
 

De Tramsite Krant – mei 2019 
 
Beste lezer en vriend van de Tramsite Schepdaal, 
 
Sinds de laatste krant van 28 maart 19 is het op en buiten de site redelijk 
hektisch geweest. Hierbij geef ik jullie een bondig (“hum”) overzicht van een 
welgevulde periode (vooraleer ik dit weekend onze vrienden van TTO-
Noordzee vervoeg komende zondag voor hun kusttramrit met een Stel 1940) 
 
1. Paaszondag 21 Apr 19: Papa’s en mama’s werden uitgenodigd om met hun 
kinderen paaseitjesjacht naar de Tramsite te komen…Een honderddtal 
daarvan bezocht ons, ondanks dat dit toch een typische familiedag is! 
 

 
 
 



2. Voorbereiding Erfgoeddag en 150 jaar Tram: 
 
Een lenteschoonmaak was hoognodig! De lagen vuil van vele jaren van 
sommige stukken moesten verwijderd worden…Herita betaalde de 
reinigingsmiddelen (ondermeer huur steamcleaner Boels, enz…(handwas op 
40°C ☺) en onze goede buur Eddy Hemels (nomen est omen – google maar) 
gaf ons een gratis wateraansluiting vanuit zijn tuin vlakbij Loods 2….Bedankt 
Eddy! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Erfgoeddag 28 Apr 19: 
 
Na een druk bijgewoonde persconferentie in de Kapitein Zeppos-molen in 
Roosdaal, en een samenwerking tussen de Watermolen van Pede en onze site 
voor wederzijdse reclame/bewegwijzering kwamen er uiteindelijk meer 
bezoekers bij ons terecht dan bij de befaamde enige werkende watermolen in 
de regio! Voor het thema “Hoe maakt U het?”/vakmanschap werd de 
restauratie van onze Expo ’58 tram SE door Pierre DD en zijn ploeg in de 
kijker gezet, met een film over de Expo met gratis leen van de provincie van 
het materiaal en de technische deskundigheid van ons ICT-AV bestuurslid 
Philip Baker (die ook het PC-onthaalsysteem verder fine-tuned)! De familie 
van de eerste museumconservator Walter De Bruyne (1962) was ook 
aanwezig….Er werd gegidst en tramritten gereden, ondanks het mindere 
weer…Ook vor de jongeren was er “Kleuren met Bruegel” in Zand-Hout! 
 

 



 

 
 

 
 
 



3. 150 jaar Tram op het Koningsplein en op de Tramsite: 
 
Voor dit mega-evenement, met als piloot het Brussels Trammuseum, werden 
alle registers opengetrokken om de Buurtspoorwegen ook een waardige plaats 
te geven binnen het geheel van 150 jaar Tram! Het opladen van onze 
collectiestukken door Dick Transport ging gepaard met een RingTV-
reportage.In nauwe samenwerking met Herita, het Agentschap Onroerende 
Erfgoed, de organisator en onze vzw werden vier collectiestukken op het 
Koningsplein tentoongesteld op meterspoor met een snel overspoelde Info-
stand in de Expo-tent op het Koningsplein (we planden niet te verkopen maar 
te informeren, maar alles werd als zoete broodjes verkocht, en we maakten 
verschillende leden). Het Koninklijk bezoek wierp ook zijn vruchten af. Drie 
vrijwilligers van de vzw zorgden er dagelijks gedurende deze periode voor dat 
de 5.000 flyers van de site alsook de overige info van Herita/Open 
Monumenten een gretige afname kende! De overige tramsite in Belgiië 
werden ook door ons belicht met de verdeling van hun flyers en locatie. De 
fotoshoots met NMVB-kepie gingen uiteraard gepaard met een extra flyer voor 
de opgetogen bezoekers. De door Herita gerealiseerde roll-up en vertikale 
banners zorgen ervoor dat we nu ook over een mobiele Info-stand 
beschikken. 
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4. Buitenlandse bezoekers: 
 
Tijdens de week van 150 jaar Tram werden wij op donderdag 02 Mei 
overspoeld door vele tientallen Britten, Duitsers, Nederlanders, Fransen, 
Russen, Skandinaviërs,… die speciaal naar België waren gekomen voor het 
Tramgebeuren…Het was in de eerste plaats incasseren (inkom en shop) en de 
administratie voor later…☺ 
 

 
 
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 

 
 
5. Communicatie 
 
Aan ons onthaal is toeristische informatie van Dilbeek en Pajottenland-
Zennevalle beschikbaar, waarbij deze ook op hun beurt onze flyers Tramsite 
verspreiden. 
 
Herita leverde ons al bij hoogdringendheid 5.000 viertalige flyers…Deze zijn 
nu uitgeput en een tweede lot komt deze week toe…Wij bevechten uit alle 
macht onze “Onbekendheid/Zijn jullie terug open?/…” in binnen- en 
buitenland…Help ons daarbij, alsjeblieft! 



 
 
5. Levend Schilderij zoals bij Bruegel: 
 
Een project van de Gemeente Dilbeek (Kunst) was de typische elementen van 
onze Pajottenlandse gemeente binnen een “levend schilderij” in natuurdomein 
de Wolfsputten op zijn Breugels samen te brengen…Uiteraard ontbrak de 
Tramsite (en de Buurtspoorwegen) niet en het eindresultaat zal extra 
publiciteit voor onze site geven! 
 



 
 
 
 
 
Familie van eerste Stationschef op bezoek: 
 
Op zaterdag 4 mei kwam de familie Van Lint op bezoek (mdet gids Louis) in de toenmalige 
Statie Schepdaal, het oudste Trammuseum van België. 
  
Grootmoeder Maria Van Lint werd op 13 oktober 1906 in het stationsgebouw geboren, als 
dochter van de eerste stationschef. Petrus Louis Van Lint, uit Beigem, werd "Boerentram"-
overste bij de aanleg van de allereerste stoomtramlijn in Brabant, namelijk Schepdael-Brussel 
in 1887. Zij had zeven broers en zussen, en het ganse gezin moest zijn intrek nemen in het 
gebouw dat toen nog voor de helft kleiner was. 
  
Toen de statiechef 65 jaar werd in 1924, moest het gezin de Tramsite verlaten 
  
Op het stationsgebouw is nog een foto van Statiechef Petrus met zijn personeel te zien. 
 
 

 
 
 



 
 
 
6. Conservatie collecties: 
 
Het eerste lot tramkussens is nu “organisme-vrij”. Van de Erfgoed 
Cel werd gratis een nieuwe hoeveelheid (heel grote) folie en zuurstofvreters 
bekomen om verder te werken aan het mottenprobleem. De feromoon-
mottenvallen hebben in elk geval geen mot gestekt, dus dit is een goed 
teken… In het Depot Weelde is een topstuk van META: mal tramwiel 1900 
door houtwormen aangetast…we zullen dit topstuk in Schepdaal ook via 
anoxie onder handen nemen… 
 

 
 
 
 
 
7. Samenwerking met Herita/Open Monumenten: 
 
Een misverstand suggereert dat Herita nagenoeg niets in Tramsite 
investeert….Na optelling  van de investeringen en terugbetalingen sinds Sep 
2018 (onze heropening) kom ik aan een minimum van 20.000 EUR die Herita 
in de Tramsite pompte…(in werkelijkheid uiteraard een veel hoger bedrag, 
daar ik alle uitgaven niet ken). Het budget voor 2019 bij Herita is nog ruim 
voorzien. Uiteraard investeert onze vzw ook in de site (ondermeer door een 
recente gift van Jacques Peeters. van een cijfer met drie nullen (voor de 
komma ☺ ) Nogmaals enorm WREED bedankt, Jacques!!!! 
 
“> Beste Pascal, 
> 
> Ik heb veel bewondering voor alle activiteiten en inspanningen die het  



> ganse team de voorbije jaren heeft gedaan om het Buurtspoorwegmuseum terug  
> op de kaart te zetten en zou graag een gift doen.” 
 
Beste lezers, jullie mogelijke donatie zal ook goed gebruikt worden! Elke EUR 
telt…. 
 
We zijn niet arm, maar ook niet rijk!…Elke extra bijdrage zorgt dat we met 
Herita een “zwart punt” kunnen wegwerken en kunnen investeren in een 
moderne museumsite die terug haar prestige (sinds de jaren zestig) zal 
herkrijgen! De liefde komt wel degelijk van twee kanten! 
 
Een aangevulde versie van het bestuursplan is onlangs door Herita aan het 
Agentschap Onroerend Erfgoed  overgemaakt. Na goedkeuring kunnen de 
subsidies voor de volgende restauratiefasen (sporen, bovenleidingen, 
buitenschrijnwerk en –schilderen, enz…enz…The Full Monty…) worden 
aangevraagd… 
 
Herita kan niet zonder onze vzw…Onze vzw kan niet zonder Herita…Symbiose 
heet dat… Elke extra EUR is uiteraard welkom, want de site is door weer en 
wind en de tand des tijds aangevreten….(ook al beleeft een bezoeker een 
uitstekend bezoek) 
 
8. Nieuwe vrijwilligers: 
 
Er komen nog steeds nieuwe vrijwilligers op de site toe…Wij verwelkomen 
ondermeer Ulrik en Michèle voor hun bijdrage die zij aan ons onthaal willen 
leveren zodat wij een Open Monument kunnen blijven…. 
 
9. Bezoek van De Lijn: 
 
De technisch verantwoordelijken van Stelplaats Dilbeek en van Vlaams-
Brabant kregen een kosteloos geleid bezoek op onze site (bedankt Louis!)…Ze 
zijn gemotiveerd om hun steentje bij te dragen bij het onderhoud van onze 
collecties! 
 

 
 
 
10 Groenonderhoud, betaald door Herita 
 
Vanaf deze maandag zal de firma Arborai uit Halle (betaald door Herita) deze 
week een resem snoeiwerk en vellen uitvoeren om de site op punt te stellen 
(en miserie met de buren te vermijden)…Andere posten volgen nog…. 
 



 
 
11. Extra lokale uitstraling: 
 
In de heropende Bistro La Morsa tegenover de Kerk in Schepdaal werden een 
aantal Buurtspoorwegreproducties voorzien als inrichting (met onze hulp) De 
zaak zorgt mee voor de bekendheid van de Tramsite (flyers,…) Ze kregen ook 
een hoop Britten over de vloer op Do 02 Sep…hoe zou dat komen ? ;-). 
 

 
 
 
11. Verhuringen Site: 
 
Voor een verjaardagsfeest van een buur werd de site verhuurd…Dit toont de 
mogelijkheden van het aanbod van de site (zand-hout, Loods 2, enz…). 
Momenteel is er een ondermeer een overrompeling van vragen voor 
fotoshoots van trouwkoppels op de site….Voordeel: elke opbrengst van 
verhuring keert terug naar de site! 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
12 Extra Parking-faciliteiten: 
 
Als oud-Recce/Verkenner heb ik het (overgroeide) bord gevonden dat de 
parking van de Tramsite aanduid…Ik heb al van de Gemeente bekomen dat ze 
al een parking voor Minder Mobielen voorzien! 
 

 
 
 
 
TOT SLOT: dankzij jullie manuele of financiële bijdrage is er op de site de 
voorbije maanden 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: BE79 0682 1772 6833 (Belfius) 
 
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 (geen lay-out specialist ☺), Secretaris vzw 
Buurtspoorwegmuseum – email vzw: trammuseumschepdaal@gmail.com – 
GSM 0474 38 77 61 
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