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Voorwoord
Tijdens de winterstop is er op De Tuut weer veel
gebeurd en dat leverde ook artikelen op voor deze
Monumentaal. Ze zijn - zoals altijd - geschreven
door onze vrijwilligers. Hun allround inzet maakt,
dat het gemaal er haast nog fraaier bij staat, dan
toen het in 1919 werd opgeleverd. En ze kunnen
er blijkbaar vol vuur over schrijven en vertellen
ook.
Wat is er in het afgelopen halfjaar zoal gebeurd?
De gemeente West Maas en Waal heeft ons een
bouwvergunning verleend voor een expositieruimte, dichtbij De Tuut. Hierin kan de collectie historische verbrandingsmotoren van Thijs Loeffen
worden opgesteld. Loeffen was molenaar in Beneden-Leeuwen en in zijn testament had hij bepaald dat zijn collectie naar De Tuut zou gaan. Er
is ons een subsidie in het vooruitzicht gesteld,
waarmee we een aanzienlijk deel van de bouw
kunnen bekostigen. Maar de totale financiering is
nog niet rond.
Het lijkt erop dat de restauratie van De Tuut over
twee jaar zal zijn voltooid. Het bestuur beraadt
zich nu op de toekomst, de exploitatiefase. Wat
gaan we met het stoomgemaal doen als het - na
dertig jaar restaureren - in zijn oorspronkelijke
staat is hersteld? De Tuut is dan een pronkjuweel
in het Land van Maas en Waal. Het heeft een grote toeristische en educatieve waarde, maar het is
óók te gebruiken voor presentaties van bedrijven

en zélfs als trouwlocatie. Er komt dan een ander
soort werk op ons af en vrijwilligers zullen zich in
de toekomst met andere zaken bezighouden. Voor
nieuwe, jongere vrijwilligers liggen hier kansen:
rondleiders, gastheren en gastvrouwen. Er zullen
evenementen georganiseerd en begeleid moeten
worden. Er zullen vaker schoolklassen komen.
Maar machinisten, stokers en vakkundige vrijwilligers die onderhoud doen, blijven natuurlijk altijd
nodig.
Samen met onderwijs en technisch bedrijfsleven
wordt bestudeerd hoe De Tuut een rol kan vervullen om jonge kinderen te laten inzien dat techniek
ook leuk kan zijn. En dat je daar een goede boterham mee kunt verdienen. Er is een schreeuwend
tekort aan technici in het Land van Maas en Waal.
Het bestuur van Stichting Baet en Borgh denkt
met het gemaal een locatie te kunnen bieden, die
zich bij uitstek leent voor technische educatie
voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de
eerste leerjaren van het voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs.
En wat deze Monumentaal betreft, ook nu weer
wordt er aandacht besteed aan de rijke historie van
De Tuut en komt er een vrijwilliger aan het woord
die heeft meegeholpen om van het gemaal te maken wat het nu is: een schitterend voorbeeld van
industrieel erfgoed in bedrijf.
Namens het bestuur,
Minne Kikstra

De Tuut in vroeger dagen ten tijde van machinist Louis Fliervoet, deel 5 (door Henk Buiteman)
Volgens kleinzoon Louis Fliervoet en anderen zijn
er op De Tuut tijdens en net na de oorlog geen
spectaculaire ontwikkelingen geweest. Het gemaal
raakte niet beschadigd en kon blijkbaar voldoende
kolen krijgen om te stoken als dat nodig was.
Voor de mensen in de dorpen was het echter veel

moeilijker om aan kolen te komen. Maar de meeste dorpelingen probeerden d.m.v. ruilhandel hun
leven zo goed mogelijk voort te zetten.
Zo was het mogelijk om boter, tabak en spek te
ruilen voor kolen, waarmee kachels en fornuizen
konden worden gestookt. Die ruilhandel speelde
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zich af op schepen die met steenkool waren geladen en die getrokken werden door een sleepboot.
Deze boten gaven met hun stoomfluit een sein om
aan te geven dat alles veilig was. Ook gebeurde
het soms dat er kolen uit de kolenloods werden
gestolen. Dat moet niet al te moeilijk zijn geweest,
omdat de loods aan de zijkanten open was. Later
is alles om die reden dan ook dichtgemaakt.

In deze kolenloods - de grootste van alle stoomgemalen in het Land van Maas en Waal - werd
ook tabak gedroogd. Machinist Hent Daanen van
het Rijksche gemaal, een goede vriend van Louis
Fliervoet en een fervent pijproker, had een tabakssnijmachine gemaakt. We mogen aannemen dat er
in die periode op het gemaal heel wat tabak is
verwerkt.
Van oudsher werd er in het Land van Maas en
Waal op diverse plekken tabak verbouwd (zie
www.tabaksteeltmuseum.nl). De vader van de
huidige voorzitter van Stichting Baet en Borgh,
Jan Reijnen, was een van de laatste tabaksverbouwers in de streek. Tot 1956 heeft hij zich
daarmee beziggehouden.
Op De Tuut zou ook een machine zijn geweest die
uit lijnzaad olie kon persen. Deze olie werd als
bak- en als lampolie gebruikt. Uit dit alles blijkt
maar weer eens hoe vindingrijk de mensen waren,
toen er aan het eind van de oorlog aan zoveel dingen gebrek was. Ook gaat het verhaal dat er op het
gemaal onderduikers waren, die zich verstopten
onder de kolenberg, in de kelder en in de rookgaskanalen van de ketel, mits die afstond natuurlijk.
Het is niet duidelijk of Louis Fliervoet door dit
soort activiteiten de aandacht van de Duitsers
heeft getrokken. Feit is wel dat hij op een nacht
door drie Duitse militairen werd opgepakt en in
een auto werd meegevoerd richting Maasbommel.
De rit ging over de dijk, destijds een slechte
grindweg die nog niet was geasfalteerd. Onderweg ging de auto kapot. Eén Duitse soldaat bleef
toen achter bij de auto en de beide andere liepen

naar het huis van huisarts Schaffers te Maasbommel, die telefoon had. Terwijl een van hen in het
halletje stond te bellen, bleef de andere voor de
deur staan en Fliervoet stond er tussenin. Toen de
Duitser die aan het bellen was iets aan de andere
soldaat vroeg, liep de laatste even weg van de
deur en kon Fliervoet ontsnappen. In de tuin rond
het huis van de dokter stonden manshoge tabaksplanten, in rijen gepoot en met diepe sleuven ertussen. Hierin wist Fliervoet zich te verstoppen en
toen later alles weer veilig leek, kroop hij naar de
dijk van de Maas. Bij de pont van Maasbommel
wist hij een roeiboot te bemachtigen waarmee hij
naar Megen voer. Vervolgens liep hij naar de pont
van Megen naar Appeltern en stak nogmaals de
Maas over. Later kwamen de Duitsers nog verschillende keren bij het gemaal op bezoek, maar
Fliervoet wist zich steeds op tijd te verstoppen,
o.a. in de hel van een van de ketels.
In de omgeving van Appeltern waren destijds zo’n
twintig Duitsers gestationeerd. Een aantal van hen
had opdracht gekregen om het veer van Appeltern
naar Megen te bewaken.
Aan de Appelternse kant van dit veer staat nu nog
een van de weinig overgebleven bunkers van de
verbindingslinie tussen de Grebbelinie en de Peel
Raamstelling, die vlak voor de oorlog was gebouwd. Deze bunker was van het type Szw (stekelvarken voor zware wapens, zoals een mitrailleur). Alle andere kazematten van deze verbindingslinie zijn lang geleden al verwijderd.

2

Vrijwilliger aan het woord (door Leo van Hulst)

Toen ik in 2004 op mijn 62e verjaardag stopte met
mijn vaste baan, kreeg ik meer vrije tijd en daarom heb ik me toen aangemeld als vrijwilliger bij
Stoomgemaal De Tuut. Niet dat ik bang was me te
gaan vervelen, want ik heb zóveel liefhebberijen,
dat een etmaal van ‘maar’ 24 uur altijd veel te kort
is. Het gemaal had ik heel veel jaren daarvoor al
eens bekeken, toen ik met mijn boot over de Maas
zeilde. Staande op de uitlaatbuis van een van de
pompen kon ik door de ramen naar binnen kijken,
zag de enorme puinhoop van verroeste spullen en
dacht toen nog: “Wat zonde dat dat hier allemaal
aan het verpieteren is, want dit is echt iets
unieks”. Wist ik veel, dat een groepje vrijwilligers
zich kort daarna al te pletter zou gaan werken aan
een bijna onmogelijke taak.
Als kind voelde ik me al aangetrokken tot stoom.
Zoiets leer je niet, volgens mij. Dat zit er wel of
niet in. Op mijn vrije woensdagmiddagen zat ik
vaak bij het rangeerterrein in Nijmegen te kijken
naar al die stoomlocomotiefjes die vrachttreinen
moesten samenstellen. En op een krib in de Waal
zat ik te kijken naar die grote stoomslepers die
passeerden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
ik na de middelbare school naar de machinistenschool in Nijmegen ging.
Op mijn achttiende begon mijn eerste reis als leerling scheepswerktuigkundige op een Victory van
de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Die reis begon in Lissabon, duurde tien maanden en ging
Noord-Amerika rond tot Vancouver en terug door
het Panamakanaal rond Afrika en dat twee keer.
Eigenlijk niet zo lang, vond ik toen. De reizen erna waren op dieselschepen. Toen ik in 1969 stopte
met varen, was ik inmiddels getrouwd en had een
zoontje. Vervolgens kwam ik in het kernreactorlaboratorium van de KEMA in Arnhem terecht,
waar een alternatieve kweekreactor werd gebouwd om te testen. Ik kwam er tot de ontdekking
dat ik mijn creativiteit - met de daar ongekende

mogelijkheden - echt kon botvieren. Hightech
werk met veel kennis uit Oak Ridge in Amerika,
waar toen een kweekreactor met gesmolten zout
werd gebouwd en getest, enz.
Toen ik me aanmeldde bij De Tuut, bleek er vooral behoefte te zijn aan meer rondleiders, dus daar
begon ik mee. Nog altijd willen we daar meer
mensen bij hebben en het is erg leuk werk. Wat
later ging ik elke donderdag naar de ‘fossielengroep’, zoals ik dat noem. Er werken dan een stuk
of twintig techneuten, veel ex-scheepswerktuigkundigen, maar ook anderen die in de VUT of
gepensioneerd zijn. Wat me bij De Tuut meteen
opviel, was dat er zo enorm veel, totaal verschillende disciplines verenigd zijn. Daar zou menig
manager de vingers bij aflikken, als hij dat in zijn
bedrijf kon hebben. Nóg meer bijzonder is dat al
die kerels (ja, ik mis nog altijd de nodige technische vrouwen daar!) samenwerken. De laatste
keuring van Ketel I heb ik met enkele collegavrijwilligers voorbereid. En bij elke nieuw uit te
voeren klus wordt er weer met anderen samengewerkt. Dat alles schept een sterke band en niet alleen op technisch gebied. Het heeft me enorm gesteund dat, toen ik vorig jaar geconfronteerd werd
met het totaal onverwacht overlijden van mijn
LIEF, er door die kerels zoveel medeleven werd
getoond. Eerlijk gezegd, verwachtte ik dat niet zo
van mannen, maar in de praktijk bleek dat wel degelijk het geval.
Sommigen verwachten dat we over twee jaar met
de restauratie van het gemaal klaar zullen zijn,
maar dat moet ik nog zien. Er ligt nog heel veel
interessant werk te wachten. Intussen ben ik ook
begonnen met het vastleggen van de onvoorstelbare hoeveelheid knowhow die er is, en die bij veel
vrijwilligers ‘tussen de oren zit’. Dit om te komen
tot bruikbare procedures voor een volgende generatie. Ook ben ik sinds kort toegetreden tot de
‘ARBO-ploeg’, die de nodige zaken op de rails
gaat zetten.
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Voorlopig moet ik echter eerst maar eens zien of
‘opa’ (ik dus) dit voorjaar slaagt voor zijn examen
stoker. Inmiddels ben ik er achter gekomen dat
stoken met kolen op De Tuut toch heel iets anders
is dan - zoals vroeger voor het naar bed gaan - nog

even een kitje kolen in de haard gooien. Ik zie dat
stokersexamen helemaal zitten en dan … op weg
naar machinist op het gemaal.

ROC Aventus uit Apeldoorn op bezoek bij De Tuut (door Robert Swijtink, docent OT bij ROC Aventus)

In het voorjaar ontmoette ik op de vakbeurs
‘Maintenance Next’ in Rotterdam de heer Roy
Gielen, die daar bij een stand van het toenmalige
Electrabel (nu GDF SUEZ Energie Nederland)
stond, met een aantal modelstoommachines. Mijn
interesse was gewekt, zeker nadat de heer Gielen
enthousiast begon te vertellen over Stoomgemaal
De Tuut en wat er allemaal mogelijk zou zijn voor
mijn leerlingen.
Ik ben als docent werkzaam bij de sector Techniek, afdeling Operationele Techniek van ROC
Aventus in Apeldoorn. De opleiding die wij verzorgen is Allround operationeel technicus.
Deze opleiding omvat werktuigbouwkundige vakken, elektrotechniek, koel- en vriestechniek, motoren en gasturbines, maar ook stoomtechniek.
Het moge duidelijk zijn dat wij de leerlingen ook
met het laatste graag kennis laten maken. Na overleg met de heer Buiteman zijn wij tot een programma gekomen dat op 7 en 8 november is uit-

gevoerd. In totaal hebben 2 x 11 leerlingen instructie gehad over het stoomgemaal.
Na ontvangst met koffie en cake werd er direct
gestart met uitleg over de functie van een gemaal
en met uitleg over de stoomketel. Daarna trokken
de leerlingen de overall aan en gingen ze aan het
werk. Het praktijkgedeelte begon met het
schoonmaken van het brandwerk in de ketel. Vervolgens was het trek maken in de schoorsteen en
vuur opbouwen op het rooster. En toen werd - onder deskundige leiding van de heer Buiteman, samen met een enthousiast team van vrijwilligers de praktijk steeds afgewisseld met theorie. Aan de
orde kwamen het opwarmen van leidingen, de
oververhitter en de stoommachine. De kroon op
deze dag was natuurlijk het in gang zetten van de
twee stoommachines. Na circa een uur draaien
werden ze gestopt en moesten de laatste handelingen worden verricht om ze veilig af te sluiten.
Tijdens het opwarmen werd er ook nog met de
Crossley motor gedraaid en ook hierover kregen
de leerlingen uitleg.
Zowel de docenten als de leerlingen van de afdeling Operationele Techniek hebben een zeer leerzame en leuke dag gehad. De leerlingen waren
heel enthousiast. Ze hebben nu de praktijk gezien,
waardoor de theoretische kennis beter begrepen
kan worden. En ze waren vooral ook zeer te spreken over het zelf mogen meewerken en handelingen verrichten. De totale organisatie was zeer
goed.
Deze dag is mede tot stand gekomen door de
sponsoring van GDF SUEZ, waar wij zeer dankbaar voor zijn. Indien mogelijk komen wij in november 2012 graag nog eens terug.

Techniek (door Henk Buiteman)
In het voorjaar van 2011 zijn de nieuwe onderdelen van Ketel 2 en 3 bij een firma in Duitsland
opgehaald door Grondverzetbedrijf C. Janssen uit
Nijmegen. Meteen daarna hebben we de lange
stoomleidingen - zij het provisorisch - in het systeem van Ketel 2 en 3 gemonteerd, zodat ze niet
meer in de weg lagen. De nieuwe oververhitterpijpen van Ketel 2 hebben we toen tijdelijk opgeslagen op het terrein van De Tuut en in het najaar

tenslotte zijn deze oververhitterpijpen weer als
pakket opgebouwd (waarover elders in dit blad
meer). De oververhitterpijpen van Ketel 3 liggen
nog steeds opgeslagen in een depot in de buurt,
totdat ook zij t.z.t. weer teruggeplaatst kunnen
worden.
In januari jl. maakten enkele medewerkers van
Schoorsteen- en ovenbouwbedrijf Harm Meijer,
gespecialiseerd in ketelbemetseling, hun opwach4

ting. Onder bar koude omstandigheden hebben
deze mannen de bemetseling van de ketels en de
rookgaskanalen aangepakt. Het was duidelijk te
zien dat Ketel 3 het meest in bedrijf is geweest.
De bemetseling verkeerde in zeer slechte staat. In
de rookgaskanalen werd al het voegwerk uitgekrabd en geneutraliseerd, waarna alles opnieuw
gevoegd moest worden. Ook werd de achterwand
van Ketel 2 en 3 hersteld, alsmede een aantal
scheuren en slechte plekken bij Ketel 1. Het resultaat mag er wezen - met dank aan de ploeg van
Harm Meijer - en we kunnen dan ook met recht
trots zijn op deze unieke ketelbatterij, de enige die
er in ons land nog bestaat.
Wat verder? Lastechniek Noord heeft de afzonderlijke oververhitterslangen van Ketel 2 weer aan
de oude in- en uitlaatkasten gelast. Omdat de oude
pijpverbindingen in deze kasten destijds waren
gewalst, moesten we de oude verbindingen koelen
ter voorkoming van lekkages. Gelukkig was dit
niet al te moeilijk. Nadat de werkzaamheden aan
de oververhitter van Ketel 2 waren afgerond, zijn
we begonnen met het aansluiten van de nieuwe
stoomleidingen. We hopen dat deze klus in de
loop van dit jaar geklaard zal zijn, waarna de ketel

weer gestookt kan worden. Het is de bedoeling
om Ketel 3 op dezelfde manier te restaureren, zodat de originele ketelbatterij uiteindelijk weer in
ere zal zijn hersteld.
Dan zijn er nog de plunjerpompen, die voedingwater naar de ketels moeten pompen. Zij worden
elk door een stoommachine aangedreven. De aanzuig van deze pompen was oorspronkelijk aangesloten op een zogenaamde waste-leiding. Dit is de
koelwaterafvoerpijp van de machines. In het door
gecondenseerde stoom opgewarmde koelwater zit
ook een klein beetje cilindersmeerolie. Om te
voorkomen dat dit meegaat naar de ketel, is er een
olieafscheider met lamellen gemaakt (gesponsord
door de firma Facet uit Almere). Om de olie van
het wateroppervlak af te vangen, hebben we een
bandskimmer in gebruik, die door de firma Ecotax
uit Willemstad aan ons is geschonken.
Behalve de grote klussen zijn er nog tientallen andere werkzaamheden uitgevoerd, zoals schilderen,
klein onderhoud, timmeren, aanleg elektra, tuinonderhoud, etc. Dit alles met slechts één doel: ervoor zorgen dat De Tuut voor de toekomst behouden blijft!

Vrouwen op De Tuut (door Wil Buiteman)
Stoomgemaal De Tuut, een mannenbolwerk? Natuurlijk, maar … toch ook niet helemaal. Het begon met enkele dames die tijdens stoomweekends
in het Stoomcafé achter het buffet staan om de bezoekers van een drankje te voorzien. Twee van
hen zijn echtgenotes van vrijwilligers en de andere had helemaal geen binding met De Tuut, toen
ze met dit werk begon. Na zoveel jaren echter is
ze helemaal ingeburgerd en zij is ook degene die
bij bepaalde gelegenheden boeketten schikt en
voor bloemstukjes op de tafels zorgt. Dit ploegje
vrijwilligers is in de loop der tijd uitgebreid met

enkele andere dames, een betrokken buurvrouw
en enkele echtgenotes. Al deze vrouwen hebben
aangetoond hart voor de zaak te hebben. Ze doen
inmiddels veel meer dan aanvankelijk van hen
werd verwacht. Zo wordt er door een aantal van
hen soep gekookt voor de donderdagploeg en dan
gaat het bepaald niet om een klein pannetje. Als
we weten dat er op de werkdonderdagen gemiddeld zo’n twintig mannen klussen, sleutelen, timmeren en sjouwen, dan zal het duidelijk zijn dat er
heel wat soep doorheen gaat. Maar van soep alleen kun je niet leven, zo moet een van de echt5

genotes hebben gedacht, want zij voorziet de
mannen met enige regelmaat van gevulde cake.
Dat wil zeggen op dagen dat er geen gebak bij de
koffie is. En dat gebak is er vaak, want bijna altijd
is er wel iemand jarig, of jarig geweest. Nee, de
mannen zullen op De Tuut bepaald niet van de
honger omkomen. En dan is er nog die mevrouw
die taarten bakt voor de stoomweekends. Nu eens
niet voor de mannen, maar voor de verkoop. Een
geweldig initiatief, waardoor een bezoek aan het

Stoomcafé nóg aantrekkelijker is geworden en
werkelijk nooit is er na een stoomweekend ook
maar één enkele taartpunt overgebleven.
Tja, wat doen die vrouwen nog meer? Schoonmaakwerk als zij dat nodig vinden (eigen initiatief!), want de mannen nemen het niet zo nauw.
Regelmatig vuile handdoeken wassen.
Een ideeënbus neerzetten (wat op zich al een idee
is). Correctiewerk voor de halfjaarlijkse Monumentaal en een puzzel maken voor kinderen. Zorg
dragen voor een schone, te repareren vlag (die tijdens de stoomweekends fier aan de schoorsteen
pleegt te wapperen) en bezoekers enquêteren. En
wat te denken van al die vrouwen die altijd maar
weer die ontzettend vuile overalls van hun wederhelft moeten wassen? Kortom, de vrouwen op het
gemaal hebben zich in betrekkelijk korte tijd onmisbaar weten te maken.
Nogmaals, Stoomgemaal De Tuut, een mannenbolwerk? Natuurlijk, maar … zonder de ondersteunende activiteiten van de vrouwen zou het niet
kunnen functioneren zoals nu het geval is.

Website (door Goof van Oers)
De website van De Tuut (www.de-tuut.nl) dateerde oorspronkelijk uit 2007. De ontwikkelingen op
dat gebied gaan snel, dat was dan ook de reden
om aan vernieuwing te denken.
Er is toen in eigen beheer een nieuwe website
ontwikkeld. De vrijwilligers van De Tuut beschikken over allerlei vaardigheden en een van
hen heeft vele, vele uren besteed aan het bouwen
van een nieuwe website.
Deze is nog in ontwikkeling en hij geeft onder andere de geschiedenis weer van de waterbeheersing
in het Land van Maas en Waal en van Stoomgemaal De Tuut.
Verder is er informatie te vinden over de werking
van stoommachines en er zijn technische beschrijvingen. Bovendien kan men op de openingspagina
de data aantreffen waarop het gemaal te bezoeken
is. Er zijn veel foto’s te zien, zowel van de installatie zelf als van de diverse restauratiewerkzaamheden.
De andere stoomgemalen die ooit in het Land van
Maas en Waal in bedrijf zijn geweest, worden in
een apart hoofdstuk beschreven.

Stoomgemaal De Tuut is een onderdeel van Monumentenstichting Baet en Borgh. Op de nieuwe
website is ook informatie te vinden over déze
stichting en over de andere monumenten die door
haar worden beheerd.
Het gastenboek staat uiteraard open voor opmerkingen over onze organisatie.
Contact met de webmaster is mogelijk via
webmaster@de-tuut.nl
Voorts zijn we bezig met het maken van een digitale nieuwsbrief. Via de website kan men zich
hierop abonneren, waarna hij automatisch per
e-mail wordt verstuurd.

Restauratie Ketel 2 en 3 (door Cor van den Berg)
De Wijchense ploeg vrijwilligers, door collega’s
ook wel De Bende van Wijchen genoemd, bestaat

uit drie man, te weten Henk van Heumen, Willy
Nillesen en Cor van den Berg.
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Voordat ze als vrijwilliger op De Tuut begonnen,
deden ze heel andere dingen. Zo werkte Henk in
een papierfabriek in het onderhoud en nieuwbouw
van het vroegere KNP, tegenwoordig Sappi. Willy
was eigenaar van een installatiebedrijf en Cor
probeerde bij PGEM, later Nuon, de lampen brandende te houden.
Deze ploeg, waarvan ik dus deel uitmaak, is al
enige tijd bezig met de restauratie van Ketel 2 en
3 en de laatste tijd vooral ook met de daarbij behorende oververhitters. Als tussendoortje hebben
we ook nog eens de oude zinken koelwatertank
van de Crossley verkleind en waterdicht gemaakt.
Nadat Ketel 2 in het najaar van 2010 was goedgekeurd, zijn we begonnen met het beproeven op
dichtheid van de oververhitters. Die bleken lek te
zijn, zodat ze vervangen moesten worden. Dit was
gemakkelijker gezegd dan gedaan, want hoe krijg
je zulke gevaartes uit hun ingemetselde behuizing? Eerst moest er een ‘muurtje’ worden gesloopt, wat kritiek van de plaatselijke monumentendienst opleverde. Maar secretaris Goof van
Oers, geen bendelid, heeft dit op zijn vertrouwde
wijze glad weten te strijken door een monumentenwijzigingsvergunning aan te vragen.
Bij Karel van Grinsven kunnen we gelukkig altijd
rondneuzen en daar vonden we vrijwel alles wat
we nodig hadden om de oververhitters eruit te
kunnen slepen. Ook vonden we er materiaal voor
een werktafel, die we toen in elkaar hebben gelast.
Met behulp van takels lukte het ons om het hele
pakket van de oververhitterslangen, inclusief inen uitlaatkasten eruit te trekken. Dit alles hebben
we toen eerst losgemaakt, waarna de onderdelen
nog diverse keren - met veel mankracht - werden
verplaatst. Tenslottte hebben we ze met een snijbrander kapotgesneden en aan Karel van Grinsven
ter recycling aangeboden. Ondertussen waren de
nieuwe, op maat gemaakte oververhitterpijpen al
op De Tuut gearriveerd. Vervolgens hebben we de
nieuwe slangen van oververhitter 2 (elk 150kg
wegend) stuk voor stuk omhoog getrokken en op
elkaar gemonteerd.

Daarna werden de in- en uitlaatkasten door de
firma Lastechniek Noord weer aan de oververhitterpijpen gelast. Tijdens het afpersen bleken er helaas een paar kleine lekjes te zijn, maar op advies
van de NEM (ketel- en installatiebouw) werd besloten om het oververhitterpakket er eerst in te
schuiven en pas daarna weer te gaan persen. De
vraag was echter ‘hoe doen we dít nu weer?’
Henk van Heumen heeft toen op een geheime locatie het ‘Wijchens Wiel’ in elkaar geklust. Met
dit wiel en een staalkabel en een takel hebben we
- op een moment dat iedereen druk was en het bestuur vergaderde, zodat er geen pottenkijkers waren - de oververhitter weer op zijn oude plek teruggeplaatst.
En nu kunnen we verder met de opbouw van de
stoomleidingen en afsluiters.
Vorig jaar al hadden we alle benodigde afsluiters
van Ketel 2 en 3 gedemonteerd, waarna ze naar de
firma Driessen in Millingen werden gebracht.
Daar zijn ze gereviseerd en getest en nadat ze
weer op De Tuut waren aangekomen, hebben we
enkele van deze afsluiters opnieuw aan de stoomleiding gemonteerd.
Omdat Harm Meijer met zijn mannen (schoorsteen- en ovenbouw) - eerder dan verwacht - met
het herstellen van het metselwerk van de rookgaskanalen van Ketel 3 kon beginnen, werd besloten
om nu óók de oververhitter van Ketel 3 te verwijderen. Door de eerder opgedane ervaring verliep
dit vrij vlot. Inmiddels is alles gesloopt op twee
slangensets na, die worden bewaard omdat een
ons onbekend persoon, waarschijnlijk het bestuurslid techniek, hier een bestemming voor
heeft.
Het moge duidelijk zijn dat deze werkzaamheden
niet bepaald stofvrij worden uitgevoerd, maar met
de nodige humor slaan wij ons er doorheen. En
met hulp van de woensdagavondploeg en de adviezen van de altijd aanwezige nestors van onze
groep hopen wij beide ketels in de nabije toekomst weer gebruiksklaar en gecertificeerd te
kunnen opleveren.
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Openingstijden 2012
Stoomdagen:
12 en 13 mei
7 en 8 juli
11 en 12 augustus
8 en 9 september
20 en 21 oktober

11.00 – 16.30 uur
11.00 – 16.30 uur
11.00 – 16.30 uur
11.00 – 16.30 uur
11.00 – 16.30 uur

Geopend voor bezoek:
1 april t/m 31 oktober:
Elke donderdag
Elke zaterdag in
de oneven weken

10.00 – 15.00 uur
10.00 – 15.00 uur

Verder voor groepen op afspraak
Exploitatierekening 2011 Stoomgemaal
Inkoop en kosten BC
Restauratie en onderhoud
Voorziening restauratie ketelbatterij
Vaste lasten
Elektriciteit en water
Porti en telefoon
Administratiekosten
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Vrijwilligerskosten
P.R. waaronder nieuwsbrief
Specifieke kosten

€
€

5.186
57.793

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

16.281
391
3.005
871
752
581
2.356
5.983
3.334
1.003

€

97.536

Entreegelden
Consumpties
Bezoekersgroepen

€
€
€

4.002
2.064
9.642

Opbrengsten trainingen
Overige opbrengsten
Subsidie Gemeente Beuningen
Idem West Maas en Waal
Idem Provincie
Subsidie Waterschap
P.O.P. subsidie
BRIM bijdragen
Draaipremie
Donaties
Sponsoring
Rente uitstaande gelden

€ 1.000
€ 4.655
€ 1.785
€ 3.066
€ 3.066
€ 6.500
€ 35.914
€ 18.737
€
450
€ 2.612
€ 3.214
€
829

€ 97.536

De 43 vrijwilligers hebben het afgelopen jaar een inzet geleverd van 5600 uren. Diegenen die daar gebruik
van willen maken, kunnen een bescheiden kilometervergoeding declareren.
In 2011 is met provinciale subsidie de restauratie van de ketelbatterij gestart.
Monumentaal is een nieuwsbrief van Monumentenstichting Baet en Borgh. Deze nieuwsbrief verschijnt minimaal eenmaal per jaar.
Redactie, administratie en foto’s: Henk Buiteman, Wil Buiteman, Goof van Oers
Stichting Baet en Borgh, de Tuut 1, 6629 AA Appeltern. Tel. 0487-541156 of 06-15180767 www.de-tuut.nl Postbank 5545151

Druk:

Pontanusstraat 4, 6524 HD Nijmegen, tel. 024-3226715
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