
 

De Tramsite Krant – december 2019 
 
Beste lezer en vriend van de Tramsite Schepdaal, 
 
Sinds onze laatste krant van 18 mei 2019 is het op en buiten de Tramsite nog 
hektischer geworden dan voorheen en heeft dit laatste verslag van het “eerste 
verjaardagsjaar” lang op zich moeten laten wachten (temeer daar jullie 
secretaris-coördinator ook piloot was binnen Defensie voor de 1944-
Bevrijdingskolonne door Vlaams-Brabant in september). Hierbij geef ik jullie 
terug een bondig overzicht van het reilen en zeilen binnen de enige bestaande 
NMVB-stelplaats van het land. 
 

 
 
 
1.Onze eerste verjaardag 

 
De Tramsite kon inderdaad op Open Monumentendag 2019 een eerste kaarsje 
uitblazen, en dit met de nodige luister!….Terwijl we op Open Monumentendag 
2018 een 815 bezoekers telden, kozen op zondag 8 september meer dan 
1030 (!) erfgoedliefhebbers ervoor om naar Schepdaal af te zakken! (maar 
hierover verder…) 
 
Onze NMVB-aanwezigheid op de herdekingen van 150 jaar Tram op het 
Koningsplein in Brussel zal ook zijn vruchten afgeworpen hebben bij onze 
groeiende bekendheid, want de eerste stock van 5.000 viertalige flyers van de 
site alsook de overige info van Herita/Open Monumenten kende een gretige 
afname! (zodat een twee stock van 5.000 flyers kort daarop door Herita 
geleverd moest worden) De door Herita gerealiseerde roll-up en vertikale 
banners zorgen er samen met onze “mobiele stukken” voor dat we nu ook 
over een mobiele Info-stand beschikken. 
 
 
 
: 
 

 
 
 
 



 
 
2. Onze hoofdopdrachten: Open Erfgoed blijven en steun bij de (her)ontwikkeling 
van de site 
 
Met ons (beperkt) groeiende aantal vrijwilligers zijn wij erin geslaagd om op ALLE 
geplande openingsdagen in 2019 de site toegankelijk te houden, vaak 
gecombineerd met nog een externe promotie-activiteit. Het gemiddelde 
bezoekersaantal op donderdag- en zondagnamiddagen steeg gestadig. 
 
Begin augustus 2019 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen vzw HERITA en 
vzw BSM ondertekend, die in essentie een voortzetting is van onze productieve 
samenwerking sinds onze site-heropening, op één A4 samenvat en die voor 2020 
verlengd wordt. 
 
Tegelijk werd er systematisch verder “geklust” aan infrastructuur en collecties, en 
werd het preventief onderhoud niet uit het oog verloren (van brandblussers over 
vervangen van de drie onleesbare loodsborden, plaatsen van ontbrekende of 
verweerde bezoekersbordjes, tramkussens ontdoen van mottenkolonies, 
mottenvallen plaatsen,…) 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
3. Het beheersplan voor de Tramsite en verwachte werven 
 
Een aangevulde versie van het wettelijk voorziene beheersplan is onlangs door 
Herita met het Agentschap Onroerend Erfgoed verder overlopen. Na goedkeuring 
kunnen de subsidies voor de volgende restauratiefasen (sporen, bovenleidingen, 
buitenschrijnwerk en –schilderen, enz…enz …) vanaf 2020 worden aangevraagd 
aan Vlaanderen (nu bij bevoegd Minister Matthias Diependaele) 
 
Herita kan niet zonder onze vzw…Onze vzw kan niet zonder Herita… Elke extra 
EUR is uiteraard welkom, want de site is door weer en wind en de tand des tijds 
aangevreten…. 
 
Er wordt echter continu aan de weg getimmerd: 
 
De volkomen verwilderde haag met de Wijngaardstraat werden van binnen en van 
buiten prachtig gesnoeid (en de door ons verworden parking voor minder mobiele 
bezoekers is 100% zichtbaar). De jungle-haag met onze linkerburen wordt begin 
2020 ook onder handen genomen door een firma van Herita. 
 

 
 
Vrijwilliger Jean-Louis neemt de vermolmde deur van het Stationsgebouw 
onder handen en vrijwilliger Freddy reinigt nagenoeg elke maandag het 
bezoekersparcours 
 

 



 
 
De grote poorten van Loodsen twee en drie hebben al jaren een 
ophangingsprobleem dat begin 2020 door een firma van Herita zal verholpen 
worden, want onze buurman Eddie heeft ons al bij hevige wind moeten 
waarschuwen bij schade buiten de openingsuren. 

 
 
Een Infra-Prioriteit voor de toekomst 
 

 
 
De aftakelende ondergrondse dwarsliggers en wissels beteletten langzaam 
aan door diverse breuken het verplaatsen van onze dieseltram en andere 
rijtuigen, maar kan niet door BSM zelf verholpen worden, daar het onder het 
beheersplan valt. 
 
4. Bruegel en de Tramsite: 
 
In dit Bruegeljaar toont de vzw aan haar toegang ook het verband tussen het 
transport in de 16de eeuw (Volkstelling te Bethlehem) en het latere openbaar 
vervoer, en heel wat wandelaars en fietsers combineerden de wandelroute De 
Blik van Bruegel” met een bezoek aan de Tramsite. 
 

 



 
5.  Verhuringen Site:  
 
Dit jaar was er weer een overrompeling van vragen voor fotoshoots van 
trouwkoppels op de site….Een bruidspaar huwde zelfs op de site 
zelf…Voordeel: elke opbrengst van verhuring keert terug naar de site! 
 

 
 
6. Het toekomstige museumparcours 
 
Momenteel is vooral de audiogids een gepast maar beperkt hulpmiddel voor 
diegenen die er één wensen. Veel duiding ontbreekt op gebouwen en 
collecties…Het verhaal van de NMBS, van de periode voor het openbaar 
vervoer tot heden, wordt zo grotendeels nog niet verteld, noch geïllustreerd 
door beelden en voorwerpen. 
 
Dit verhaal moet al als project uitgewerkt worden vooraleer het vorm kan 
krijgen bij de uitvoering van het beheersplan. 
 
Daar in het gebouw van de goederenopslagplaats al sinds de opening van het 
museum in 1962 expozalen waren voorzien, werd al een aanvang genomen 
van het verwijderen van maximaal onnuttig ballast zodat de ruimten opgefrist 
kunnen worden in afwachting. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.Restauratie van de NMVB 9102 (1958) 
 
De “klusploeg” (hier Pierre, Robert, Jean-Louis, Louis) werkt gestadig door 
met de middelen die door META ter beschikking worden gesteld, naast hun 
vele andere inspanningen. 
 
 

 
 
8 Open Monumentendag 2019 
 
Zoals eerder vermeld bracht het mooie weer 1030 bezoekers over de vloer, en 
hadden wij voor hapjes en drankjes gezorgd, alsook voor muzikale sfeer. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Vrijwilliger Tom zal als 
stoomspecialist zich concentreren op het reinigen en onderzoeken van 

onze drie stoomtrams…topstukken binnen onze gewest! 



  
 

 
 
Het was alle hens aan dek bij onze vrijwilligers. 
 

 
 
Bijzondere dank aan vrijwilligsters Lotte en Lore, studenten aan Odisee 
Aalst die als bachelorproef een educatief dossier over de Tramsite 
realiseren, wat ons brengt tot: 
 
9. Geleide groepsbezoeken en schoolbezoeken 
 
Buiten kleinere en grotere groepen die met een gids onze site wensen te 
bezoeken, komen ook meer en meer kleuter- en lagere scholen op 
bezoek, waarbij ons vrijwilliger en Gids de specialist ter zake is… 



 

 
 
10. PR- en Infostanden Tramsite Schepdaal en Open Monumenten 
 
BSM en Herita waren samen aanwezig op De Gordel, Schepdaal Feest en 
de Dag van de Dilbekenaar om de Tramsite en Open monumenten te 
promoten. 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
In het Woonzorgcentrum te Pamel (Roosdaal) waren we ook met succes 
aanwezig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
11 Als afsluiters 
 
Op het einde van het zomerseizoen kwamen een maximaal aantal 
vrijwilligers, samen met Helena van Herita, samen om elkaar te 
(her)ontmoeten en ervaringen uit te wisselen! 
 

 
 
…waarbij wij de bezoekers van 2019 het laatste woord willen geven 
met een ongecensureerd lijst van wat wij als commentaren op het internet 
konden lezen voor het voorbije zomerseizoen (april tot oktober 2019) 
 
 Google Maps: (score Tramsite: 4,2/5) 
 4 weken geleden
Ben hier geweest naar aanleiding van Open Monumenrendag. Mooie site 
met goed bewaarde tramstellen. Het is aangeraden een audio guide te 
nemen.
  
 3 maanden geleden
Leuke ontvangst. We kregen ook veel extra info aan het onthaal. De audio 
gids doet perfect zijn werk. Leuke om al die oude trams te zien. Ik zag ze 
toen ik zelf nog kind was. En dat is al weer even geleden. Heel fijn om dit 
nu terug te zien samen met mijn Kinderen.
  
 een maand geleden
Leuke ervaring en zeer goede begeleiding
  
 3 maanden geleden
Een parel in het Pajottenland. Een omweg waard
  
 5 maanden geleden
Geweldig museum met passie onderhouden voor jong en oud!
 een maand geleden
(Vertaald door Google) Te doen en te houden door liefhebbers (Origineel) 
A faire et tenu par des passionnés 
 
 



 
 
  
 5 maanden geleden
(Vertaald door Google) Om te ontdekken (Origineel) À découvrir
   
(De overige bezoekers (+/-25 personen) gaven ons meestal 4 op 5 of 5 
op 5 sterren, maar geen commentaar)
   
TripAdvisor: (score 4,0/5) 
  
19 juli 2019
Leerijke ervaring !
Een aanrader voor wie kennis wil maken met de transportmogelijkheden 
van weleer. Een bezoekje waard, ook voor jonge kinderen. Bovendien 
vriendelijke ontvangst. En alles draait op vrijwilligers. Doe zo voort !!! 
  
Beoordeeld op 3 juli 2019
Leuke, kleine site
Walking down memory lane. Nogal wat bussen en trams uit mijn 
jeugdjaren hier teruggezien. Maar ook oudere exemplaren zijn hier te 
vinden. 
Datum van activiteit: mei 2019 
  
Beoordeeld op 28 juni 2019
Nostalgie toen het vervoer nog niet met vrachtwagens gebeurde
Dit is een must, tot voor 1940 gebeurde alle vervoer, personen en 
vrachtgoed met de tram! Het verdwijnen van al de waardevolle 
tramsporen is een schande, vandaag zou een groot deel van het fileleed 
opgelost zijn met het verdwenen transportmiddel: DE TRAM. 
Een bezoek meer dan waard. 
G.H. 
 
Datum van activiteit: juni 2019 
wandeling in de tijd van de boerentram
Een mooi openlucht museum in een zo mooie streek ( kijk eens door de 
vensters in de grote stelplaats!) met prachtig gerestaureerde tramstellen 
die je terugvoeren in de tijd. We werden heel vriendelijk ontvangen en de 
informatie in de audiogidsen was goed, telkens met wat muziek uit de tijd. 
Deze site verdiend het zeker om de middelen te krijgen om dit erfgoed in 
ere te houden en uit te breiden ( bv mogelijkheid om een drankje te 
nuttigen, ritje met de tram met bel voor kinderen?,..) 
Dit was een aangename zondagnamiddag! 
Datum van activiteit: juni 2019 
  
Visite tres intéressante et biendocumentée AUDIO GUIDE boutique et 
archives
De collectie historische trams wordt in Loods 2 tentoongesteld. Het 
pronkstuk is het koninklijk rijtuig dat ooit voor Leopold II gebouwd is. Het 
is echter niet bekend of Leopold II ooit ervan gebruikgemaakt heeft. Wel 
heeft de sjah van Perzië erin gezeten bij zijn bezoek aan Oostende in 
1900.[2] 
 
 
 
 
 

https://www.tripadvisor.be/ShowUserReviews-g2716691-d3327214-r690800522-Tramsite_Schepdaal-Dilbeek_Flemish_Brabant_Province.html
https://www.tripadvisor.be/ShowUserReviews-g2716691-d3327214-r686321212-Tramsite_Schepdaal-Dilbeek_Flemish_Brabant_Province.html
https://www.tripadvisor.be/ShowUserReviews-g2716691-d3327214-r684972547-Tramsite_Schepdaal-Dilbeek_Flemish_Brabant_Province.html
https://www.tripadvisor.be/ShowUserReviews-g2716691-d3327214-r680371506-Tramsite_Schepdaal-Dilbeek_Flemish_Brabant_Province.html
https://www.tripadvisor.be/ShowUserReviews-g2716691-d3327214-r679897831-Tramsite_Schepdaal-Dilbeek_Flemish_Brabant_Province.html
https://www.tripadvisor.be/ShowUserReviews-g2716691-d3327214-r679897831-Tramsite_Schepdaal-Dilbeek_Flemish_Brabant_Province.html


 
 
Daarnaast zijn er ook onder andere de eerste elektrische tram van NMVB 
uit 1894 te zien en één van laatste stoomtramlocomotieven uit 1920.[2] 
Datum van activiteit: mei 2019 
  
Prachtig ensemble van buurtspoorgebouwen!
Een van de mooiste stelplaatsen met bijbehorend stationsgebouw die 
Europawijd bewaard zijn gebleven. Representatief voor de vele 
gebouwencomplexen die er ooit van de buurtspoorwegen in België waren. 
Vooral leuk om te bezoeken wanneer er met trams op de koer gereden 
wordt. 
Datum van activiteit: mei 2019 
  
Een stukje levende geschiedenis
De Tramsite Schepdaal is een stuk Belgische geschiedenis dat door 
enthousiaste vrijwilligers levend wordt gehouden. De site zelf is 
verrassend groot en geeft een goed beeld van de werking van een 
tramdepot. De beperkte middelen die er zijn, worden efficiënt aangewend 
om de gebouwen en voertuigen terug in hun oorspronkelijke staat te laten 
schitteren. Mis zeker het koninklijke rijtuig niet en als je geluk hebt, kan 
je een stukje meerijden op een dieseltram. 
Een bezoek meer dan waard (informeer je vooraf over de openingsuren)! 
Datum van activiteit: april 2019 
  
Quick summer visit
some interesting facts on how we traveled and moved in our day-to-day 
lives some 50 years ago. The site is still as it was back in 1887 and some 
videos from the ealry sixties show trams in Brussels and neighbourhood. 
Date of experience: August 2019 

 
Marcusspareinus 

Bewertet am 7. April 2019
Visite ce 07//04/2019

  
Les lieux ont gardé leur caractère original, l’architecture des dépôts NMVB 
est magnifiquement préservée. Les véhicules exposés sont magnifiques et 
m’ont rappelés de vieux souvenirs de la Sncv à Bruxelles, le W, le G....... 

L’autorail 193 est une pièce exceptionelle.  
A conseiller 

Erlebnisdatum: April 2019 
1 

  
Treasure house
Very pleased to find that the museum has reopened - it was closed when I 
first made an unscheduled visit in 2005. As then, the volunteer staff are 
friendly, helpful and enthusiastic. 
 
There is a stunning collection of tram vehicles, including three steam tram 
locomotives (one built in Britain) that are an important reminder of the 
once extensive Vicinal network that covered Belgium. The site houses 
buildings typical of that system. 
 

 

 

https://www.tripadvisor.be/ShowUserReviews-g2716691-d3327214-r671116687-Tramsite_Schepdaal-Dilbeek_Flemish_Brabant_Province.html
https://www.tripadvisor.be/ShowUserReviews-g2716691-d3327214-r668009854-Tramsite_Schepdaal-Dilbeek_Flemish_Brabant_Province.html
https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g2716691-d3327214-r701852811-Tramsite_Schepdaal-Dilbeek_Flemish_Brabant_Province.html
https://www.tripadvisor.de/ShowUserReviews-g2716691-d3327214-r664551404-Tramsite_Schepdaal-Dilbeek_Flemish_Brabant_Province.html
https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g2716691-d3327214-r692280928-Tramsite_Schepdaal-Dilbeek_Flemish_Brabant_Province.html


 

 

 
Although some of the vehicles are operable, most times (including my 
visit) they are static exhibits. 

Date of experience: July 2019 
  
Throwback into history!
Visited today with 2 small children aged 4 and 5. Needless to say, they 
loved it! 
Beautiful old trams in restored original buildings. If you’re a fan of 
oldtimers and history, this is worth a visit. Manned by volunteers with 
knowledge and all this for very low entry price 
Date of experience: May 2019 
  
A very historical and informative site
We visited on 2 May during the celebrations of 150 years of Brussels 
trams. It was easy to find on the 128 De Lijn bus from the centre of 
Brussels. The museum had opened slightly earlier than the advertised 
time so we were able to view the static exhibits before the main crowds 
arrived. From about 13.15, the diesel tram-car was put into service 
carrying visitors along the short lengths of track that are available for use. 
We spent a good couple of hours there and learned a lot. The 127 De Lijn 
bus stops close to the museum and offers a more scenic ride back to 
Brussels centre. 
Date of experience: May 2019 
  
 
 
TOT SLOT: dankzij jullie manuele of financiële bijdrage is er op de site 
de voorbije anderhalf jaar al meer gebeurd dan de voorbije jaren 
ervoor…Wij missen wel nog steeds helpende handen (van onthaal tot 
techniek), en alle lidgelden en giften zijn zeer welkom !!!! Ik ga hier 
géén namen noemen van diegenen die hun steen of rots hebben 
bijgedragen sinds midden 2018…. Wij zijn iedereen even dankbaar! 
 
Eén nummer voor lidmaatschap 2020: BE79 0682 1772 6833 (Belfius) – 
nog steeds maar 10 EUR om erbij te komen! 
 
Kandidaat-vrijwilligers of –schenkers kunnen steeds met mij contact nemen. 
 
Tot ziens op onze prachtige site! 
 
Bestuurslid Pascal 
 
Tekst en foto’s van Pascal Mathieu, Secretaris vzw Buurtspoorwegmuseum – 
email vzw: trammuseumschepdaal@gmail.com – GSM 0474 38 77 61 
 
© van vzw Buurtspoorwegmuseum – 2019 
 
 
 
 
 

https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g2716691-d3327214-r675932808-Tramsite_Schepdaal-Dilbeek_Flemish_Brabant_Province.html
https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g2716691-d3327214-r671542778-Tramsite_Schepdaal-Dilbeek_Flemish_Brabant_Province.html
mailto:trammuseumschepdaal@gmail.com


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


