwen kegen een grondige opknapbeun en werden aangepast aan hun nieuwe functie.

HET BUURTSPOORWEGMUSEUM TE SCHEPDAAL WAS ER!

Geschiedenis

1962 biijft zeker als een belangfljke herinnering bij diegeneo die zich op één of andere

wijze aan het tÍam-of buLrrtspooÍwegwezen inteÍesseren. InderdaÀd reden in dat jaaÍ in ons land
voor de eerste keer ultra-modeme Selede trammotorrijluigen (MIVB 7501, gebouwd dooÍ BN en

Ks 840 (Kopenhagen) gebouwd door DUWAG). Ook blijft 1962 een mijlpaal in de geschiedenis

van de tram- en buunspoorwegmusea in België door het opdchten van een absoluut uniek
trammuseum in zrjn sooÍ, te SchepdaÀl.

Op 26 mei 1962 werd het Buurtsproorw€gmuseum te Schepdaal ingehuldigd, en nog wel op
een zeer tlpische wijze met fanfare, vlaggen, personaliteiten, toespraken en... de nalionale
"drache" atsook de lokate stÍeekbieren stÍoomden naaÍ believen.



Het veri!èk vàr de lnhuldiginqBtrm aan de NinoofEèPoo!È

Inhuldtgiog vaí het BuultsPooiwegnugeum tè schèpdaaI
26 mèi 1962

ÀankonEt van de iíhuldiglngstrm te schePdaal.
Folo J. de l{eufs
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Echter, alho€wel de keÍmisstemming ge€n aÍbÍeuk de€d aan het waaÍdevolle initiatiefvan
de gebeurtenis, werd eí op dat ogenblik voor het nagedacht, toen een 7o-jaar oud tÍansportmiddel,
voor aÍbnak beveiligd; heden ten dage zullen de waÍe spooÍ en iractieliefhebbers, waarderen wat

er die dag tot stand werd gebÍacht.

Het Buurtspoorwegmuseum te Schepdaal was toen volledig eigendom van de Nationale

Maatschappij van Buurtspoorwegen. Het werd uitgebaat door de vzw AMUTRA.

De oveÍeenkomst tussen de (NMVB) SNCV-ÀMUTRA van 22 mei 1962 gaf deze laat§e

de roelating het museum en eigen bate en risico, onder haar eigen verantwoordelijkheid. te
behercn.

Een eeÍste poging tot klassering als beschermd moÍument werd in 1983 ingeleid doch bleef
tot septembd 1989 mndeÍ Sevolg. Op herha2ld aandÉngen van AMUTRA heéft de NMVB
tenslotte het dossieÍ toen aan de Commissie van Monumenten en Irndschappen overgemaakl.

Einde deÍ 8oeÍ.jaren wogen er nochtans veÍschillende dreigingen op het voortbestaan en

de toekomst van het museum. Er was ten eeÍste de nakende ontbinding van de NMVB en de

opsplit§ng hiervan in twee afzonderlijke regionale maatschapPljen. Dit had te maken met de

Íegionalisering van Belgiè. Verder waÍen eÍ heel wat onzekerheden over hoe men het rollend

materieel van de verzameling zou verdelen over het Vlaamse en Waalse gewest. Tenslotle was er

het voorstel om alle gebouwen van de site Schepdaal steen voor steen af te breken en weder op

te bouwen in het Provinciaal Domein van BolÍijk

Het verhuizen van de gaíse site Schepdaal naar een plaats waar reeds talÍijke andere

histonsche gebouwen staan is op zichzelf lofwaardig wanne€r men te kiezen heeft tussen het

verdwijnen van deze site en e€n vooÍbestaan eÍvan te Bokrijk. Toen men echter de zaàk Sing
becijferen en in alle emst aan planning begon, bleken niet alle€n de budgetten onlo€reikend dmh

kwam er ook heel wat veÍzet vanwege beheeÍdeÍs van het Prcvinciaal Domein Bokijk i.v.m de

Buuíspoorweglijn, die men daaÍ,gmen met de stelplaats schepdaal wilde aanleggen. Daarop

kwam als laatste voorstel de idee om enkel loods 1, het waterkaíeel, en eventueel het

solionsgebouw naaÍ BoÏÍiik over le bÍengen.

Tenslotte werd het gaÍlse pÍoject op 27 febÍuari 1990, om financièle redenen, begraven

In nauwe samenwerking met de WV Zuid_West Bmbant is VETRAMU dan begonnen de

klasseringsproceduÍe op gang te krijgen bij Monunenten en l-andschappen, die alle medewerking

hiervoor verleend heeft. Tevens he€ft VETRAMU besloten het museum tijdens het seizoen 1990

open te houden,

Het klasseÍingsdossieÍ behelste een Sedeelte "gebouwen" en een gedeelte "rollend
materieel'. Al gauw keeg VETRAMU aktieve steun vanwege de gemeente Dilbeek en de VVIA.
HieÍbij mogeÍt wij ook nog veÍmelden dat een gedeelte van de Pajottenlandse bevolking sieeds

sympathiek t.o.v. het museum ge§tarn he€ft. Eerlijlàeidshalve moet wel vermeld woÍden dat

bepaatde drukkingsgÍoepen le Dilbeek en schepdaal liever een nieuwe v€rkaveling op de plaàts van

de museumsite gezien hadden. Deze egocentrische belangen van enkele individuen hebben het,

gelukkig, niet gehaald.



Op 7 februari 1991 weÍd in het Gemeentehuis lE Dilbeek, tÍdens een persconferenre
duidelijk gesteld dat het de wens was van het gemeentebestuur van Dilbeek, haar enig mus€um nrer

enkel te behouden, doch ook een nieuwe toekomst te laten beleven. De daaÍop volgende maanden

werden geke0merkt door ontelbaÍe kontakten met Monumenten en Landschappen. Dit was een zeeÍ
aÍbeidsinl,ensieve periode voor de vrijwilligers var het VETRAMU bestuur.

Met de mede-behe€rder : de Gemeente Dilb€ek, de plaatseliike vvv Zuid-west-BÍabant.
de Provincie Brabant, het wIA (vlaamse VeÍeniging voor IndustÍièle Archeologie), de veBOV
(Vereniging voor Belangstellenden in Openbaar Vervoer) en, niet in het minst, de viaamse
Vervoermaatschappí"De Lijí" heeft VETRAMU, tijdens een prsconferentie op 4 september
1991, de oprichting aangekondigd v.u de vzw BUURTSPOORWEGMUSEUM. In nauwe
samenwerking met harf mede-beheeÍdeÍs zal VETRAMU verantwoordelijk zrn voor de uitbating

Deze vzw beheert, pÍomove€rt, en baat het Buurtspoorwegmuseum sinds 1991 uit. De
statuten veÍschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 apÀl 1992.

Alle personen, leden, en /of sympathignten van de medebeherende stichters, zetten zich,
bij het dagelijks beheer vaÍl het museum, vdjwillig, onbaatzuchtig en onbezoldigd in.

Einde 1991 kwaÍn eÍ klaarheid in de situatie. De likwidatoÍen van de NMVB hebben de

verdeelsleutel van het rollend materieel, dat aan VlaandeÍen en Walloniè zou to€bedeeld worden,
bekmchtigd. Deze veÍdeling beantwooÍdde in grote lijnen aan de ondeÍlinge overeenkomÍ van

1989 tussen de respectievelijke vlaamse en waalse verenigingen. De Commissie van Monumenten
en landschappen bre[gt aan de toenmalige veÍantwooÍdelÍke Minister, de He€Í L.G.waltniel, een

gunstig verslag uit waama de ministeÍ, op 30 december 1991, het museum met zÍn inhoud, op
de voorontwerphjst van voor bescherming vatbarc molumenten, plaatste. HieÍna volgden zes

maanden van openbaaÍ ondeÍzoek,

Op 1 3 j uni 1992 ondertekende de heer Johan Sauwens, Gemeenschapsminisler van VeÍkeer.
Buitenlandse Handel en Staatshervoming het ontwerp van lijst vooÍ het BuurtspooÍwegmuseum
te Schepdaal. HieÍdooÍ weÍd het Buunspoorwegmuseum Schepdaal vooÍlopig beschermd. Deze
voorlopige bescherming veÍscheen in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 1992. Het
klasseringsdossier werd door Moflumenten en LandschapPn positief bevonden en in die zrn.

tijdens de maand maart 1993 naar de eigenaars van het museum, de VVM "De Lijn" verzonden.

Nà het vaststellen van een kleine procedurefout moest het dossier nochlans een laatsle maal, voor
verbetering, niurÍ Monumenten en I:ndschappelt waama het dan delinitief bekachtigd werd.

Het definitieve beschermingsbesluit ondeíekend dooÍ de vlaamse Minister van Verkeer,
Buitenlandse Handel en Staatshervorming Sauwens daleert van 9 juli 1993 en verscheen in het

Belgisch Staatblad van 2 sep@mber 1993.

Het is dank zij de, ongeveer tien jaar durende aktie van VETRAMU, dat men zich nu kan

verheugen over het feit dat het Buurtspoorwegmuseum te Schepdaal het eerste beschermde

trammuseum in Belgiè is.

De nodige dossiers tot algemene restauratie van de gebouwen en het tentoongestelde rollend
materieel liggen ter studie en in de nabije toekomst mag een heÍÍezen BuuÍspoorwegmuseum als

e€n r€àliteit verwacht worden.
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Iiet koninklijkè lijtuig À 1625 bij de inqàng vÀn het .ilam 6u6eun"
loto !. Vàa camPènhoudt

wlntèr te schePdaal

Het koninklijkè lijtuig À 1625 oP de beEnèeuwde binnerplaat6 van hët huEèun
loto P. van caopènhoudt



Foto P. Vatr c penhou.lt

Het ÍuEeuh van schèpdaàl in de winte!
len Hiltè sneeuulaàg bèdèkt het spo!èn.omplèx dat naàr dè loodsèn teidt.

Dè fièts€nsiaIIingr hét waterkaéteél en hèt zandovengebouwtjè
Folo P. van Cep€nhoudr
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De inrichting van de stelplaats Schepdaal

Het hoofdgebouw, gelegen op de hoek van de WijngaaÍdstraat en de Ninoofsesteenweg' dat

.lo."oionr"iiit a. w:oning voor de stelplaaEoveÍste diende, en de kantoÍen alsmede wachtzaal

oruàtr., ,norat ru gebruik als woning vooí de museumcons€rvator' Tevens zijn in dit gebouw

onderge6ncht : ó ontvangstruimte voor de bezo€keÍs en een documentatiewinkel, een

vergórzaatje, het kantooÍ van de conservator/voorzitter van de vzw en een opbeÍgruimte (de

vroegerc wachtzaal).

In ale ontvangstruimte vooI bezoeke$ en de twee kantooÍuimten weÍden diverse lijnkaarten

en oude foto's ter decoraoe opgehangen.

Het vroesere soedeÍenmagazrjl, dat uit drie delen bestrat, woÍdt nu als expogebouw

e.U.rilt. tn a. nóg.tgit"geí zaal ;oÍden hlrijke foto's getoond van de diverse traklierijtuigen die

inr,lvs ln t *, tds-jariiuesraan geunrikl heeft. De werking van een stoomlocomotief wordt eÍ

aanschouwelijk, arÍ de hard van een gekleuÍd diagram weergegeven en de weÍking van een

"te"t 
ir"tte uàm *orat ,"tauidetijkt dooÍ een geheel tmlÍ1e model op waÍe grootte, bestaande uit

à. 
"ont-ffo. 

een weerstand en e€n as met electrische motor, die opengewerkt is en de

mogelijkheid biedt de weÍking duidelrjk le begÍijpen

Tussen het hoger en lager gededte vaÍ het magazijn, weÍd een pÍojectiecabine gebouwd'

die het mogeltk maait eventuele 35 mm films in alle veiligheid te pÍojecteÍen'

Het lagere gedeelte, dat voorzien was als filmzaal zal nu in de to€komst in gebruik

genomen woÍden voor lhematentoonslellingen'

In ale loodsen woÍdt het rcllend materieel tentoongesteld

Bii de insane van het museum staat een seinpaal, aftomstig van de normaalspoor

r,,-n.r#rwesllin_ C;oenendaal_Overijse. Op de koer van de slelplaats staàn alnJke gieliizeren

,"l.n r.r o.ui ó. r.taalding "Tramslatie". "verboden op den spoorweg le gaan' e a tri\een
í-r"a"rir* r* verschillenlde soonen spooÍ gaande van de paarderam tot het zwaÍe 5l

tr)r*.Àri v"tA"t unat men bil de goederenloods een wagonweegschaal afkomstig uit Paliseul

.Ï àr'*ui..fuu- voor de bevoorading van de stoomlocomotieven, die voordien te Màissin

gestazÍ heeft. Ook staan er taldjke petroleumlantaaÍnpalen'

Het rollend materieel

In loods I staan twee stoomtÍams

De normaalsDooíram van de hjn Groenendaal-Overijse met locomotief 813 en twee

..rrio...alt isen waarvan één met Íeisgoedafdeling. Emaast staat de zichtbaar kleinere

."i.ï.o-i.tJo."u, met locomotief 979 en een stel Íijtuigen met gesloten balkons' gebo wd

ir..", igfj ." 1919. Dlt laalsle slel was gedurende vele de'€nnra seen typrsche terschijnrng in

gans het land.

De loodsefl 2 en 3 tonen een chronologische evolutie van de buurttÍam : motoÍ- en

"-t -grilt li", n,"t t*"" asseÍ vaÍl het begin van de eeuw, een diesel_tram bekend als " autoÍail " '

".n 
Àoiorpóug"n 

"n 
rerschillende motoÍijtuigen op draaistellen van de laatsle decenniÀ



De enome diveÍsiteit van buuÍspoorwegmaterieel dat ooit bij de NMVB in dieÍrst is geweest, zou.
uit plaatsgebrek, in dit museum alleen, niei Lunnen tentoongesteld woÍden. Anderzijds weÍden,
tijdens de laatste tien jaaÍ die de opening van het museum voorafgingen, dooÍ ondeskundig beleid
inzake vrijwaring van historisch waardevolle Íijtuigen, talrijke unieke of typische
buurtspoorwegrijtuigen veÍschÍoot Ov. de Garmtt{ocomotieven in 1954 en de modefie
spoorauto's op draaistellen in 1959).

Toen kwam de regionalisatie in 1991 : de NMVB werd opgeheven en twee nieLrwc

regionale veÍvoermaatschappijen zagen het lichtl de vlaamse Vewoermaatschappij en de Sociéié
Régionale wallonne du TÍanspoÍt, waarbrj niet alleen het exploitatiematerieel van de vroegeÍe
NMVB over de twee nieuwe maatschappljen veÍdeeld werd, doch ook het museummaterieel weÍd
aan een verdeelsleutel onderwolpen werd.

Hiemaast volgen drie hbellen betreffende het historische buurtspoorwegmaterieel. De eeÍste
geeft een lijst vaÍ het mÀterieel dat nu bij vvM behooÍ, de tweede geeft een koÍe beschrijling
van het mateÍieel dat vrceger tot de veÍzameling van het mus€um te SchepiCaal behoorde, maÀr

t@gewezen werd aan de SRWT en de derde geeft het materie€l dat aan derden behoort en te
Schepdaal tentoongesteld is.

I
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TÀBEL N"I

Het mateÍieel waarvan de vvM eigenaar is en deel uitmaakx van de verzameling van Schepdaal

(beschemd dooÍ het klasseÍingsbesluit van 9 juli 1993, verschenen in het Belgisch Staatsblad van

2 s€ptembeÍ 1993.

NUMMER BESCHRlJvING SPOOR
-6toomlo[oInotieven

IlÍr
HL
qL

813
979
1066

net 2
met 2
met 2

Locomotief
locomoiief

stuurstanden type 12
stuurstanden tYPe 19
stuurstanden type 18

1435
1000
1000

{orauto
ÀR 193 tlreeassig spoorautg Inet metalen koetswerk 1000 mm.

9004
9314
9537
9',lL4
9721

tweeassig
tíeeassig
tweeassig
tlreeassig

( Lste reeks)
houten koetswerk
gemoderniseerd koetswerk
tlrpe " Seneffe"

1000 m]n

1000 mlr
100 0 run
I00 0 run
10 00 mÍr

-Aaffi;iA;TiEí iq en noo r re i 2 iqe rs - S!Sg!ql9!E!
c 1505
c 2000
A 1209
À 162 5
È 2707
À 8947

À 10782
À 11509
À 117 51

tweeassiq
tweeassig
tweeassig
tweeass-ig
t\reeassig

- \e/2e kL. open balcons
2e kf.+ reisqoed open balcons
tweede klasse - oPen balcons
Kon.inkli jk Salonri jtuig
teak houten kast+reisg. afdeling
open zomerrijtuig "baladeuse"
1e/2e kL. gesLoten balcons
2e kl. open balcons
1el2e kl.gesloten balcons

1435 nm
1435 mm
1000 mm
1000 nrl]
1000 nn
1000 mn
100 0 run
1000 mÍr
1000 mm

a;ii;;qífiEnís voo í sqoo rauto
A 1344 tweeassiq - genodern. stoom aanhangrijtulg 1000 rnrn .

-A;;ËiiArfiTuiqen voor reiziset:s - E!99Í!]Ë9!9 3]9!4
1836

11620
19219
19s44
19594
19706

tíeeassig

vierassig
vierassig
vierassig

1el2e kr.
gernoderu. stoom aanhangrijtuig

type "Destelbergen'
type "Kuregern"
omqebouwd type "N" motorriituig

100 0
1000
1000
1000
1000
1000

lÍEdlllidíe not o r p a kw aqon s
9965

10020
type oostende - Blankenberge
zlrare trekker - Kust

tweeassig 1000 mm.
1000 mm.

À 3063
A 3502
À 4043
À 5056
A 7A49
A ?888
4 80s4
B 8400

a 20592

open bakwagon
plat'te i,ragon
gesloten wagon
open bakuaqon
gesloten wagon
gesloten wagon
tankwagon

open baklraqon

- type "De Rechter'

"war Department"

1000 ÍLn
1000 nr.n
1000 nun
1000 run
100 0 mn
1000 run
1000 nm
1000 nm
1000 m]n

51,532 1000 mm.



opén zonorlljtuiq À a947 en notollijluig 9314

Het buultEpoolwegrate!ieel

spoo!.uto 193 met op dè achterglond, h6t zandovèíqèbou*ljrèoto 
e. ote,aon^e o:7,r:

s
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TABEL N" 2

Mateíeel dat te Schepdaal tentoongesteld werd en waarvan de SRWT eigenafi gewoÍden is

NUMMER BESCI{RÍJvING SPOOR

stoomTokoínotieven
IIL 303 locomotjef met 2 stuurstanden lype ? 1000 nm.

í1e-ecíítsche notoÍÍijtu igen'Re 7z 7geÍs
19

9s15
9603

10244

tweeassig (1ste reeks) - open balkon
tweeasEig genoderniseerde 1939 1e/2e kI.
tweeassig qemoderniseerde 1936
wlerassio motorriituiq " standaard '

100 0 rur
100 0 mm
1000 nun

1000 mÍn

-ffi anqri-iÍníseivoorteiziqets-stoomdierst
À 596

1853
2e k]. open
1el2e kl. + xeisqoed afdelinq

1000 mm,
1000 mm.

Voederen waqóns
4.2249
À 8168 drieassiq

pakwagen - §roal1e open bà1cons
rongen voor boomstanunentraosp.

1000 run .

1000 m.

66



HL ]O]:

Stoomlocomotief t,?e 7 in 1887 gebouwd door de weÍkhuizen van Tubeke (Tubize) van de "S.A.
La MétaltuÍgique". Deze zwarc locomotief heeft een leeggegewicht van 24T.

Motorriituig 19:

Twe&ssig motorrijtuig van de Íeeks 19 tot 24, zonder windschemen. Op 22 januÍi 1896 besteld
bij "Verhaegen' en in dienst gesteld ti.jdens de maanden juni tot augustus 1896. Twee GE 800

motoren van elk 28 KP, Deze motorrijtuigen hadden enkel een handÍem. Het rijtuig werd in zijn
oofi pronkehjk staat teruggebracht.

Motorrijtuig 9515:

Tweeassig motoÍrijtuig met houten koetsweÍk van de reeks 95ll loÍ 9522. Gebouwd door de

'Àtelie$ du Roeulx' en in dienst gesteld tijdens de maanden maart totjuli 1918. EeÍste- en tweede

klasse afdelingen met dwaÍsgeplaatse zitbanken. Onderstel in proÍilijzer met dubbele ophanging.
Wielstand van 2m40. DakeeÍluchting. Twee MTV 525 motoren van elke 82 PK.
Modemis€ringstaÀt van 1939.

Motorriituig 9603:

Dit motorÍiÍuig van de rceks 9603 tot 9612 werd tot in 1923 door de "AtelieÍs de Seneffe"
gebouwd en iÍ datzelfdejaaÍ in dienst Sesteld. Het werd door de gÍoep Brussel in 1936 herbouwd

en gemodemis€eÍd.

Aanhansrij tuig A.596:

ReizigeÍsrijtuig tweede klasse. Reeks A.559 tot 62g. Aanbesteed. op 15 december 1886 en

gebouwd door "Ia Métalluryique", deze Íeeks werd in dienst gesteld tijdens de peÍiode van 20

september 1887 tot 2l juli 1889. B€PerLle wielstand van 1m80. KolenveÍwarming en

petroleumverlichting, Zes gelijkverdeelde vensters. Open platformen, De eenvoudige en lichte
bouwwljze van dezez ÍijtuigeÍr beinvloedde in grote ltnen het ganse stoomtÍam aanhangrijtuige

bestand tpot, in 1912, de e€rste rijtuigeÍl met gesloten balconsgebouwd werden. Zijn uiterlijke
kenmerken hadden ook onmiskeflbare invloeden bij de bouw van de eerste electrische
motonijtuigen en accu-motorrijtuiSen. Een deÍgelijke aanhangrijtuig kostte in 1888 ongeveer 3800

frank.

AmharsÍijtuig A.1853:

Rijtuig op draaistellen met midden platform dat deel uitmaakte van de Groupe de wellin (provincie

van Luxenburg). Het maake deel uit van de reeks A.1852 tot 1854 welke besteld werd op

28101/1891 en in dienst gesteld werd op 23101/1892. Gebouwd dooÍ de "Ateliers de Malines". Dit
Íijtuig beantwooÍde aan de wens van de BuunspooÍwegen n.l. om in één rijtuig, de reisgoed-. de

eeÍste, en de twe€de klasse afdelingen te veÍenigen. De zeer primitieven draaistellen hebben een

wielstand van lmlo en een enkelvoudig ophangingsysteem zorgt voor de zeer beperkte verinS.

Irngte buiten de buffers 11m00. Breedte 2m20. OveÍlangs gePlaatste banken aan een zijde en

dwarsgeplaatse aan de anderezijde. De gang loopt niet op de middenl{n.
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Reisso€dasoí A.229:

neze mkwalen !"í de reeks 22?0 à 2253 werd góouwd door de "Ateliers de Malines"'

l-t iàirir- 15 declnber 1886 eí indienststelling van 3 december 1887 iot 11jxni 1889'

Dezc nog zà primitiwe pakwagen, he€ft een *ielstand van 1m80 De pladormen zijí kort en

zondeÍ zijheHes.

DrieassiEe mttE wason A.8168:

D€ze wagon werd góouwd dooÍ 'Anglo-F,anco'Belge' en had als standplaats MaÍloie in de

provincie LuxembuÍg Nuttige last 20 T



Te Schepdaal tentoongestelde materieel dat aaí deÍden behoort.

§ul4l4ER BESCHRlJVING spooR
E.lectr.rsc,te notorrii cuiqen voor de ieiz -Lqe rs

9270
9102

10054
915 3

( vETRÀUU )
( VETRÀMU )
( VETRÀMU )

motorrlltulg
motorrijtuig
motorrijtuig
motorrijtuig

tyPe 'N" ex n' 10433
type "SE" ex n" 9983
type'so'
type "SM' ex n" 9'7'74
van het museun)

100 onm
10 0 orm
100 onun
100ohm

Anhanoriituiden voor de Íeiziqersdienst I ex-stoontranrii tu 1o t

1576 twee-assige gemoderniseerde type De Rechter
( VETRÀMU )

10 0 Onm

TABEL N'3
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uorólrlltuig tyEÉ N 9270 (ex 10433)

Hèt ratelièél in èigendon van vErltllMl'

Motollijtuig tlrlE so 10054

Foto R. Dleudonné
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Drie lijtuigon ran IlETRÀMU-veÉ za(eling
Molollijruiqen ! typè sE 9102 (ex 9933), type N 92?0 (ex 10433)r lype so 100s4

loto R. Dièudonné

uotolrijruig sM 91s3 (€x 99?4) toebéholend aan de conÉèrvató! van hèt muÉèum
roÈo R. Dièudónné
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Bronnen

Het museum van Schepdaat (door dÍ. P. Van CaÍnpenhoudt)' (verrchenen in 'Rail et TrÀction" nr'83 - maart/apÍil 1963)'

Ve$chillenale nummers valr'Onze BuuÍtsPoorwegeÍl"'

Planíen 192611946 uit 'De BuuÍspoorwegen in BrabaÍf' uitgave NMVB'

Plannen 1958 uit "De NMVB en de weÍeldtenioon§telling 1958" uitgave NMVB'

Plan vaí de stElplaats Schepdaal. Verzàmeling E Keutgens'

NMvB-dienstregelingen. veÍzamelingen E Keutgens en R Nuyts'

PeÍsoonlÍke nola s van t Mglr. F.CamÍnaeÍt


