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Voorwoord  
 
Zes keer per jaar organiseert De Tuut stoomweek-
ends en wie dat meemaakt, waant zich honderd 
jaar terug in de tijd. De show is compleet. Zwe-
tende, met kolengruis besmeurde stokers bij de 
stoomketels. Temperatuur en stoomdruk in de 
gaten houden. Met een soepele zwaai een schep 
kolen op het vuur. Geduldig uitleg geven aan be-
zoekers en soms even stoom afblazen. In de ma-
chinekamer houden machinisten vrijwel geruis-
loos draaiende stoommachines nauwlettend in de 
gaten. Druppeltje olie hier, even poetsen daar. 
Machtige machines, bijna honderd jaar oud. Be-
zoekers ervaren dit historisch geweld vol bewon-
dering. Vroeger, als de Maas hoog stond, werd 
water uit de Wetering zo, met stoom, over de dijk 
gepompt.  
Onze vrijwilligers voeren dit toneelstuk met ple-
zier op. Hiervoor hebben ze al die jaren gewerkt 
en hiervoor hebben ze ook diploma’s behaald. 
Want je bent niet zomaar stoker of machinist. En 
ze zijn trots op wat ze doen en dat stralen ze ook 
uit.  
Aan De Tuut is ruim 25 jaar gerestaureerd. Dank-
zij Europese subsidie zijn nu Ketel 2 en 3 aan de 
beurt, de grote Lancasters. Maar over twee jaar zal 
het meeste werk klaar zijn. Langzaamaan ronden 
we de periode van restauratie af en gaan we over 
naar de exploitatie. En dan komen de vragen. Wat 

doe je met De Tuut op dagen dat er geen spektakel 
wordt opgevoerd? Hoe richt je De Tuut in als een 
museum? Hoe organiseer je de marketing van De 
Tuut? 
De redactie van Monumentaal vroeg of ik mij aan 
u wil voorstellen. Sinds een jaar maak ik deel uit 
van het bestuur. Ik ben van 1940, geboren in 
Utrecht, met wortels in west Brabant, het noorden 
van Groningen en zuidoost Drenthe. Ik heb de 
technisch-commerciële opleiding gedaan aan de 
Hogere Textielschool in Enschede; voor de ene 
helft textieltechniek en de andere helft marketing. 
Deze opleiding was bepalend voor de rest van 
mijn leven, tot op de dag van vandaag, als vrijwil-
liger bij De Tuut en als bestuurslid van Baet en 
Borgh.  
De eerste twaalf jaar had ik marketing- en publici-
teitsfuncties in de textielindustrie. Maar de tex-
tielproductie verdween uit Nederland en ik stapte 
over naar de overheid. De laatste twaalf jaar als 
persvoorlichter, beleidsvoorlichter en communica-
tieadviseur van de provincie Noord-Brabant. In-
tussen woon ik alweer dertig jaar in het Land van 
Maas en Waal. Mijn liefde voor het communica-
tievak bleef knagen en als u deze Monumentaal 
leest, begrijpt u misschien wel waarom ik mij op 
een dag heb aangemeld bij De Tuut.

                                                                                                                                           Namens het bestuur, 
                                                                                                                                               Henk van Loon 

 
 
De Tuut in vroeger dagen ten tijde van machinist Louis Fliervoet, deel 6 (door Henk Buiteman) 
 
Als het gemaal niet hoefde te pompen, was het 
over het algemeen een rustig bestaan op De Tuut. 
Van de machinist werd verwacht dat hij de instal-
latie in orde hield. De verplichte ketelkeuringen  
werden steeds op tijd uitgevoerd en de ketels  
werden door de stokers regelmatig ontdaan van 
ketelsteen. Achterin het ketelhuis was een werk-
plaats, waar kleine reparaties uitgevoerd konden 

worden. Er was o.a. een handboormachine die er 
nu nog steeds staat. Verder waren de machinisten 
meestal vrij om te doen wat ze wilden. Soms ech-
ter werden ze betrokken bij werkzaamheden van 
het waterschap, zoals te zien is op een foto die ik 
bij een dochter van machinist Hent Daanen aan-
trof. Vóór en tijdens de oorlog was er op de 
Nieuwe Wetering al een veegboot in gebruik. Dat 
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was een bootje dat met behulp van draaiende mes-
sen het rietgras en andere beplanting langs de 
zijkanten van de Wetering onder water kon af-
maaien. Dit wordt nog steeds gedaan, zij het met 
een modern type boot. 
Op de foto zijn in de veegboot drie machinisten te 
zien. Van links naar rechts: Hent Daanen van het 
Rijksche gemaal, Frans van Dinter van gemaal De 
Blauwe Sluis en Louis Fliervoet van De Tuut.  
Als we weten dat machinist Frans van Dinter in 
1943 is overleden, dan wordt duidelijk dat dit  
veegbootje lang daarvoor al bestond. Of het hier 
om een zelfgebouwde boot gaat, is onbekend. 
Omstreeks 1950 kwam er in het rustige bestaan op 
De Tuut enige verandering. Als het gemaal niet in 
werking was, moest er in de kolenloods  aan een 
veegboot worden gebouwd. Het valt niet meer te 
achterhalen van wie dit idee afkomstig was. 
Volgens Leo Greep, zoon van toenmalig machi-
nist Johan Geep, is het ontwerp destijds getekend 
en uitgewerkt door een technische school in Nij-
megen. Daarna kwam er op De Tuut een zware  

 

las-trafo te staan, evenals een metaalschaar die 
met de hand bediend moest worden. Voorts wer-
den er meters staalplaat aangevoerd. Louis Flier-
voet en Johan Greep, de latere machinist van ge-
maal De Blauwe Sluis, knipten de platen op maat, 
waarna de verschillende onderdelen aan elkaar 
werden gelast. Nadat de platen waren ontroest, 
werden ze eerst in de menie en vervolgens in de 
teer gezet. Het resultaat leek op een roeiboot 
waarmee niet geroeid kon worden, maar die was 
voorzien van een benzinemotor: een Morrison, 
afkomstig uit een oude, afgedankte auto. Deze 
motor dreef de messen aan waarmee de planten 
onder water werden afgemaaid. Als er op het ge-
maal werd gepompt, ging dit maaisel drijven en 
uiteindelijk kwam het dan voor het krooshek van 
de vlonder terecht. Om te voorkomen dat dit 
krooshek helemaal dicht kwam te zitten, moest 
alles met een soort hark uit het water worden ge-
trokken. “Een heel karwei en zwaar werk”, herin-
nert oud-stoker Piet van Geenen zich.    
Tegenwoordig wordt het maaisel door een zoge-
naamde krooshekreiniger geheel mechanisch ver-
wijderd, zoals is te zien bij gemaal Bloemers.

Stoker/machinist voor één dag (door Hans Hollink) 
 
Sinds enige tijd biedt De Tuut belangstellenden de 
gelegenheid om een dag mee te lopen in de tech-
niek van het stoomgemaal. Hans Hollink was de 
eerste die van deze gelegenheid gebruik maakte. 
Hij was op het idee gekomen, omdat hij al enige 
tijd donateur was van De Tuut en zijn interesse in  
stoomtechniek was altijd al heel groot. Jaren was 
hij werkzaam bij de PLEM, het voormalige elek-
triciteitsbedrijf in Limburg en ook is hij geruime 
tijd betrokken geweest bij de Stoomwalsenclub 
Nederland, waardoor stoomtechniek niet onbe-
kend voor hem was.     
Na een eerste telefonisch contact werd Hans uit-
genodigd op De Tuut om e.e.a. af te spreken en 
toen ook kreeg hij het installatieboek van ons 
gemaal, zodat hij de techniek van tevoren kon 

bestuderen. Gezien zijn achtergrond had hij daar 
- zoals later bleek - weinig moeite mee. Hoe hij de 
praktijkdag heeft ervaren, kunt u lezen in onder-
staand verslag.   
 
Op zondag 13 mei was ik ’s morgens om acht uur 
al aanwezig en na de koffie en de kennismaking 
met de andere vrijwilligers van dienst was het 
hard aanpoten om de ketel met hout, en later met 
steenkolen, op te stoken. De eerste bezoekers 
werden immers om elf uur verwacht en dan moe-
ten de stoommachines draaien. Omdat de ketel en 
de machines de vorige dag ook al in bedrijf waren 
geweest, ging het voorwarmen van de installatie 
vrij snel, zodat de aanwezige vrijwilligers vol-
doende tijd hadden om mij alles duidelijk uit te 
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leggen. Alle handelingen heb ik - uiteraard met 
werkhandschoenen - zoveel mogelijk zélf ver-
richt: het stoken van de ketel met steenkool, het 
regelen van de trek, het openen van afsluiters en 
het ontwateren en voorwarmen van leidingen. En 
tussen de bedrijven door was er ook nog even tijd 
voor een kop koffie. 
Toen om tien uur de ketel en het leidingsysteem 
op druk waren, ging ik van het ketelhuis naar de 
machinekamer, waar een van de machinisten mij 
van alles ging uitleggen. Het voorwarmen van de 
stoommachines kost veel tijd en is precisiewerk. 
Maar toen dat klaar was, brak het meest spannen-
de moment van de dag aan. 
Om de machine te starten moest de toevoer 
stoomafsluiter heel snel worden opengedraaid, 
waarna de machine langzaam op gang kwam. Het 
vliegwiel ging steeds sneller draaien, de manome-
ters gingen bewegen en aanwijzen en vrijwel zon-
der lawaai kwam de stoommachine op toeren. 
Daarna moesten diverse onderdelen worden ge-
smeerd en toen de oliepotjes het goed deden en 
gevuld waren, en toen ook de tweede machine in 
bedrijf was genomen, was het meeste werk voor 
mij - als machinist - achter de rug. Wel moest ik 
nog in het wachtboek vermelden dat beide machi-
nes zonder problemen waren gestart.  

Omdat ze nu goed werkten, moest ik - nu weer als 
stoker - ervoor zorgen dat er voldoende water in 
de ketel werd gepompt. Deze handelingen vergen 
veel ervaring en het duurde dan ook even voordat 
ik de werking van de stoominjector goed door 
had. Dit vond ik heel spannend, want er was toen 
even heel veel lawaai en heel veel stoom. 
Ik heb deze dag als heel leuk ervaren, vooral ook 
omdat ik zelf veel mocht/moest doen. De sfeer 
was uitermate gezellig en aan het einde van de 
dag dronken we gezamenlijk een drankje en kreeg 
ik een herinneringscertificaat. Het is jammer dat 
ik zover weg woon, anders zou ik beslist veel 
vaker naar De Tuut komen. Maar ik heb er - hoe 
dan ook - een onvergetelijke dag gehad!   

Interne opleiding (door Leo van Hulst) 
 

Op stoomgemaal De Tuut wordt er heel serieus 
omgegaan met de installatie. Vaak denken bezoe-
kers dat het speelgoed is waar grote mannen mee 
spelen, maar dat is het zeker niet. Het werken met 
stoom onder druk en hoge temperatuur dient met 
kunde en respect te gebeuren. Daarom worden de 
ketels gestookt door personeel dat de installatie 
door en door kent en dat van de uitgebreide, wet-
telijke regelvoering op de hoogte is. Ook is het 
een ware kunst om zoveel mogelijk stoom uit één 
kilogram kolen te halen. Dat maakt het grote ver-
schil tussen ‘kolenopgooiers’ en echte stokers.  

In de winter was er een serie lesavonden over 
stoomtechniek en natuurlijk ook over onze ketels. 
De cursisten zijn enthousiast en mailen elkaar met 
vragen en systeemschetsen. Wat onduidelijk is, 
wordt besproken en verder uitgezocht. Daar gaat 
veel tijd in zitten, maar dat is onze hobby. Na het 
behandelen van de theorie zijn de aspirantstokers 
er nog (lang) niet. Ook in het ketelhuis zelf moe-
ten ze alles goed kunnen aantonen en ze lopen 
stage tijdens de stoomweekends.  
Intern wordt er eerst een theorie-examen afgeno-
men en moet er eventueel nog bijgestudeerd wor-
den. Daarna volgt het ‘officiële’ examen waarbij 
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ook twee gecommitteerden van buitenaf aanwezig 
zijn. Wanneer daarna de aspirantstoker blijk geeft 
(onder toezicht) de installatie zelfstandig te kun-
nen bedienen, mag hij zich stoker gaan noemen. 
Op dinsdag 8 mei 2012 werden drie aspirantsto-
kers op De Tuut aan de tand gevoeld om te onder-
zoeken of ze behalve de theorie ook de praktijk 
beheersten. Ketel 1 was daartoe voor het eerst dit 
jaar in gebruik genomen, d.w.z. het (hout)vuur in 

de vuurgang was aangestoken, nadat het schoor-
steenkacheltje al voor voldoende trek had ge-
zorgd. De elektrische voedingpomp zorgde voor 
extra circulatie. De kandidaten werden stuk voor 
stuk ondervraagd en bleken hun zaakjes goed voor 
elkaar te hebben. Ieder van hen kreeg na afloop 
het felbegeerde certificaat ‘Stoker’ uitgereikt. En 
natuurlijk werden de andere vrijwilligers na dit 
succes getrakteerd op gebak. 

 

Techniek (door Henk Buiteman)  
 

Zaterdag 12 mei werd het stoomseizoen geopend 
door heemraad M. Gremmen, lid van het dagelijks 
bestuur van Waterschap Rivierenland. Na de ge-
bruikelijke toespraken was het tijd voor de ope-
ningsceremonie. De ketel was toen al gedurende 
enkele dagdelen gestookt, zodat hij op druk en 
temperatuur was, zoals dat heet. De heer Grem-
men gooide enkele scheppen kolen op het vuur en 
vervolgens begaf hij zich in gezelschap van een 
aantal vrijwilligers en het aanwezige publiek naar 
de machinekamer. De beide machines waren eer-
der al uit de winterconservering gehaald, d.w.z. 
van vet ontdaan en glimmend gepoetst. Ze waren 
langdurig voorgewarmd, zodat de stoom na toela-
ting niet direct zou condenseren. Op een teken van 
de machinist draaide de heer Gremmen de grote 
stoomafsluiter snel open, waarna het vliegwiel 
langzaam ging draaien en de eerste machine op 
toeren kwam. Daarna werd de tweede machine op 
dezelfde wijze in werking gesteld. 
Nog steeds wordt er hard gewerkt aan de restaura-
tie van het gemaal. Want het is ons streven om het 
in 2017 weer geheel operationeel te hebben. Dan 
is het namelijk precies honderd jaar geleden dat 

met de bouw van De Tuut werd begonnen. En het 
zou geweldig zijn als we dan - zoals voorheen - 
met behulp van één van de grote ketels en twee 
machines weer kunnen pompen.  
Afgelopen winter is de as van bemalingspomp 2 
in lijn gebracht met de as van stoommachine 2. 
Hier ging het om eenzelfde actie als bij bema-
lingspomp 1, waarover u in de najaarsuitgave van 
de Monumentaal in 2011 heeft kunnen lezen. Dit 
jaar zal hopelijk ook bemalingspomp 2 weer gaan 
draaien, zij het heel kort, want onze kleine ketel 
kan dit vermogen niet aan. 
De oververhitter van Ketel 2 is in zijn gemetselde 
gewelf getrokken en de stoomleidingen zijn aan-
gesloten. Toch moet er nog heel wat gebeuren 
voordat Ketel 2 weer operationeel is, maar het 
begint nu op te schieten. 
De restauratie van de Crossley motor is voltooid. 
Coördinator van dit project, Henk Bessels, heeft 
deze motor bij de opening van het stoomseizoen 
‘officieel’ bedrijfsvaardig verklaard. Inmiddels 
heeft de Crossley al heel wat keren gedraaid. Dus 
ook als het gemaal niet onder stoom staat, kunnen 
we de bezoekers tóch iets spectaculairs laten zien.  
En dan is er nog de Stork Ricardo. Al geruime tijd 
is een team vrijwilligers druk bezig om ook deze 
motor te reviseren. Cilinderkoppen worden ge-
trokken, in- en uitlaatkleppen worden geschuurd, 
verstuivers worden getest en koelwater- en brand-
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stoftanks worden passend gemaakt voor de be-
schikbare ruimte in de motorenzaal.  
Het zou te ver voeren om ook een opsomming te 
geven van alle kleinere klussen, want dat zijn er 
heel wat. Het moge duidelijk zijn dat er áltijd 

werk is voor de vrijwilligers, heel veel werk zelfs. 
Het wordt echter met groot enthousiasme verricht, 
want wat is er leuker dan te kunnen/mogen mee-
werken aan de restauratie van dit unieke stoom-
gemaal?! 

 
Allemaal Land Rovers (door Henk van Loon)  
 
Op 17 juni organiseerde Land Rover Club Hol-
land zijn jaarlijkse Vaderdag toertocht. Deze keer 
in het Land van Maas en Waal en Noord-Brabant. 
En ze zochten een geschikte startplaats. Of dat bij 
De Tuut zou kunnen en of er dan ook een stoom-
machine kon draaien? Want veel clubleden heb-
ben belangstelling voor techniek. En er komen 
veel mensen, misschien wel 400, met kinderen en 
ze nemen ook honden mee. En als het regent, lo-
pen ze ook nog eens veel modder naar binnen. En 
ze willen ook graag koffie met gebak. “Zou dat 
kunnen?” vroeg Land Rover enthousiast, Marcel 
Vonk, uit Wamel. Hij zit in de commissie die 
zulke evenementen organiseert.” Of wordt dat een 
probleem?” Nee, natuurlijk niet, vonden we bij De 
Tuut, dat gaan we regelen.  
Land Rover Club Holland, kortweg LRCH, is een 
vereniging van liefhebbers van het Engelse merk 
Land Rover. De club, die in 1988 werd opgericht, 
telt intussen meer dan 2500 leden. Het bestuur 
wordt bijgestaan door ondermeer een technische 
commissie, een infoteam, een evenementen-
commissie en een commissie voor clubavonden. 
Met zoveel leden beschikt de club over een ruim 
budget. Doel van de LRCH is om eigenaren van 
een Land Rover, Range Rover, Discovery en 

Freelander, en mensen die er (nog) geen hebben 
maar het merk een warm hart toedragen, zoveel 
mogelijk te laten genieten van de bijzondere ei-
genschappen van deze terreinauto's. 
De rit werd natuurlijk op de site van LRCH aan-
gekondigd: Op Vaderdag hebben we weer een 
leuke rit, die start in het Land van Maas en Waal. 
Eigenlijk start hij al op donderdag 14 juni, niet 
door ons, maar door de vrijwilligers van Stichting 
Baet en Borgh. Zij beginnen donderdags al met 
het voorstoken van de kleine ketel. Vrachten ko-
len zullen in de ketel gegooid moeten worden om 
zondag genoeg basiswarmte te hebben. Deze 
voorbereiding is nodig, zodat deze mastodont 
onder de stoommachines ’s morgens rond 9.00 
uur, speciaal voor de LRCH, in werking kan zijn. 
De vrijwilligers van De Tuut vonden het van tevo-
ren toch wel spannend. Het werd een van de 
grootste ontvangsten op het stoomgemaal tot nu 
toe. Er moest zelfs extra parkeerruimte komen 
langs de Maas. Maar alles liep op rolletjes. En het 
weer was schitterend. 
Na afloop werd de balans opgemaakt: 180 Land 
Rovers in alle soorten en maten, 530 personen, 
inclusief kinderen. En … ook nog honden in alle 
soorten en maten, waaronder een paar hele grote. 

Vrijwilliger aan het woord (door Tineke Hulsbergen) 
 
In de nazomer van 2011 verhuisde ik van een 
mooi, ander (groot) dorp naar mooi, klein Appel-
tern. Het was een bewuste, doordachte keuze. 

Toch heeft de schoonheid van dit dorp en de om-
geving me enorm verrast. Zelfs overrompeld, zou 
je kunnen zeggen.  
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Ik kende dit gebied, Maas en Waal, wel min of 
meer. Mijn vader is geboren in Altforst en veel 
later, toen hij al oud was, gingen we samen met 
enige regelmaat naar Altforst en maakten we 
wandelingen over de Tuut, waar hij vroeger als 
kind het brood bezorgde. Ook brachten we een 
keer een bezoek aan de nieuwe lagere school in 
Appeltern, in een zoektocht naar de steen die 
vroeger het oude schooltje sierde met de tekst 
“Laat de kindekens tot mij komen”. Mijn vader 
liep vroeger dagelijks onder deze steen met he-
melse tekst door, toen hij samen met zijn broers 
en zus het oude lagere schooltje bezocht. Op hun 
klompen legden ze de weg tussen Altforst en Ap-
peltern dagelijks af. Ik denk dat tijdens de wande-
lingen met mijn vader de basis is gelegd voor mijn 
uiteindelijke keuze om me te vestigen in Appel-
tern. 
Eenmaal hier, ontstond de behoefte om iets te 
doen voor dit dorp, als een soort van ruil voor 
mijn plezier er te kunnen wonen. In het vroege 
voorjaar van 2012 diende zich een gelegenheid 
aan. In Sermoentje, ons maandelijkse streekblad, 
stond in maart een advertentie waarin vrijwilligers 
gevraagd werden voor De Tuut. Op een werkdon-
derdag legde ik er mijn eerste bezoek af en ik 
werd er heel gastvrij ontvangen door Goof van 
Oers. Waarna ik in overleg met hem al snel be-
sloot mij officieel aan te melden als vrijwilliger. 

In eerste instantie om buffetdiensten te gaan doen. 
En na een korte inwerkperiode lukte het me om 
dit zonder al te veel brokken te volbrengen. De 
horecawereld was me voordien geheel onbekend, 
maar bleek wel een erg leuke uitdaging.  
Eenmaal werkzaam in De Tuut bleek er een tekort 
aan rondleiders. Dat leek me ook leuk om te doen, 
maar het riep bij mij wel wat vragen en twijfels 
op. Hoe ga je anderen iets vertellen over techniek, 
terwijl je er zelf weinig of geen affiniteit mee 
hebt. Toch maar alle moed bijeengeraapt en het 
besluit genomen deze uitdaging aan te gaan. 
En dan gaat er een nieuwe wereld voor mij open 
en mijn eerste vergadering in het kader van uit-
breiding van het aantal rondleiders is bijzonder. 
Pas daar kom ik wezenlijk tot de ontdekking dat 
het een mannenwereld is die ik ga betreden. Voor 
mij is dat een verrassing en voor de aanwezige 
mannen is het even wennen. Tenminste, dat ge-
voel heb ik op dat moment. Alsof ze zich even 
opnieuw moeten  programmeren, want met een 
vrouw erbij zou je je wellicht iets anders willen 
uitdrukken? Maar heren, dat is slechts míjn ge-
voel, jullie mogen zelf zeggen of het klopt of niet. 
In ieder geval krijg ik alle ruimte en informatie 
om me te ontwikkelen tot een - naar ik hoop - 
(vol)waardig rondleider. In mijn leertijd krijg ik 
de gelegenheid om mijn opgedane theoretische 
kennis in praktijk te brengen tijdens de vakantie 
van Jacques Verheggen, vaste gids op de fluister-
boot. Het is spannend, leuk en leerzaam om samen 
met Arşak de rondvaarten te doen.    
Op dit moment ben ik ruim een halfjaar werkzaam 
als vrijwilliger op De Tuut. Ik heb geprobeerd om 
mijn aandeel te leveren op verschillende fronten. 
En ik kreeg de gelegenheid om kennis te maken 
met verschillende soorten werk. Met veel plezier 
kijk ik op deze korte periode terug en ik hoop dat 
van mijn diensten nog geruime tijd gebruik kan 
worden gemaakt. En … als zich nog nieuwe uit-
dagingen mochten voordoen, dan zal me ik hier-
voor níet afsluiten.
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Rondleiders op De Tuut (door Goof van Oers) 
 
Het stoomgemaal is het gehele jaar voor groepen 
op afspraak te bezoeken. Afhankelijk van de wen-
sen kan worden begonnen met een kop koffie en 
vlaai en daarna een rondleiding. 
Hier wordt veel gebruik van gemaakt, maar … het 
aantal rondleiders is zeer beperkt. Dit betekent dat 
het vaak op dezelfde mensen neerkomt. De Tuut 
heeft op dit moment een vrijwilligersbestand van 
ruim 45 personen, waaronder ruim 30 ‘techneu-
ten’. Het aantal rondleiders was in de loop der tijd 
echter geslonken tot 4 en dat is te weinig om alle 
groepen die zich aanmelden, te kunnen ontvangen. 
Bovendien legt het een te groot tijdsbeslag op 
deze mensen. Begin dit jaar zijn we daarom ge-
start met het werven van rondleiders onder de 
‘techneuten’. Met als resultaat, dat zich vijf men-
sen hebben aangemeld, die dit wel eens wilden 
proberen. En dan was er nog een nieuwe vrijwil-
ligster die óók spontaan interesse toonde. 
Inmiddels zijn er een paar introductiebijeenkom-
sten geweest, waar de inhoud van de rondleiding 
werd doorgenomen. Je kunt het echter alleen maar 
goed leren door én te luisteren én te doen. Daarom 
hebben de nieuwelingen een aantal keren als toe-
schouwer met een groep meegelopen en vervol-
gens zijn ze begonnen met het zélf te doen. On-
dertussen hebben ze nagenoeg allemaal al één of 
meer rondleidingen gedaan en in het najaar zal er 
een evaluatie plaatsvinden.  
Met het oog op de toekomst willen we echter nog 
meer mensen gaan trainen. Want binnen geruime 
tijd zal de restauratie van De Tuut zijn voltooid en 

is er alleen nog maar onderhoud nodig. Dan zal er 
te weinig werk zijn voor het huidige, grote aantal 
techneuten. Wellicht willen en kunnen zij - even-
als mensen van buitenaf - de ploeg rondleiders te 
zijner tijd komen versterken. Dit, omdat we het 
groepsbezoek willen gaan uitbreiden. Want dat 
betekent een bron van inkomsten die ons minder 
afhankelijk maakt van overheidssubsidies. 
Rondleiden betekent niet - zoals bij onderhoud en 
restauratie - een vaste werktijd, maar we komen 
als de klant het vraagt. Dat behoeft dus een flexi-
bele opstelling van de mensen die dit (gaan) doen. 
Het moge duidelijk zijn dat we daarom doorgaan 
met het werven van vrijwilligers op dit gebied. 
Ook is er nog behoefte aan gastvrouwen voor de 
bemanning van ons Stoomcafé tijdens groepsbe-
zoeken en stoomweekends. Dus … wie voelt zich 
geroepen??? 

       
Arbeidsomstandigheden (door Peter Hoogveld) 
 
ARBO is in het bedrijfsleven een bekend begrip. 
De werkgever heeft er alle baat bij dat zijn mede-
werkers onder veilige omstandigheden hun werk 
kunnen uitvoeren. Eigenlijk is dit bij Stoomge-
maal De Tuut niet anders. Ook hier is de nood-
zaak van veilig werken - door vrijwilligers met 
verschillende achtergronden - uitgangspunt.  
De Arbo-werkgroep heeft in het voorjaar een risi-
co inventarisatie uitgevoerd en aan de hand daar-
van een plan van aanpak opgesteld, dat lopende 
het jaar wordt uitgevoerd. Maar óók de vrijwil-
ligers hebben oog voor veilig werken en óók zij 
komen regelmatig met verbetersuggesties. Zo zijn 
er de afgelopen periode tal van werkzaamheden 
uitgevoerd die de veiligheid verhogen: 
• Het voorwarmen en tornen van de machines 

is veiliger gemaakt door het uitvoeren van 
enkele technische wijzigingen in het stoom-

systeem. Uiteraard is hier instructie over ge-
geven. 

• Op de vlonder is een aantal gaten die een bij-
na-ongeval veroorzaakten, afgedekt. 

• Het doseren van chemicaliën via de aanzuig 
van de stoominjector, zoals we dat nu doen, 
is veiliger dan voorheen, toen we hiervoor 
een aparte perspomp gebruikten. Er is nu 
minder kans op lekkages.  

• Bij de Stork Ricardo zijn gaten rondom het 
vliegwiel dichtgemaakt, zodat men zich hier 
niet meer kan verstappen. 

• Bij de ingang van de kelder zijn veiligheids-
helmen opgehangen. Dit i.v.m. het lage pla-
fond.  

• Er is een hekwerk bij de Crossley geplaatst.   
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• En ook dit najaar wordt de maandelijkse in-
structieavond voor stokers en machinisten 
weer opgestart. 

 
Naast de vele vrijwilligers heeft De Tuut ook te 
maken met bezoekers. Oók zij dienen beschermd 
te worden tegen gevaren. Gevaren, die zijzelf 
mogelijk niet onderkennen. Zo is de kracht van 
een draaiend vliegwiel zo sterk, dat deze niet snel 
te stoppen is. Reden temeer om ervoor te zorgen 
dat niemand erbij kan komen. Daarom zijn we nu 
bezig om het - al aanwezige - hekwerk rond het 
vliegwiel van de stoommachines dicht te maken 
met roostergaas, zodat het publiek op veilige af-
stand de draaiende installatie kan bezichtigen. 
 

 
Secretarieel jaaroverzicht over het jaar 2011 (door Goof van Oers) 
 
Aantal werkzaterdagen                                     23  
Aantal werkwoensdagavonden                                    49  
Aantal werkdonderdagen                                    50  
Aantal gewerkte uren door vrijwilligers               5600  
Aantal bijeenkomsten met vrijwilligers                    1  
Aantal bestuursvergaderingen                          7  
Aantal stoomweekends                                        5  
Aantal stoomdagen met presentatie                         1  
Aantal instructiebijeenkomsten vrijwilligers                              5  
Aantal bezoekers op stoomdagen                               1558  
Aantal bezoekers buiten stoomweekends                             1272  
Aantal rondleidingen in aparte groepen                       48  
Aantal scholen                                                    4 
Aantal leerlingen                                   141 
 

 
 

                 Stoomdagen 2013: 
 
 

                                                   11 en 12 mei   11.00-16.30 uur 
                                                   13 en 14 juli   11.00-16.30 uur 
                                                   10 en 11 augustus  11.00-16.30 uur 
                                                   14 en 15 september  11.00-16.30 uur 
                                                   19 en 20 oktober       11.00-16.30 uur 
 
Het Stoomcafé in de voormalige kolenloods is ook beschikbaar voor vergaderingen en bijeenkomsten.  
Verder is het gemaal een door de gemeente aangewezen trouwlocatie.  
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