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Schaarbeek-Vorming: 

Een historische spoorwegsite 
in gevaar!
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50 jaar geleden eindigde de stoomexploitatie van de Belgische Spoorwegen.
Dit was te verwachten, nadat de regering 25 jaar ervoor de beslissing had 
genomen om het nationale spoorwegnet te elektrificeren.

De voortbeweging met stoomlocomotieven begon in vervlogen tijden, ergens in de 
Engelse mist en zou eindigen in de ‘golden sixties’. 
In het begin van de eenentwintigste eeuw was er een verlangen om verkommerd 
industrieel erfgoed i.v.m. deze exploitatiewijze, geliefd bij onze voorouders, te laten 
verdwijnen.
Sommige gezagsdragers zijn bezig om het verleden te wissen en de bevolking een 
toekomst van glas en staal voor te spiegelen.

Gelukkig zijn er anderen, en veel meer dan we denken, die de waarde van het 
industriële architecturale erfgoed van de negentiende en twintigste eeuw erkennen, 
en het noodzakelijk vinden om de bijzondere gebouwen van het industriële verleden 
te identificeren, te verzorgen en te behouden, en te renoveren of een nieuwe 
bestemming te geven.

De spoorwegindustrie maakt deel uit van de Belgische economische ontwikkeling 
en voor duizenden werknemers vertegenwoordigt deze industrie een onuitwisbaar 
spoor van de economische vooruitgang en van de verplaatsingen in het land.

Dit geldt met name voor de werkplaats voor locomotieven op het terrein van 
Schaarbeek-Vorming. Dit rangeerterrein, uitgespreid over 125 hectare, bezit 
naast de vele kilometers spoor, specifieke en gevarieerde artefacten van de 
spoorwegindustrie.

In het bijzonder bevat de site het voormalige stoomlocomotievendepot, in 
1960 omgevormd tot een diesellocomotievenwerkplaats met de naam «ATD 
Schaarbeek», gelegen aan de Kasteelstraat in Evere, op kadastraal perceel 24/07 
Sectie A Evere 1. Dit atelier heeft een oppervlakte van 23.415 m², waarvan  
1.700 m² op twee niveaus, wat een uitzonderlijke troef was, zeker als men bedenkt 
dat het gebouw ook 18 sporen van tweehonderd meter nuttige lengte heeft, tot 
voor kort allemaal aangesloten op het nationale spoorwegnet.

Dit historisch atelier, het grootste dat in België werd gebouwd en praktisch de 
laatst overblijvende, in haast perfect functionerende staat, bevindt zich nu in een 
matige staat van onderhoud, zeker voor de delen die steeds minder door de NMBS 
worden gebruikt.

Gelukkig nam de vzw Toerisme en Spoorpatrimonium (TSP) een deel over van 
de ruimte die verlaten werd door de NMBS, behalve de zone waar nog steeds 
een belangrijk deel van de koninklijke treinen van Albert I en Leopold III bewaard 
worden, alsook de historische elektrische trein van 1935, en afgeschreven 
rangeerlocomotieven die de NMBS tweedehands verkoop.
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Dit bijzondere erfgoed, op dit moment nog niet het voorwerp van een 
beschermingsmaatregel, wordt reëel bedreigd, hoewel het één van de 
laatste overblijfselen is van de pracht en praal uit het tijdperk van stoom- en 
diesellocomotieven in Brussel en België.

Een paar jaar geleden werden de bedreigingen duidelijker met het plan om het 
gebouw af te breken en op die plaats een  opslagruimte voor bouwmaterialen 
en een uitvalsbasis voor de aanleg van spoorlijnen te bouwen. Onlangs lijkt het 
vooruitzicht op een dure sanering van de bodem de afbraak uitgesteld te hebben.

Sommige leden van het NMBS-personeel maken het onmogelijk of 
onbetaalbaar om een bijkomende bewaarplaats te realiseren voor het nationaal 
spoorwegmuseum, Train World in Brussel, en om historisch materiaal en oude 
treinen rijklaar te houden en zo historische konvooien te kunnen samenstellen op 
het Belgische spoorwegnet, wat een essentiële voorwaarde is voor de lange termijn 
toekomst van dit prachtige museum. 
 

Bouwgeschiedenis.

In 1902 besliste het bestuur van de Belgische Staatspoorwegen om een nieuwe 
locomotiefwerkplaats te bouwen. Om de nu niet meer bestaande remise bij 
het station van Schaarbeek te vervangen, werd het depot opgetrokken tussen 
het kanaal en de reeds bestaande spoorlijnen naar Antwerpen en Leuven. Het 
grensde ten zuiden aan een weg doorheen de site, met een overweg waarvan het 
wachtershuisje geïntegreerd werd in Train World.

De bouw werd vertraagd door de Eerste Wereldoorlog en de wederopbouw van 
het net nadien; het werd in gebruik genomen in het begin van 1924.  Het heeft 
alle nieuwste technische en sanitaire voorzieningen om de  werkomstandigheden 
maximaal te verbeteren.

Dit gebouw werd gedeeltelijk vernietigd tijdens de bombardementen van de 
Tweede Wereldoorlog. Het zal bijna identiek worden herbouwd, vanaf april 1945 
met technische verbeteringen, de verwijdering van schoorstenen, en de toevoeging 
van bijgebouwen langs de oostgevel. Nadien ondergaat het gebouw geen 
wijzigingen meer aan de buitenkant.
 

Grondplan.

De gemiddelde bruikbare hoogte onder de horizontale balken binnen is 5,5 m.
Een negentiende spoor is gelegen aan de oostkant, maar werd buiten dienst 
gesteld voor technische verbeteringen binnenin het gebouw.
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Beschrijving van het historische complex.

1) Het gebouw.

Dit bestaat uit een skelet van gewapend beton, waarvan de kolommen rusten 
op de grond met betonnen kubussen. Het massieve metselwerk van de zijgevels 
wordt onderbroken door inhammen met gemetselde pilaren, bekleed met metalen 
frames.  De noord- en zuidgevels zijn gemaakt van een maas van dubbele balken 
en pijlers op de grond, en openingen met houten dubbele deuren die toegang 
geven tot de dienstsporen.

Het dak van de bijgebouwen langs de zijgevels vormen terrassen, met betonnen 
kragen van ongeveer 50 cm. Het dak van het hoofdgebouw bestaat uit een set van 
overdwarse dakramen bevestigd aan een lichte stalen constructie, geplaatst op de 
hoofdstructuur van beton. 
 

2) De uitrusting.

De sporen binnen hebben over de gehele lengte inspectieputten van 1,00 m breed 
en 1,00 m diep. Alle werkputten zijn voorzien van verwarming.

De ruimtes van 3 tot 3,5 m tussen de sporen in de zichtassen van de kolommen 
maken het voor het personeel mogelijk zich veilig te bewegen en op een 
gemakkelijke manier onderhoud en kleine reparaties te doen.

In het onderste deel van elke helft van het depot worden 6 inspectieputten 
doorsneden door een diepere put om onder de wielen door te gaan, 2,30m breed 
en 3,90m diep, geheel gebouwd in gewapend beton.

Het locomotiefdepot had aan elke ingang een draaischijf met een diameter van 
22m, die het mogelijk maakte om een complete draaiing van een locomotief van 
158 ton uit te voeren in één minuut.
Na dit kunstwerk passeerde de loc voorbij het kolenlaadpunt, en daarna de 
asputten. Tijdens deze passage kreeg de locomotief water, voordat ze terug in de 
remise reed, door middel van de stoom die ze nog had.

3) De functies in het complex.

ATD Schaarbeek is verdeeld in verschillende werkplaatsen, van elkaar gescheiden 
door muren en wanden.

a) in het noordwesten vinden we het atelier «Diesel», dat tot voor kort operationeel 
was.  Het heeft 5 sporen van 112 m elk in het westelijk deel, 24 m breed; en een 
aangrenzend deel van 28 m breed en 93 m lang met 6 sporen.
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b)  in het oosten, over de hele lengte van het gebouw, het voormalige rijtuigenatelier 
uit 1960, met een breedte van 24 m en 5 sporen van 200 m lang, gedeeltelijk 
buiten dienst gesteld, aangevuld met 3 korte sporen in een zone aan de 
noordzijde, 14 m breed en 93 m lang.

c)  in het zuidwesten, de voormalige werkplaats voor stoomlocomotieven, met een 
lengte van 88 m langs de westzijde en 52 m breed, met 11 sporen. 
Drie van deze sporen worden gebruikt door de vzw TSP. 
Twee of drie sporen aan de westkant zijn gereserveerd voor het gebruik door 
Infrabel; er worden werktreinen en baanonderhoudsrijtuigen geparkeerd.

d)  drie andere sporen herbergen oude rijtuigen. Ze worden gescheiden door 
voorlopige en lichte scheidingswanden van de rest, en dit deel heeft een breedte 
van 14 meter. 
In deze goed afgescheiden zone staan een aantal historische rijtuigen van de 
NMBS. 

e)  een reeks van kleine lokalen langs de hele lengte van het gebouw, aan de 
westzijde 9 m breed met twee verdiepingen en aan de oostkant 6 meter breed 
met slechts één niveau.

f)  ten slotte is er een centraal deel van 19 m x 46 m met twee voormalige divisie-
werkplaatsen, waarvan er één werd omgebouwd in een gemoderniseerde 
stookplaats ten dienste van het hele gebouw.

4) Onderhoud van het gebouw.

De structuur van het geheel is in relatief goede staat, die onlangs werd 
gecontroleerd door de firma Franki.

Het gebouw is volledig uitgerust met functionele verlichting en buizen voor divers 
gebruik, zoals perslucht, éénfasige 220 V, driefasige 220 V en 380 V.

Tot voor kort (2015) werd het hele gebouw regelmatig onderhouden, behalve 
in het zuidwestelijk deel van 103 m lang en 24 m breed, de onderbenutte 
voormalige werkplaats voor rijtuigen, waarvoor het elementaire onderhoud voor 
de waterdichtheid sinds een paar jaar niet meer gedaan wordt, en waar de buizen 
en de afvoer, overwoekerd met vegetatie, bij slecht weer aanleiding geven tot 
overstromingen in de hal.

Het complex was het onderwerp van een erfgoedpetitie in het begin van 2000.  Dit 
leverde 1.500 geldige handtekeningen uit alle 19 Brusselse gemeenten op, zonder 
rekening te houden met de handtekeningen uit de randgemeenten, die niet werden 
aanvaard.
In veel opzichten gaat het hier over de grootste erfgoedpetitie die ondernomen 
werd in Brussel en zo breed verspreid was over het gewest.
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De context van het historisch erfgoed.

Train World, het spoorwegmuseum dat opgericht werd in de buurt van het station 
van Schaarbeek, herbergt een aantal mijlpalen en emblematische voorwerpen uit 
de spoorweggeschiedenis en de industriële technologie die ermee verbonden is.

Het historische spoorwegerfgoed is eigenlijk veel belangrijker dan wat wordt 
getoond in Train World. 

Uitleningen aan verenigingen van spoorwegliefhebbers die een toeristische lijn met 
een depot uitbaten boden een gedeeltelijke oplossing voor de NMBS.

Bijna 55 tot 60 historische voertuigen, met een totale lengte van ongeveer 950-
1000 meter moet nog worden gehuisvest.  Dat is niet overdreven in vergelijking 
met wat er in landen als Nederland en Zwitserland wordt bewaard, of Frankrijk of 
Duitsland.  En dat zonder rekening te houden met de uitrusting, de werkplaatsen, 
die vaak uniek zijn voor Europa, met de seincabines, maquettes, enz.

Al de componenten van dit historisch erfgoed vormen een belangrijke getuige van 
het leven in ons land en van zijn bevolking.

Een gebouw bestemd voor dit gebruik en voor dat van de historische toeristische 
konvooien, gepland in het Train World-programma kan niet gerealiseerd worden bij 
gebrek aan budget.  Een alternatief moet dan ook worden gevonden.

De beste oplossing bevindt zich in de Schaarbeekse locomotiefwerkplaats.
Het gebouw ligt dichtbij Train World, is niet langer noodzakelijk voor de operationele 
behoeften van de NMBS en het laat toe het hele patrimonium te kunnen huisvesten 
in optimale omstandigheden. 

Dit voorstel heeft talrijke voordelen:

-  het gebouw ligt centraal in het spoornet, is groot en nog goed uitgerust;

-  de historische waarde van het project versterkt de geschiedkundige waarde van 
het gebouw; 

-  de site, die gelegen is in het midden van een spoorwegcomplex is alleen 
toegankelijk via privéwegen van de NMBS en heeft weinig kans op ander 
hergebruik dan voor spoorwegdoeleinden;

-  de stapsgewijze reconversie laat een dynamisch en multidimensioneel hergebruik toe;

-  het gebouw biedt de bewaring en het onderhoud van historische voertuigen 
aan op een centrale locatie, waaruit historische treinen gemakkelijk het hele land 
kunnen bereiken;
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-  deze site zal nieuwe (antennes van) spoorwegmusea in Vlaanderen en Wallonië 
bevorderen, in plaats van een alternatief dat beperkt is tot een inactieve opslag 
zonder nationale toekomst;

 
-  de plaats is geschikt voor spoorwegerfgoedverenigingen die een bijdrage leveren 

aan de levendigheid van de site en de voortdurende renovatie van het materieel;

-  de ruimte zal geleidelijk worden opengesteld voor opleiding en voor culturele 
doeleinden.

Febelrail, de vzw die verenigingen van spoorwegliefhebbers in België groepeert, en 
die de NMBS en de autoriteiten voor de realisatie van Train World feliciteerde, werd 
op de hoogte gebracht van een intern onderzoek van de NMBS voor een unieke 
locatie voor de bewaring van historisch materieel dat niet wordt tentoongesteld in 
Train World.

De keuze van de opslaglocatie kan communautaire twisten veroorzaken die de 
spoorwegen en politici niet nodig hebben.

De keuze voor een unieke plaats in Wallonië zou slecht worden onthaald in 
Vlaanderen en omgekeerd.
Risico’s van regionale voorkeuren zijn in dit geval niet uitgesloten.
Een unieke plek in ééntalig gebied zou uiteraard de kwestie van het taalgebruik 
doen rijzen voor het personeel, voor de contacten met bezoekers en vrijwilligers, 
zonder dewelke de NMBS het beheer van dit erfgoed niet kan verzorgen.

Het voorstel van Febelrail van een tweetalige centrale locatie vermijdt deze 
problemen en laat de NMBS toe om de controle te behouden over de eigendom 
van dit historische erfgoed, en waarbij de Febelrail-verenigingen alleen interveniëren 
in het medebeheer, naar analogie met wat al 45 jaar gebeurd met het historische 
erfgoed van de MIVB.

Hopelijk kiest de NMBS, ongeacht de interne bezwaren, voor de beste optie en 
treedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe tot dit bijzondere project door het 
ATD-gebouw te vermelden op de gewestelijke erfgoedlijst, en zo te bewaren en tot 
zijn recht te laten komen.

Brussel, 27 december 2016.

Claude van den Hove en Jef Van Olmen,
Voorzitter en Ondervoorzitter van Febelrail.

(vertaling: Hugo Demets)
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Schematische  
plattegrond van  
de locomotiefwerk-
plaats vóór de 
oorlog

Overzicht van de 
zuidkant aan het 
einde van de twin-
tigste eeuw.
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Uitzicht op het 
atelier in de jaren 

1930

Uitzicht op het 
atelier in de late 

jaren 1920
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Uitzicht op het 
atelier aan het einde 
van de oorlog in de 
late november 1944.

Uitzicht op het 
atelier aan het einde 
van de oorlog in de 
late november 1944.
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Afhandelings-
uitrusting  

van het atelier.

Zicht op de 
oostgevel van 
het atelier aan 

het einde van de 
oorlog in de late 
november 1944.
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Zicht op de west-  
en zuidgevels in 
2007

Zicht op de noord- 
en westgevels in 
2007.
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Herstel van histo-
risch materiaal van 

de vzw Toerisme en 
Spoorpatrimonium 

in 2007.

Dieselwerkplaats 
van de NMBS in 

2007
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Tweedehands-
locomotieven  
van de NMBS  
voor de verkoop. 


