
Vervolg van Tuutjournaal 2005 deel 1 

In 2005 begon ik de tekst nog niet aan te vullen met foto’s. Daarom doe ik dit alsnog in 2022. Op sommige foto’s staan 

vrijwilligers die tijdens die werkzaamheden nog geen vrijwilliger waren, maar de foto plaats ik toch om een indruk te geven 

wat we doen.  De tekst werd in die periode nog niet gecontroleerd door mijn correctrice! Ook heb ik een computercrash 

gehad waardoor veel foto’s verloren zijn gegaan. 

Bezoekerscentrum. 

De vaatwasser  is verplaatst. Verdere afwerking komt nog. Er is een nieuwe medewerker voor de 

afdeling techniek. Roy G. is zijn naam. (Voorheen werktuigkundige van de centrale te Nijmegen) 

Za 2 april  werkzaterdag.  Zomertijd dus ’s morgens vanaf 09h00 koffie!!!!!. 

Hout zagen en misschien ontvetten machines-koper/messing poetsen/ramen leidingen stof afnemen 

vloer reinigen) We kunnen vele handen gebruiken!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ties B., Henk Bee. en Stef G.                                                  Roy G. en  Bert van K. 

Arie van R. en Johan 

van O. 



 

Hout werd geleverd en door ons opgehaald bij timmerbedrijven. Het moest dan soms wel nog in 

stukken gezaagd worden. Een droge opslag was natuurlijk belangrijk zodat er een extra berging 

gebouwd werd. Hout gebruikten we om de ketel op te stoken zodat we geen dure kolen gebruikten. 

 

In het najaar worden de beide machines ingevet om roest door vocht te voorkomen. Er wordt speciaal 

vet voor gebruikt en het is een vies klusje. Zie de foto’s. 

 

 

 

 

 

 

Vocht op de ramen!!! 

 

 

  

 

Luc K., Goof van O., Henk van H. en  Arie 

van R. bezig om alle metalen delen in te 

smeren. 

 

 

 

 

Rechts twee foto’s zoals de machinekamer  werd  

gevonden aan het begin van de restauratie. Alle 

metalen delen zaten zwaar onder  de roestplekken. 

 



Vliegwiel ingesmeerd met speciaal vet. 

  

 

                      Oude 

                       foto  

 

 

Het ontvetten van de stoommachines is ook altijd een rotklusje maar vele handen maken licht werk. 

13h15 instructie deel 3 (storingen en algemene zaken)  

 

Instructie met beamer in bezoekerscentrum. 

Dit is een latere foto toen ruimte al omgebouwd 

was. 

Hier geeft Daan T. uitleg over het 

starten/stoppen  van de machines. 

 

 

 

Planning: 

Donderdag 7 april: Machines tornen ,opvullen ketel en kolen aanvoer. 

Machine 2 tornen door Rob B. met Luc K. 

 

 

 

 

 

 

Kolen bunkeren uit de voorraadbak. 

 



13 april Woensdagavond 19h00 opwarmen schoorsteen met het Franse kacheltje en ketel voorwarmen. 

Het kacheltje lag op een stort van een camping in 

Frankrijk! 

Aansteken met kleine houtjes en dan een paar 

brokken kolen. De koude prop in de schoorsteen zelf 

wordt er dan “uit” gestookt en de ketel krijgt trek 

waardoor er zonder rookoverlast in het ketelhuis 

gewerkt kan worden.. 

14 april Donderdag verder opwarmen/opstoken  

15 april Vrijdag  doorstoken-voorwarmen en 

proefdraaien 

 

Achter de machinekamer  op de vlonder van het  

krooshek is een afvoerleiding van de voorwarmstoom. 

Dit is een teken dat de machinisten bezig zijn om de 

machines voor te warmen. 

De stoom gaat vanuit de ketel door de cilinder  en langs 

de stoomzuigerkop om het materiaal langzaam op te 

warmen. 

Als er te veel stoom toegevoerd wordt kan de machine 

gaan draaien dus dit is altijd een heel precies werkje. 

Beide kanten van de zuiger/cilinder moeten  

voorgewarmd worden zodat de machine  na een bepaalde 

tijd getornd moet worden. 

 

 

 

16 april Zaterdag  Ploeg 1 heeft de wacht- graag  inwerkers meelopen. 

Op de zaterdag is er nog geen tweede man of vrouw als hulpstoker bij de ketel terwijl dit eigenlijk wel nodig is 

voor werk en publiek.!!!!. Wie is er beschikbaar??? 

17 april Zondag   Ploeg 2 heeft de wacht- idem 

18 april Maandag  Ketel spuien 

 

Tuutjournaal 22 april 2005 

HH Tuuters, 

Een geslaagd stoomweekend. Het weer was Zaterdag wat minder maar zondag maakte alles weer goed. 



De machines draaiden vrijwel probleemloos en we kregen veel lof van de bezoekers. 

  

De ketel was zonder grote lekkages weer in 

bedrijf. 

 

Na het weekend bleek dat de druk snel weggezakt  is terwijl  hij 's avonds nog op druk was. 

De manometer  van de ketel. 

Van 9 kg naar 2kg/cm2 wegzakken vind ik erg veel. Ook het spuien op 

maandagavond verliep eigenlijk drukloos terwijl in het verleden er altijd 

nog wat restdruk was. Ik denk dat de hoofdstoomafsluiter doorlaat. Zondag 

ochtend liep er uit de ovo ontwatering buiten water terwijl er nog maar 

2kg/cm2 over was. Ook kon je iets horen bij de hfdstoomafsluiter. Opletten 

dus bij de volgende start.  

 

Rechter foto: het mangat van Ketel 1 op de stoomdom met de 

aansluiting rechts van de hoofdstoomafsluiter. De stoomdom 

heeft de functie om droge stoom  af te voeren. De 

waterdruppeltjes in de stoom zullen terugvallen naar de ketel 

onder. 

Links op de foto is de Blackfluit pijp en fluit te zien. Die geeft 

een alarmering als de ketel  met te weinig water dreigt te 

komen. Een  laatste signaal voor de stokers want hierna kan de 

installatie zeer gevaarlijk worden. 

 

Het bedrijf Aquacare heeft gemonsterd en advies gegeven om de chemicaliën dosering voor de ketel iets aan te 

passen. 



Een inspectie of er water achterblijft wordt door Aquacare geadviseerd maar we hebben geen 

reservemangatpakking (bestelling loopt) dus dat doen we even niet.  Op de foto links is de stoomdom te zien  

met de pakking die de afdichting met het deksel vormt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rob Adm. die ons in den 

beginne  bijstond met de zorg 

voor de optimale 

waterkwaliteit t.b.v  de ketel. 

 

 

 

Ook het schoonspuiten met een hogedrukspuit adviseert hij (Aquacare) om de achtergebleven slibtroep te 

verwijderen. Lijkt me moeilijk maar Christoffel heeft dat vroeger wel eens gedaan dus als hij terug is kan hij dat 

vertellen. Onder deze slibdeeltjes blijft het te vochtig waardoor kans op intering bestaat. Ook moeten we het 

inbrengen van chemicalien direct vooraf aan het opstoken uitvoeren in het vervolg!! 

 

Achtergebleven slib/kalk  achterin de ketel. De ketel 

staat blijkbaar een klein beetje hellend naar achteren 

gezien vanaf de voorkant waar de spui zit. 

 

 

In augustus wil hij (Rob Adm.) de ketel zelf inwendig 

inspecteren.. 

 

 

 

De voorwarmkranen van M2 kunnen wat bijverpakt worden ivm lekkage. (bijverpakken is een term die door 

machinisten gebruikt wordt om aan te geven dat de pakkingbus voorzien moet worden van een extra stukje 

pakkingring).  



 

 

De messing voorwarm plugkranen. Rode pijl bij nr 1. 

De afvoer gaat door de kelder en muur naar de vlonder. 

Elke machine heeft twee voorwarmkranen die om en om 

gebruikt worden om de stoom/condens, die de 

zuiger/cilinder voorwarmt, af te voeren. 



Omdat de zuiger cilinder gesmeerd wordt gaat er altijd wat olie mee in de afvoer richting een opvangbak/ton op 

de vlonder achter. Zie rode pijl. 

  

Met het voorwarmen van de machines op 

vrijdag kwam er dus toch weer olie op het 

water. Het regelen van de voorwarmstoom 

naar de machine middels de grote 

toevoerafsluiter is te grof. 

We zullen hier echt iets aan moeten 

veranderen anders krijgen we een keer 

problemen. De olie was zichtbaar tot aan de 

andere kant van de dijk. 

De afvoeren die nu in het zwarte bakje tercht 

komen krijgen te veel stoomdruk met 

voorwarmen waardoor stoom en 

waterdruppels eroverheen slaan en langs de 

muur omlaag zakken. Hierdoor komt het in 

de wetering en drijf via het sluisje naar de 

andere kant. 

We zouden de 4 afvoeren geheel naar 

beneden kunnen brengen zodat ze in 

olieafscheider terecht komen op de vlonder. 

Vervolgens de stoom koelen met water 

waardoor er geen stoomdamp meer ontstaat. 

Wie een ander/beter voorstel heeft gelieve 

zich melden. 

 

De proef met houtstoken uit de bigbags kan wel als geslaagd beschouwd worden. Aangezien we een aanbod 

hebben om dit regelmatig af te nemen zullen we alleen voor de houtopslag en vervoer iets moeten bedenken. 

Ook is de helft van het hout op het terras weggestookt. Komende tijd kan de rest drogen en gekloofd worden. 

Komen er nieuwe big bags dan laten we deze nu op pallets buiten plaatsen achter het muurtje waar nu het hout 

te drogen lag. 

 

 

De houtopslag voorzijde van  het ketelhuis achter 

het muurtje. Nou niet een nette aanblik. Daarom de 

wens voor een houtopslag. 

 

 

 

 



Linker foto. 

Hans K. verzorgde in de beginjaren voor de soep die hij 

inkocht bij de Sligro en maakte voor de Tuut. Maar ook 

Bets Reijnen zorgde lange tijd voor uitstekende soep. 

 

 

 

De tussentijdse verzorging was weer perfect. Service op 

de werkvloer waar kom je dat tegen in de bedrijven 

tegenwoordig!!!.  

Ook de aankleding van terras en bezoekerscentrum mag 

er zijn. Groene handen doen ook wonderen!!!!!!  

 

 

 

De antieke kruiwagen in gebruik door Roy G. 

 

 

 

 

Onze houtspecialist Wim van  G. heeft een plan gemaakt 

om een overdekte houtopslag te maken.  

 

De bouw is begonnen 

 

Dit zou dan langs het scheidingshek van Jan Douwes 

komen en dan zover mogelijk naar achteren. Alle 

houtbenodigdheden worden door het timmerbedrijf van de 

bigbags gesponsord. 



Op dit moment ligt er nog een flinke partij hout opgeslagen wat deels klein is of nog klein gemaakt moet 

worden. 

 

 

 

Indien we dit verplaatsen kunnen we dit ook met 

dezelfde moeite direct richting ketel verplaatsen opdat 

dit in het komende stoomweekend verstookt kan 

worden. Daarom dan ook het verzoek om op zaterdag 

30 april (Koninginnedag) extra op te komen zodat dit 

met een paar uurtjes gerealiseerd kan worden en de 

stratenmakers aan de gang kunnen. Laat even weten 

of je komt ivm de aanmaak van de Koninginnesoep 

en de Oranjebitter. 

  
Tuutjournaal 13 juni 2005 Activiteiten sinds Zaterdag 4 juni.  

De vakantie periode is begonnen en alles gaat door.  

Gelukkig hebben we een extra jonge man erbij -Tijn 12 jaar - die van aanpakken weet.  

 

Met 12 jaar mag je niet als vrijwilliger werken. 

Maar hij wilde graag alles leren en meedoen! 

Hier als mangat wacht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is nog iemand bij gekomen naar aanleiding van een 

bezoek op een stoomdag. Het is Harry T. 58 jaar uit 

Dodewaard (Technische achtergrond)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WimVan Gelder berging in opbouwfase.  



De bouw van de houtberging vordert gestaag.  

Er was een wagen straatklinkers aangevoerd 

voor ongeveer 30m2 en deze hebben we met 

kruiwagen en aanhanger naar achteren gebracht 

en gestapeld. 

 

Links: Wim van G., Tijn en de stratenmaker 

 

 

Er is nog een aanhanger zand (de allerlaatste) 

aangevoerd die was afgestaan door de buurman naast de 

baron.  

Wim v G heeft een aardige stratenmaker geregeld die op 

zaterdag 18 juni de bestrating zal leggen.  

Vooraf moet nog het nodige uitgegraven worden en 

opvulzand worden aangevoerd. Zand wordt/is geleverd door Daanen uit Altforst via zandafgraving 

Uivermeertjes.  

 

 

Er zijn zaterdag wel wat extra krachten nodig dus: hij die kome kan, die kome.  
Al het hout zal dan in het vervolg alleen in 

het "WeeVeeGee hok" opgeslagen worden.  

Geen hout meer "versieren "anders kunnen 

we de afname van het afgesproken hout 

van de timmerfabriek niet aan en moeten 

we weer opslaan.  

Alle opslag achter bij Peer zal eerst 

opgestookt moeten worden. 

 

Links een deel van de werkplaats van Peer 

V. die ons altijd met alles bijstond. 

 

 

 

Rechts de verzameling blackfluiten die we aangeboden 

kregen van vele technische bezoekers. 
Indien we tijd over hebben dan kunnen we met opknappen 

beginnen.  

 

 

Het project gereedschapsborden  
Na het schilderen zien de gereedschapsborden er mooi uit.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machine 2 -probleem pen /excentriek.  
Het lijkt er op dat de hartlijn penverbinding excentriekstang/tuimelaar niet evenwijdig loopt met as 

machine.  

Mogelijk is excentriekstang t.o.v. beugel iets verdraaid waardoor afwijking ontstaat. Spie houdt beugel 

t.o.v. stang op zijn plaats. Onderzoek loopt verder.  

 
 

Excentriekbeugel (rode pijl) om buitenexcentriek loopt deels nog steeds zwaar. Dit zou op te lossen moeten 

zijn door vulplaatjes.  

Het streven is om eerstvolgend draaiweekend e.e.a. te testen. Christoffel H. komt op de betreffende 

zaterdag.  

De toerentellers van de machines kunnen gecontroleerd worden. Daan heeft een meetkoffer gekregen zodat 

bij een volgend draaiweekend de meterafwijking bekend wordt. 

Toerental van M2 voorlopig op max 185 t/min houden.  
De mangatpakkingen zijn nog steeds niets ontvangen. Jan R nog eens vragen om langs te gaan.  

 



Arbo.  
Het project extra hekwerk bij de machines nadert zijn einde. Het hekwerk moet natuurlijk identiek zijn aan 

het bestaande hekwerk rondom het vliegwiel.  

 

 

 

 

Het originele hekwerk rondom het vliegwiel. Dit is later 

nog eens  extra beveiligd met roosters zodat niemand met 

een hand bij het draaiende vliegwiel kan komen. Advies 

Arbogroep. 

 

 

 

 

 

 

De lange rechte blanke metalen assen zijn niet het moeilijkste probleem. Het zijn de koppelingen die 

gedraaid moeten worden om e.e.a. aan elkaar te monteren. Een bedrijf in Wijchen heeft dit op een CNC 

draaibank gemaakt. Via Mart v.d. B. is dit contact gelegd. Relaties zijn toch super belangrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zware voetjes van het hek zijn gesponsord door 

de firma Seepers. Er wordt er een als voorbeeld 

gedraaid (Harry T) zodat we kunnen zien hoe hij 

wordt.  

 

 

 

 

 

 

 



Het afmonteren van de twee lange hekwerken 

door Bert van K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu alle extra hekwerken klaar zijn is het een stuk veiliger geworden. Maar toezicht blijft altijd nodig. 



.  

Huub B zal de werp/reddingslijn voor de boei aanschaffen en een nieuwe gasslang van het comfort in het 

bezoekerscentrum.  

 

Op de vlonder wordt veel gewerkt 

en regelmatig loopt er publiek 

rond. De reddingsboei was al op 

het gemaal toen de vrijwilligers 

kwamen. De Arbo groep 

adviseerde een extra werplijn  

 

De werplijn. 

 

 

Peter H. gaat achter de "nood uit" bordjes aan.  

 

 

Henk Bui. heeft bij de brandblusmiddelen sponsor Smeba 

geïnformeerd naar de kosten van een slanghaspel. Deze kan 

met korting geleverd worden voor  

223 euro excl.(Geplaatst en gekeurd)  

 

 

 

Later werd hij gemonteerd in het ketelhuis. 

 

 

 

Daar we nog niet precies weten hoe de samenwerking met het waterschap uitpakt gaan we nog niet over tot 

bestelling. Tot komende donderdag/zaterdag.  
Sept 2005   

HH Tuuters    

Hierbij het verslag  van de werkzaamheden de laatste tijd 

en opmerkingen na stoomweekend.  

De Barber Q was prima verzorgd. Het weer zat mee. De 

vuren bleven mooi branden. En dan die salades en vlezen 

allemaal!!! Zeer geslaagd  Jan en Bets!  

 

 

Ketel: 



Het gemengd stoken(hout/kolen) is prima verlopen.  

De  big bags zijn op 1 na leeg.  

Junior stoker Tijn heeft zaterdag bij de ketel geholpen 

onder leiding van Stef G. Een petekind van Henk vd W stond bij een modelstoommachine. Voor kinderen en 

volwassenen zeer geslaagd. 

De proefpartij kolen van de centrale zijn 

wat stukgrootte betreft aan de kleine kant 

en hebben veel gruis. We stoken de rest 

er wel doorheen. 

De ketel is zondagavond met een druk 

van 6,2kg/cm2 achtergelaten. Dit als 

proef om te zien hoeveel tijd en 

brandstof het kost om op Dinsdagavond 

weer op druk te komen. Donderdag 

kunnen we dan zien hoe hij er dan voor 

staat. Dit om de mogelijkheid te bezien 

om een week later dan het 

stoomweekend wederom te draaien met 

de machines. Hans K geeft dagelijks de 

stoomdruk door. 

De lading houten palen in de weide kunnen we nu gaan  stoken 

indien ze gehalveerd zijn. Zagen dus. 

Er zal een nieuwe lading hout aangevraagd worden. (Bonne.van D) 

Het wijzigen van de stoomafvoer van de oververhitter en de 

veiligheid.(Hans K) De veiligheid  en de afvoer  niet meer 

horizontaal maar verticaal met een regenaftap omlaag. Ovo 

ontwatering ook omlaag. 

E.e.a. i.v.m. veiligheid voor mensen op de vlonder. 

 

Links  het dunne pijpje van de ovo uitblaas-rechts de dikke afblaas van de ketelveiligheid 



 

De afvoer van de oververhitter afblaas  is omlaag gebracht. Bij het openen 

van de hoofdstoomafsluiter komen  er hete condensdruppels naar buiten. Pas 

als er alleen maar stoom naar buiten komt kan de ontwateringsafsluiter 

gesloten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwateringsleiding  met afsluiter van de oververhitter op keteldek. 

De antiduifprikkers liggen in een doos op het keteldak. Combineren met 

laswerk bij vlonder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vlonder en trap is met HD spuit gereinigd.  

De aanzuig van de twee grote bemalingspompen zitten onder het gebouw van de machinekamer. Door de grote 

hoeveelheid verpompt water zou er ook veel plant-,houtmateriaal  en kroos naar binnen  gezogen worden en de 

pompen kunnen beschadigen. Elke pomp kon vroeger 220m3 water per minuut (dat is 220:60=3,6m3 per 

seconde!!!!)  2,5 meter omhoog pompen als de machine door stoom aangedreven werd met 200 omwentelingen  

per min. Er was een filter  voor de aanzuig aangebracht. Dat noemde men het krooshek. Regelmatig moest men  

het aangezogen  vuil weghalen bij dit filter zodat het niet in de pomp kon komen. Bij heel veel vuil (gras en 

andere planten)  kon het filter een enorme weerstand geven waardoor de machine en pomp op hol zou kunnen 

slaan door te weinig watertoevoer. Gelukkig greep de machine beveiliging en de machinist op tijd in. 

Ook ijsvorming in de winter  gaf dezelfde problemen. Zie het verhaal van Piet van Geenen onder het tabje van 

De Tuut- stokers  en machinisten. 



Het schoonmaken van Ketel 2. Stef G. ligt onder de twee vuurgangen om de restslib weg te zuigen met de 

stofzuiger. 

 

Onderzijde binnen van Ketel 2 is schoon gezogen. Voor publiek is het leuk om te zien. En ook de mangat 

opening is altijd een gespreksonderwerp. 300mm x 400mm 

Machines 

Aftap van de cilinderoliepomp M2 lekt niet meer. (Christoffel H)  

De cilinderoliepomp heeft als functie het smeren van de 

zuiger/cilinder, de stoominlaatkleppen en de zuigerstang 

pakkingbus. Er lopen 5 koperen koperen leidingen naar de 

diverse smeerpunten vanuit het pomphuis. 

De pomp wordt aangedreven  vanuit de stang die de beide 

inlaatkleppen van de stoommachine stuurt. 

Bovenop de pomp staat een glazen cilinder met een speciale 

oliesoort die gebruikt wordt. Deze olie verbrandt niet zo snel 

door de hoge temperatuur van de stoom. Als de olie zou 

verbranden geeft dit vervuiling/verstopping en ontstaat er een 

zeer gevaarlijke situatie!!!!!! 

 

 



Links: de krukkast met het geopende deksel. 

 

Olielekkages van beide machines rondom krukkast 

worden steeds erger. Het schoonmaken van de 

machines is niet meer beperkt tot het afvegen met 

een lapje maar er wordt zowat een halve liter olie 

opgedweild. Dit is niet leuk meer en het kost olie. 

Afdichting deksels moet beter. (Christoffel H) 

Na informatie bij pakkingleverancier is het advies: 

Neopreen celrubber oliebestendig –eenzijdig 

zelfklevend -3 mm dik 2 cm breed zeer elastisch 

vormend. Jan R is verzocht om dit af te halen. 

Er komen deze week 2 rollen van 10 meter. Laten 

we Machine 1 eerst daarmee aanpakken. 

Het extra hekwerk naast de machines is bijna 

gereed. 

Vilt onder de schijven moet nog aangebracht 

worden. (Harry T heeft dit nog in zijn magazijn) 

 

 

 

Het olieprobleem op de wetering 

Actie: Oliescherm optimaliseren. Keggen aan de zijkanten met kit plaatsen. De olie komt mee met het koelwater 

uit de mengcondensor en komt  in de wetering onder het gebouw. 

Er worden houten klossen met afdichting aan het 

oliescherm gemaakt om te voorkomen dat er lek 

ontstaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toen we steeds vaker ging draaien met de stoommachines betekende dat ook, dat er steeds meer olie met het 

koelwater op het water onder de vlonder terecht kwam. Er was wel een drijvend oliescherm bij de vlonder maar 

door de onrust van uitstromend koelwater  en soms de wind kan er toch olie richting Wetering ontstaan. Een 

druppel olie geeft natuurlijk een enorme oliewaas op het water en dat willen we voorkomen. Zoals eerder 

gemeld komt de olie in de stoommachine en uiteindelijk met de afgewerkte stoom in de mengcondensor waar de  

stoom met koelwater wordt gecondenseerd. Dit mengsel van gecondenseerde stoom, een klein beetje olie en 

koelwater komt onder het machinekamer gebouw op  het water. 

Het oliescherm houdt een groot deel 

tegen en de oliedruppels drijven op het 

water. De vraag was hoe vang je die olie 

weg? 

Ooit bezocht ik een klein stoomgemaal 

waar ze het probleem met de olie 

opgelost hadden met een soort 

afscheidingsbak. Het leek op een 

warmwaterbak  met diverse schotten 

zoals we ooit op de zeevaartschool  

hadden geleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Vuil 

 

 

 

 

Het water doorstroomt slingerend de diverse compartimenten en als dit langzaam genoeg gaat zal de olie in de 

compartimenten blijven drijven en komt er schoon voedingwater  uit de bak. Voor het grote stoomgemaal van 

ons was dit echter niet bruikbaar. Daarom ontstond het idee om het met oliedruppels vervuilde water onder de 

machinekamer en de vlonder af te romen met hulp van een bak die net onder de waterspiegel hing. 

 

Een olie afroombak te plaatsen  onder de vlonder is door Harry T. gelast en kan nu verder afgemaakt worden.   

De hoogte moet instelbaar zijn. Een pomp zuigt het instromende water met de olie weer eruit. 



 

 

De voorwarmleidingen van de stoommachines zijn vernieuwd . De muursteun moet nog geplaatst worden en de 

leidingen moeten nog gebeugeld worden. Ook later nog schilderen. 

De vier voorwarmstoom/condensleidingen komen nu niet meer 

direct uit op de wetering. Deze leidingen komen  nu uit op een 

grote olieafscheider met dubbel deksel. Nog steeds in de 

proeffase. ( Henk Bui) 

De gecondenseerde stoom met olie komt nu tot rust in het 

grote olievat. Komt er teveel water in dan zal 

dit afgevoerd worden middels een 

zwanenhals. 

 

 

 



De overstort van ketelvoedingwater bij de ketel gaan we verlengen 

naar voorzijde van het krooshek om een rustiger wateroppervlak te 

krijgen zodat de olieafvang minder verstoord wordt. Zie rode pijl. 

Er is een andere cilinder oliesoort in gebruik genomen.(Gegevens 

komen nog) 

Plunjerpompen 

De veiligheden plunjerpompen (rode pijl) spuiten nog wel eens. 

Dit is vervelend voor publiek  maar ook 

voor de installatie (vocht). 

De plunjerpomp moet eerst over de 

overstort bij de ketel in bedrijf worden 

genomen. Werkt hij goed dan kan de 

toevoer naar de ketel open en moet de 

leiding op druk komen. Mogelijk zit er nog 

teveel lucht in de persleiding waardoor dit 

te lang duurt. Boven bij de buffer zit nog 

een ontluchting/aftap. Uittesten volgend 

stoomweekend. (Luc K /Daan T) 

De afstelling van de veer controleren. Hoe 

is de staat van de veer? 

We moeten van dit probleem af. 

De electrische vulpomp 

De persafsluiter heeft een nogal grote “loze” 

slag. T.z..t. bij ombouw eigen zuigleiding 

elektrische pomp zullen we dit onderzoeken. 

Is voor nu nog geen probleem. 

De pomp is later vervangen door een grote 

pomp zodat de aanvoer van ketelwater altijd 

gegarandeerd is.  

 

 

 

 

 

 

 

De kunststof donateursborden in machinekamer moeten worden geactualiseerd. (Jan R en Harry P) 

Er is "ouderwetse" nood uit verlichting binnengekomen. Kan onze E-man hiernaar kijken of dit bruikbaar te 

maken is (Paul R) 

WVG berging 



Bouw ligt even stil i.v.m. Verhuizing van de uitvoerder. 

Helaas wordt de bestrating door de mollen ondergraven. Hoe nu verder? 

Bezoekerscentrum. 

Vaatwasser is verplaatst. Daarna is verwarmingselement een keer verbrand door het weigeren van de 

vlotterschakelaar.  

 

 

 

Het oude buffet in het 

bezoekerscentrum met 

rechts de opslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning: 

Een stoomweekend in oktober staat nog niet vast maar mogelijkheid zou 8 en 9 okt zijn. 

Hoe kunnen we iets bijzonders doen op die dagen zodat we de krant kunnen halen? 

Mijn Idee: Een aantal model stoommachines opstellen en in werking brengen. 

Er zijn vast nog wel meer leuke dingen te bedenken. 

Algemeen 

Madame Couturier van het Belgische Syndicat  Ancienne Machine a Vapeur  et Michelin  is zaterdagmiddag  

onverwachts op bezoek geweest. Deze vereniging is gecertificeerd om z.g.n “stoomsterren” uit te delen. 

Het was haar opgevallen dat de heren van de Techniek in volledig uniform liepen met witte T-shirts. Echter de 

heren en dames  van het  bezoekerscentrum liepen in een mengeling van kledingoutfit waarbij de (blauwe 

boven) broeken meestal ontbraken. Zij vroeg mij of  er geen passende broeken waren verstrekt voor het 

personeel in het bezoekerscentrum. Gelukkig kon ik dit echter wel beamen en meedelen dat wij zelfs 

kledingvoorschriften hadden voor de stoomdagen. 

Eea is in het huishoudelijke reglement  opgenomen. Artikel 10 c 

a) Werkpak 

i Actieve vrijwilligers krijgen zolang als dit mogelijk is een werkpak in bruikleen. De bedoeling van 

deze pakken is om bij evenementen en rondleidingen in “uniform” op te kunnen treden en 

herkenbaar te zijn voor bezoekers. Het is dus geen werkpak in de zin van een overall om vuil werk 

te kunnen doen. 



 

Ook een artikel in de Gelderlander maakte melding van het belang van dit onderwerp. Ik citeer: 

Goede bediening  en goed gekleed personeel zijn vaak doorslaggevend om een bepaald etablissement nog eens 

te bezoeken. Einde citaat. 

 

Kortom: Bij de Tuut  vind ik dat we geen verschillen moeten zien op deze dagen. Iedereen loopt gekleed 

volgens afspraak rond anders wordt het een rommeltje! Het ontbreken van een omkleedruimte is lastig maar 

geen excuus. 

Komende werkzaterdag  24 sept-2005 

 

Proef  opstoken na een stoomweekend. 

Zondagavond 11 sept. is de ketel achtergelaten met een druk van 6,2kg/cm2. Waterniveau half glas. 

Luchttoevoer dicht. Schoorsteenklep een kiertje open. Maandag middag rond 12 uur was de druk weggezakt tot 

2,2 kg/cm2. Schoorsteenklep is geheel dicht gezet.(Hans K)  Dinsdagmiddag rond 12 uur was de druk nog net 

iets boven 0 kg/cm2. De beluchting is toen iets opengezet. (Huub B).  Dinsdagavond blies de ontluchting nog 

steeds iets. (Uitkijken naar een automatische beluchting zodat nooit geen onderdruk kan ontstaan) 

Het vuur ging om 19h10 Woensdag wederom in de ketel.(Stef G, Daan T en Henk vd W) 

Om 20h00 was de druk wederom 1 kg/cm2 

Om 20h50 6 kg/cm2 

Om 21h00 7 kg/cm2 

Om 21h30 was het vuur uit en was de druk 7,5kg/cm2 

Er is alleen met hout gestookt. Er is 1/3 deel van een bigbag verstookt. 

Ketel wederom achtergelaten zoals zondagavond. 

Het waterniveau was net iets onder half glas-iets aan de lage kant. Er is geen voedingwater gesuppleerd. De 

Blackfluit is dichtgezet.  Komende donderdag zal de ketel gespuid worden. 

Conclusie. 

Het opstoken tot een druk van 7,5kg/cm2 is in een paar uur gebeurd. 

Indien dit gewenst is kan de installatie dus een week na een stoomweekend vrij eenvoudig weer onder stoom 

gebracht worden. (Door op te stoken op dinsdag en donderdag) Uiteraard doen we dit alleen indien we een 

weekend of dag kunnen “verkopen” of voor opleiding/proeven. 

De sfeer van opstoken met een invallende duisternis is heel erg leuk. Hier is echt iets mee te doen!!!!!! 

 

 

Interview.  

Op deze avond was ook dhr Piet van Geenen uitgenodigd. 



Deze oud stoker/tijdelijk machinist is geboren in 1929. Zijn vader was vroeger stoker en na de oorlog is hij in 

1948 bij de polder in dienst gekomen 

en heeft ook o.a. als stoker gewerkt. 

Op een brommertje reed hij langs alle 

stuwen om het zomerpeil voor de 

boeren te regelen via inlaten vanuit 

Maas Waal kanaal naar de oude en 

nieuwe wetering. 

Bepalend voor het in bedrijf nemen 

van de Tuut was het weer en de 

waterstanden via de radio.  

Door ervaring wijs geworden, werd 

dan besloten om een of twee ketels 

op te gaan stoken. 

Vaak werd eerst ketel 2 opgestookt  

en aan het einde van de werkdag  

werd het vuur afgedekt met fijne as. 

De volgende dag 05h00 werd dan besloten afhankelijk van de waterstanden om ketel 3 alsnog op te stoken. 

Na een dag stoken was er werkdruk voldoende om met de pomp te gaan draaien. 

Bij vollast werd altijd max. druk en temp gestookt.12,4kg/cm2 en 350 graden. 

Om de 8 uur werden de vuren gereinigd. As werd afgevoerd in een ijzeren kruiwagen en gestort boven aan de 

dijk waar het werd opgehaald door de boeren voor verharding. 

De kolensoorten waren zeer verschillend. 12 tot 15 ton per dag was normaal. Zeer grote kolenbrokken werden 

met de hamer kapot geslagen. Soms zat er ook veel leisteen bij. 

Ook bruinkolen zijn er gestookt. De installatie voor extra onder lucht had hij nog meegemaakt. Aandrijving via 

leren riemen naar ventilator in kleine kelder. Op elk aspitdeksel zat een luchtkast met een regelklep. Je moest 

niet vergeten om de luchtklep 

dicht te zetten als je in het 

vuur wilde kijken. Het geheel 

is afgevoerd naar een oud 

ijzerboer. 

D e kolenloods was geheel 

open. Later zijn er 

betonranden bijgestort. Het 

merendeel van de kolen lag 

op een grond van kleibodem 

dus niet op klinkers. 

 

Achter naast de ingang van 

Peer en naast de 

schoorsteenopbouw was een 

toilethokje met een ouderwets 

kakdoos. Peer Vos heeft hier 

nog foto’s van. Vragen we op. Is de WVG berging geheel klaar dan zou het leuk zijn om dit weer te herbouwen.  

Dit is later gerealiseerd zie herbouw  kakdoos. (speciaal tabje onder stoomgemaal De Tuut- herbouw kakdoos) 



De ketels werden altijd gevuld met weteringwater. 

Dit gebeurde nadat de 2 jaarlijkse ketelkeuring plaats had gevonden. Het opvullen gebeurde middels  een 

handvleugelpomp die op de plaats zat waar nu de wasgelegenheid is. Het opvullen op die manier van de ketels 

duurde meer als een dag. (We hebben een vleugelpompje liggen dus die moeten we maar eens gaan monteren 

zodat kinderen kunnen pompen) 

Er werd geen chemicaliën gedoseerd. Tussentijds werden de ketels niet leeg gespuid. 

Het inwendig schoonmaken van de ketels was een verschrikkelijk 

zwaar werk. Alles werd afgebikt met een soort lashamer. 

Klinknagels moesten geheel vrijgemaakt worden van ketelsteen. 

Onderin de ketel lag een dikke laag slip. Het schoonmaken van de 

grote ketels was een stuk eenvoudiger (meer ruimte) dan dat van de 

kleine ketel die trouwens vrijwel nooit gebruikt werd. Alleen indien 

er zeer zwaar gepompt moest worden (max.cap.) werd deze erbij 

gestookt. 

De ambtenaar van het stoomwezen controleerde  het inwendige van 

de ketel met een brandende kaars. Misschien wegens het ontbreken 

van 48v spanning en meting voldoende zuurstof? 

Voor een  grote ketelkeuring had hij meegemaakt dat de gehele bemetseling aan de voorzijde weg gesloopt was 

om stukken metaal uit de romp te halen. ( info: dat zullen dan wel de klinknagels zijn geweest!!!) 

Ketel 1 en 2 hebben in 2022  de grote keuring met succes doorstaan. Geen enkele materiaalschade is 

geconstateerd  en er zijn 70 nieuwe klinknagels aangebracht. Chapeau!!!!! 

Nazien in het ketelcontroleboek en kijken bij inwendige inspectie van de ketels. 

De machines werden voorgewarmd zoals we dat nu ook doen. De cilinderolie was vaak erg dik stroperig. (Hoge 

viscositeit) . Het duurde soms een hele tijd voordat het vulkannetje vol was bij de oliedrum in de kelder. Menig 

keer liep dat dus over de vloer. Daarom was de keldervloer ook erg olieachtig!!!!!! De vrijwilligers van het 

eerste uur kunnen hier het nodige over vertellen  (Jaap Garsijn, Vader en zoon Hoogveld en Hans 

Borgers) 

De bemalingpompen zogen soms erg veel gras en riet aan zodat het krooshek ging dichtzitten. Ook in de winter 

zaten er vaak ijsschollen dwars op het rooster zodat toevoer water belemmerd werd. 

Bij strenge vorst had hij meegemaakt dat de voedingwater aanzuigpijpen vrijwel dichtgevroren waren. 

 

Namen van vroeger: 

Opzichter Pauw 

Dijkgraaf de Leeuw 

Korsman   Sleebos- zou nog foto’s hebben- Zie interview op: tabje machinisten en stokers van De Tuut 

http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/machinisten-en-stokers-van-stoomgemaal-de-tuut/ 

Van deze feiten is een verhaal met foto’s gemaakt voor het blad Monumentaal. Dit is te vinden op de website 

onder het tabje: 

 http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/machinisten-en-stokers-van-stoomgemaal-de-tuut/ 

 

 

1Mangat ketel 2  en 3 



Oktober 2005 

HH Tuuters, 

  

Hoewel de vorst nog ver weg lijkt zijn we met de vorstmaatregelen begonnen! 

  

De diverse zuigleidingen (koelwater en voedingswater) op vlonder zijn losgenomen. Ze zijn schoongemaakt en 

liggen nu op ketel dak 2 en 3.  

De aftapton/olieafscheider wordt voorzien van een grotere afvoer zodat de voorwarm-leidingen nooit meer 

onder water kunnen staan. 

Het mangat van ketel 1 is 

geopend en de ketel kan 

geventileerd worden. Niet zomaar 

betreden!!!! 

De mangatpakkingen die enige 

tijd geleden  zijn ontvangen 

hebben de juiste maat. Er zijn er 

nu 6 op voorraad . 

 

 

 

 

 

 

 

De  lekkage van de hoofdstoomafsluiter  lijkt gelukkig toch niet waar te zijn. De drukopbouw na deze afsluiter 

komt uit de warmte die nog in de oververhitter  zit. 

 

 

Project herstel bediening  schoorsteenkleppen en overhitterkleppen K2 en 3. 



De muurplaten en de geleidewielen van K2 en 3 zijn gemonteerd. 

De resterende  wielen en houders kunnen  

allemaal  schoongemaakt worden zodat ze dan klaar zijn voor het 

schilderen en montage. Voorlopig niet zomaar aan andere 

projecten beginnen. Graag in overleg. 

 

Machine 2 -probleem pen /excentriek. 

Het lijkt er  op dat  het probleem  

penverbinding  excentriekstang/tuimelaar  opgelost is 

 

Ketelhuis 

De buitenlamp bij de keteldeur is vervangen door een beter 

passend waterdicht model. 

 

 

 

WVG berging. 

De bouw van de houtberging   vordert gestaag.  

Al het afvaltimmerhout   is verstookt. De zakken zijn allemaal 

leeg en liggen in de berging. 

Bij Peer staat nog een container  met groot hout. Dit moet nog 

doormidden en kan dan naar de berging. De pallets in de berging hebben we volgend jaar weer nodig voor de 

big bags.  Het groene plastic meubilair staat ook in de berging en niet meer boven op de ketel. 

Daar moet nu verder opgeruimd worden ivm de renovatie van K2 en 3. Geen hout meer "versieren "anders 

kunnen we de afname van het afgesproken hout van de timmerfabriek niet aan en moeten we weer opslaan. 

De werkzaamheden lijst is geactualiseerd. Binnenkort zal ik een  ieder benaderen welke taak hij op zich neemt  

 Arbo. 

De arbogroep is weer begonnen. 

Het project extra hekwerk bij de machines is gereed. 

Het huisregelement wordt geactualiseerd. 

Sinds begin oktober is Mart van den Brink als vrijwilliger in de techniek begonnen. 

Hij woont in Bergharen en werkt op de kolencentrale in Nijmegen.. 

 

Tot komende  zaterdag  5 nov. Het is dan de bedoeling om al het  “ïjzerwerk in de machinekamer ” in het vet 

te zetten. Vele handjes zijn welkom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



 Ingevette stoominlaatklephuis 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzijde  ingevet 

 

 

                                                  Invetploeg 

 

 

 

5 nov 2005 

HH Tuuters, 

Het weer was goed; een beetje koud zoals het ook hoort in november. De opkomst was behoorlijk (>10 man) 

zodat er flink wat werk verzet is.  

Er zijn diverse zakken oude kleding 

aangevoerd zodat we weer goed in de vette 

lappen zitten voor het aansteken van de 

ketel!!!. Daar heb ik een speciale ton voor 

klaar gezet naast de bemalingspomp 1. 

Machine 1 en 2 zijn geheel in het vet gezet 

en ook het nieuwe hekwerk. 

Foto links: Doe je niets dan roest alles  na 

enige tijd wederom.  

 

 

Al het hout wat bij Peer stond is 

doorgezaagd en opgeslagen in de WVG berging. Ook het resthout in de puntwaard weide is afgevoerd en 

doormidden gezaagd.  



De berging zit al bijna weer vol met hout. 

 

Mari J. is al weer bezig met een nieuw project. De 

gerepareerde zaagmachine van Mart vd B heeft prima 

gewerkt. 

 

 

 

 

 

Links bij de schoorsteen ligt nu alleen nog een bergje 

zand. Wie nog wat nodig heeft om te strooien neme 

dit!!! We zullen nog wel wat ergens op kunnen slaan 

maar het restant moet  in ieder geval weg. Opruimen 

dus. 



Ook de werkplaats zal eens een beurt moeten krijgen maar dat doen we 

dan in overleg met Hans K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De olieopslag  en lekbakken zijn 

schoongemaakt en de voorraad is opgenomen. 

Er is een oliedrum met lekbak  waar de 

afgewerkte olie in gegoten kan worden. 

 

 

 

 

Tijn van D zal een passend en duidelijk 

opschrift (10 keer 20cm) maken met de tekst 

en geplastificeerd: Afgewerkte olie. 

 

Ook voor de ton met vette lappen graag 

een tekst : Vette lappen. 

De lekvaten van de machines zijn geleegd 

en alle afgewerkte en vuile olie is naar een 

deskundige  afgevoerd. 

Ook de voorraad chemicaliën is weer 

opgenomen  en alles weer vorstvrij 

opgeborgen. 

Beide opnames van voorraad worden 

afgeschermd verwerkt in de computer in 

BC. 

De vloer van het ketelhuis en BC is 

gezogen. 

Er is een begin gemaakt met de inspectie van electrisch gereedschap en andere apparatuur. 



De machine voorwarm leidingen zijn in de zilverpaint 

gezet.  

De muren in de kelder mogen wel eens een beurt 

krijgen. Henk vd W zal met Hans K overleggen welke 

verf. Olie-, vorst- en stootbestendig.  

 

 

 

 

 

Jesse J heeft als "huiswerk" in het verre Luttenberg een oude vleugelpomp 

meegenomen. Hij zal deze opknappen zodat we hiermee volgend jaar iets 

educatiefs voor kinderen kunnen laten zien/doen. Idee nog verder uitwerken 

Tuuters!  

Heel vroeger werd de ketel met zulk een handpomp gevuld. (Minstens een 

dag werk)  Hij schijnt gezeten te hebben waar nu de wasbak zit bij ketel 1. 

 

 

 

 

 

Luc K zal kijken in zijn magazijn of er nog aansluitflensjes te vinden zijn. 

Het warme buffet was weer prima verzorgd. Soep was verzorgd door "huize Reijnen". 

Jan R heeft  wat verteld over de werkzaamheden 

rondom de sluisjes. Binnenkort gaat dit beginnen en 

volgend jaar april/mei moet dit opgeleverd worden. 

 

 

Het gemaal en sluisjes komt een korte tijd 

gedeeltelijk droog te staan zodat we o.a. ook de 

aanzuig van de bemalingspompen kunnen 

inspecteren en de persbuizen. Reparatie is dan 

misschien mogelijk. 

 

 

Op 15 dec is er een vrijwilligers avond dus kijk in de agenda's. Tuuters die buiten Europa reizen krijgen 

vrijstelling!!! 



Als bijlage stuur ik de werkzaamhedenlijst. Hierop staan deels werkzaamheden die al afgesproken zijn met de 

betreffende medewerker (s). Kijk er eens overheen en kies iets uit wat je lijkt. Volgende werkzaterdag kom ik 

langs met de lijst om af te spreken. 

Tot  ziens  

  

19 nov 2005  

HH Tuuters,          

Mist en vorst maar ’s middags na de tomatensoep met ballen klaarde het op. 

De schuine afrit naar het bezoekerscentrum moest goed gestrooid worden. De kist met strooizand kwam te pas. 

Vooral het mooie houten schepje was zeer goed bruikbaar.  

 

De sluiswerkzaamheden zijn begonnen. 

(Het ijsvogeltje heb ik toch nog gezien) 

Er zijn foto’s gemaakt van diverse 

plekken  van het gebouw in verband 

met mogelijke schade. 

Water en elektra worden bij ons 

afgetapt en  het verbruik - ook van ons- 

gedurende deze periode wordt betaald 

door de aannemer. 

De waterleiding is met een elektrische 

tracing uitgevoerd om bevriezing te 

voorkomen. 

Alleen in noodgevallen kan/mag de 

uitvoerder  de Tuut openen.  

 

De werkzaamheden aan de eigen 

voedingwaterleidingen  van plunjerpomp M1 en 

M2 zijn begonnen. 

De pompen krijgen een eigen zuigleiding dus niet 

meer gecombineerd met de elektrische pomp. 

Meer bochten en pijpleiding zijn besteld en 

worden  Di  29 nov. geleverd. 

Binnenzijde in kelder 

 

                                                      Buitenzijde op vlonder 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuig- en persklep van plunjerpomp M1 en 2 zijn geïnspecteerd. Nieuwe afdichtingpees geplaatst. 

 

 

Alles zit weer dicht. Stopbus van plunjerpomp M2 heeft extra pakkingring gekregen. Opletten met draaien t.z.t. 

 



De veiligheden van de twee 

plunjerpompen mogen niet 

zomaar gaan spuiten. We 

zullen nagaan of  er nieuwe 

veren moeten komen, 

controleren van de klepjes 

en daarna testen  met 

perspomp.  

 

 

 

 

 

 

Diverse onderdelen van K2 en K3 zijn afgevoerd naar een bedrijf dat e.e.a. schoon kan stralen. 

Onderdelen die al klaar waren worden  bij betere temperatuur bij iemand  “thuis” geschilderd. 

Tapeinden van katrolbevestigingspunten op K2 en 3 zijn/worden gangbaar gemaakt. 

De bediening van de schuif van K2 kan weer compleet gemaakt worden. Deze moet dan wel geblokkeerd 

worden anders zullen er grapjassen zijn die de trek van de in bedrijf zijnde  ketel kan gaan beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de linker foto is de trekstang te zien van de schuif die in het rookgas kanaal zit. De rechter foto is genomen 

in het gezamenlijke rookgaskanaal van K1, 2 en 3. De schuif van K2 en K3 staat helemaal omlaag en dicht. 

Arie vd S. en de zoon van Harm Meijer inspecteren het metselwerk. Dit bedrijf heeft jarenlang het onderhoud 

uitgevoerd aan al het metselwerk van de drie ketels. Welkom bij Harmmeijer B.V. - Harm Meijer b.v. 

Er is een begin gemaakt met overzichtelijker opbergen  van diverse materialen op K2 en 3. Dit  in verband met 

het aanbrengen van de staaldraadbediening van de  kleppen en schuiven. 

 

 

 

https://harmmeijer.nl/


Reparatie machinekamervloer onder persbuis Pomp 2 is gaande.  

Reservetegels komen uit een 

voorraadje in kleine kelder. 

 

Wat is de vrijwilligersgroep 

toch veelzijdig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stoomleidingen van de stoominjectoren van K2 en 3  zijn opgemeten en worden volgens de originele 

tekening aangelegd met materiaal dat  voldoet aan een mogelijke bedrijfsvoering in de toekomst. 

 

De palletwagen lekt steeds olie en moet nagekeken worden.  

Indien zuiger/cilinder toch open is dan eea kritisch bekijken op te veel speling.  

 

Er zijn 2 type oliepotglaasjes gedemonteerd. Deze gaan  als model dienen voor het maken van een 

reservehoeveelheid bij de TH te Delft. Ook een reserve cilindersmeeroliepomp glas  wordt  nog misschien 

gemaakt. 

 

 

Bericht van een enthousiaste medewerker : 

Alle latten en planken zijn bevestigd. Ook hebben ze een eerste maal zwarte verf gezien. Een volgende keer 

moeten er nog enkle verstevigings balkjes aangebracht worden, om vervolgens de pannen erop te leggen. 

Mogelijk moeten enkelen ervan bevestigd worden. Hierna kan de nokflap bevestigd worden. Het project WVG is 

dan klaar. 

Tijdens het werk ontdekte we dat er verschillende maten pannen zijn. We moeten dus nog bekijken of er van 

een soort voldoende is. De maat in lengte is het probleem. 

Tot zover de rapportage. 

Bericht van de aan/uitvoerder WVG berging 

Vandaag lekker gewerkt, met collega's aan het WeeVeeGee-hok, proef met dakpannetjes gemaakt en beschot 

met panlatten gereed, volgende keer gaan de pannen erop, achterkant-zuidkant, óók dicht en alles is door Jac 

in de zwarte kookverf gekwast, zodat alle nieuwe hout "onzichtbaar " is. 



Het vervolg ( e.v. uitbreiding met palen en open planken aan gedeelte van de voorkant, waarna stokrozen 

geplant gaan worden, hoor ik nog wel ) 

 

 

Arbo overleg. Dit komt als punt aan de orde bij het vrijwilligers overleg. 

Er zijn drie hoofdpunten waarvan we als vrijwilliger het bestaan behoren te weten. 

• Arbobeleid 

• Huisregels 

• Veiligheidsregels 

 

 

Op Do 15 dec. is er een vrijwilligers avond dus kijk in de agenda's. De agendapunten komen binnenkort. 

Kijk ook in de vernieuwde werkzaamhedenlijst. Hierop staan deels werkzaamheden die al afgesproken zijn met 

de betreffende medewerker (s).  

Er staan ook nieuwe items van K2 en 3 op. 

Kijk er eens overheen en kies iets uit wat je aankunt. Volgende werkzaterdag kom ik langs met de lijst om af te 

spreken. Alsnog stuur ik de lijst in Word bestand. 

  

HH Tuuters op  3 dec. is er weer een werkzaterdag.  

O.a. de katrollen en wielen van de klep/schuifaansturingen van K2 en K3  kunnen dan misschien weer 

gemonteerd worden en/of het keteldak van 2 en 3 kunnen we verder opruimen en schoonzuigen. 

De  nieuwe coördinator van het bezoekerscentrum Goof van Oers  zal voor de inwendige mens zorgdragen. 

 Tot  ziens  

  

3 dec 2005 

HH Tuuters,         2005-04-dec 

 

 Rob Admiraal van Aquacare (de leverancier van onze chemicaliën) heeft de ketel geïnspecteerd.Voor hem was dit de 

eerste keer. Er zijn wat plekken (korstachtig) gevonden die wijzen op corrosie. Zelf heb ik dit nu enige jaren gezien en 

is het beeld vrijwel hetzelfde. Rob zal  mogelijk de doseerhoeveelheid aanpassen. Rapport komt. Hij heeft ook foto’s 

gemaakt. 

Ook een collega van de centrale (Marten Kooistra)  en Daan T hebben de ketel geïnspecteerd. Niet dat we Rob 

Admiraal niet vertrouwen maar willen we de ketel in goede staat houden en dan is een “sec. opinion” nooit 

slecht. We hebben er dan voor onze generatie alles aan gedaan om hem nog lang in goede staat te houden. Ook 

van Marten krijgen we nog een advies. 

De sluizen zijn drooggezet. Zoals het er nu naar uitziet zal het gemaal zelf niet droog komen te staan. Zaterdag  

3 dec bleek dat een van de twee schildpadden (bijna 20cm lang) die wij in de zomer  normalerwijze regelmatig 

zagen, in de ruimte tussen de damwanden was vast komen te zitten. Een reddingsactie bracht de schildpad in het 

bezoekerscentrum. Nadat bleek dat de “pers” geen belangstelling had hebben we hem teruggezet aan de kant 

van de Wetering. 



 

De uitblaaslading van de veiligheid ketel 1 is 

gewijzigd. Hij blaast nu omhoog. Opening is 

voorzien van rooster en er komt een ontwatering op 

de leiding  zodat er geen water in kan blijven staan. 

De rookgasschuif van ketel 2 is  weer bedienbaar.  

De staaldraad van OVO omloopklep van ketel 2 en 

schuif K3 is ook getrokken. Er moest wel eerst de 

nodige  vliegas en ander vuil worden weggezogen.  

We gaan verder met de andere kleppen en schuiven 

indien de resterende katrollen terug zijn..  

Diverse katrolblokken zijn geverfd en weer 

gemonteerd. 

De overige gewichten van de kleppen/schuiven zijn/worden verder schoongekrabd. 

In het kader van  opruiming werkplaats: 

Het  “antieke” gereedschap wat rondom de boormachine stond is voorlopig naar een  plek op K2 getakeld. Wat 

we hiermee moeten is nog een vraag? We kunnen niet alles blijven bewaren. Ideeën?????? 

De werkzaamheden aan de eigen voedingwaterleiding van plunjerpomp M1 zijn begonnen. 

De steunen zijn gemaakt en zijn in de verf. 

De veiligheden van de twee plunjerpompen mogen niet zomaar gaan spuiten. We zullen nagaan of  er nieuwe 

veren moeten komen, controleren van de klepjes en daarna testen met de perspomp.  

 

De stoomleidingen van de stoominjectoren van K2 en 3 zijn opgemeten en worden volgens de originele 

tekening aangelegd met materiaal dat voldoet aan een mogelijke bedrijfsvoering in de toekomst. De eerste 

bochtstukken van de stoomejectoren  K2 en 3  zijn gelast.  

De tekeningen van de andere stoomleidingen moet nog opgezocht worden. 

 

De controleronde inspectie elektrisch gereedschap/apparatuur is gaande. 

 



De palletwagen is uit elkaar gehaald om de lekkage te zoeken.  Karel van G. kwam om een ander exemplaar te 

brengen.  

 

 

 

De dakpannen van de WVG berging zijn 

geplaatst. Het geheel begint  nu af te geraken. 

De gesneuvelde dakpannen (sneeuwschade) van 

de kolenloods zijn afgevoerd. Definitieve 

reparatie moet nog plaats vinden. 

 

 

 

Er is een begin gemaakt met actualisatie overzicht /sleutelbeheer. 

Een stevige erwtensoep en een salade zorgde voor voldoende energie. 

  

HH Tuuters op  17 dec. is er weer een werkzaterdag. Komt allen tezamen! 

Vrijwilligersavond Do 15 dec.   

Tot  ziens  

 

  

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 


