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Voorwoord  

Altijd werd het voorwoord geschreven door een 

bestuurslid van Stichting Baet en Borgh. Maar nu 

even niet. Voor deze ene keer maken we een uit-

zondering en nemen twee redactieleden van de 

Monumentaal de tekst voor hun rekening. 

Na de oprichting van Stichting Baet en Borgh in 

1983 werd al snel de noodzaak gevoeld een 

nieuwsbrief te doen uitgaan. Dit om sponsors en 

donateurs op de hoogte te houden van de restau-

ratie van De Tuut, maar ook om hen te informe-

ren over de andere monumenten die de stichting 

onder haar beheer heeft, mocht daar aanleiding 

toe bestaan. De eerste nieuwsbrief verscheen in 

1984, bijna dertig jaar geleden. Bestuur en vrij-

willigers kunnen met recht trots zijn op een 

nieuwsbrief waarin - zij het met enige onderbre-

kingen - gedurende zoveel jaren verslag werd 

gedaan van de ontwikkelingen op De Tuut. En 

wij zijn dankbaar dat ook wij - gedurende acht 

jaar - ons steentje daaraan hebben mogen bijdra-

gen.  

Zonder ook maar enige redactionele ervaring en 

met slechts oude Monumentaals als voorbeeld 

gingen we enthousiast aan de slag. Waarover gin-

gen we schrijven en … gingen we dit zelf doen of 

lieten we anderen aan het woord? Het werd uit-

eindelijk een combinatie van beide. Aan nieuws 

was er gelukkig nooit gebrek. Er gebeurde altijd 

zoveel op De Tuut dat het vaak moeilijk was om 

een keuze te maken. Toch waren we bang dat het 

allemaal wel eens te technisch zou kunnen wor-

den en daarom hebben we de rubriek 

‘Vrijwilliger aan het woord’ opnieuw ingevoerd. 

Want van vrijwilligers moet De Tuut het hebben, 

zonder hen geen restauratie. Maar, wie zijn ei-

genlijk die vrijwilligers?   

Trouwe lezers weten inmiddels dat zij lang niet 

alle een loopbaan in de techniek hebben gehad. 

Het is een gemêleerde groep met zeer verschil-

lende achtergronden, maar wel met één gemeen-

schappelijk doel en dat is de restauratie en exploi-

tatie van De Tuut tot een succes te maken. Het 

enthousiasme is groot, dat hebben de ‘vrijwilli-

gers aan het woord’ de lezer keer op keer duide-

lijk laten weten. 

Wij vroegen ons echter af hoe we de Monumen-

taal nog herkenbaarder zouden kunnen maken.  

Het vereiste ons inziens een vaste indeling met 

als basis een aantal vaste rubrieken. Daartoe werd 

naast het voorwoord,‘Vrijwilliger aan het woord’ 

en het stukje ‘Techniek’ ook een pagina gereser-

veerd voor mededelingen van het bestuur van 

Baet en Borgh. Voorts hebben we een aantal ke-

ren aandacht geschonken aan het leven op en bij 

het gemaal in vroeger dagen. Aan ideeën heeft 

het ons gelukkig nooit ontbroken. Maar nu, na 

zoveel jaren en zoveel Monumentaals, vinden wij 

dat onze taak erop zit. Een taak die we altijd met 

veel plezier hebben uitgevoerd, maar het wordt 

nu tijd, menen we, dat anderen het stokje van ons 

gaan overnemen. Wij mogen dan wel enige struc-

tuur in de nieuwsbrief hebben aangebracht, toch 

moeten we waken voor het feit dat de nieuwsbrief 

te voorspelbaar gaat worden. Daarom zal deze 

Monumentaal onze laatste zijn. 

Ook vanaf deze plek willen we redactielid en 

vormgever Goof van Oers heel hartelijk bedan-

ken voor de prettige samenwerking en vooral ook 

voor het eindeloze geduld waarmee hij onze vele, 

op de valreep geconstateerde fouten steeds maar 

weer heeft gecorrigeerd. En tenslotte wensen wij 

u allen veel leesplezier!   

Henk en Wil Buiteman 

Het veegbootje van het Spijkswiel (door Henk Buiteman) 

Vlakbij het dijkmagazijn dat is gelegen aan de 

Maas en dat wij gebruiken voor de opslag van 

allerlei materialen, ligt achter een oude dijklus 

een prachtig, bijna vierkant binnenmeertje, het 

Spijkswiel genaamd. Het is waarschijnlijk ont-

staan na een natuurlijke doorbraak van een oever-

wal langs de Maas, nog vóór de dijkaanleg in de 

14e eeuw. Het meertje staat via kleine slootjes en 
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sluisjes in verbinding met de Nieuwe Wetering, 

die op de Maas uitkomt. Dit visrijke meertje 

wordt gebruikt door een hengelsportvereniging 

met de toepasselijke naam Het Meertje. De leden 

onderhouden het door er regelmatig waterplanten 

te maaien, zodat het water open blijft en er gevist 

kan worden.  

De heer Polman, die dichtbij het dijkmagazijn 

woont en die er een oogje in het zeil houdt, ver-

telde mij eens dat het maaien vanuit een speciaal 

bootje gebeurt. Het lag op dat moment afgemeerd 

aan de waterkant en was gedeeltelijk afgedekt 

met een zeil. Het model en de inrichting van het 

bootje kwamen mij enigszins bekend voor, want 

in de Monumentaal van november 2012 schreef 

ik een stukje over de machinisten Fliervoet en 

Greep, die rond 1950 van het waterschap de op-

dracht kregen om dit soort veegbootjes te bouwen 

in de uren dat er op het gemaal niets te doen was. 

Na informatie te hebben ingewonnen bij de secre-

taris van de hengelsportvereniging kwam ik er 

achter dat dit bootje inderdaad van het water-

schap afkomstig is. Het is dus echt een oud, origi-

neel veegbootje. Blij verrast was ik met de uitno-

diging om een vaar/demonstratietochtje mee te 

maken. Dat gebeurde op een mooie dag in augus-

tus.  

Ik werd hartelijk ontvangen door de secretaris 

van de hengelsportvereniging, die zijn kleinzoon 

had meegenomen. Het werd een leerzaam tochtje. 

Het bootje is eigenlijk een grote rechthoekige 

kuip (met een motoraandrijving vóór de schroef), 

die d.m.v. een keerkoppeling voor- en achteruit 

kan varen. Er zit een kleine Franse motor in van 

het type Bernard van de Renault fabriek. 

Het V-vormige scherpe veegmes wordt door een 

ketting onder het wateroppervlak, net boven de 

bodem, achter de boot voortgetrokken. Via een 

aftakking van de hoofdas wordt er d.m.v. een 

excentriekbeweging met regelmaat aan deze ket-

ting getrokken, zodat het mes steeds een snijbe-

weging maakt. Achter het bootje zijn dan meteen 

de afgesneden waterplanten te zien die op het 

water drijven. 

Leo Greep, zoon van de machinist van het ge-

maal te Maasbommel, had mij wel eens verteld 

over de werking van dit soort bootjes. Toen hij 

echter de foto’s van dít bootje zag, bleek het toch 

niet het model te zijn waaraan zijn vader destijds 

had meegewerkt. Het nu gevonden veegbootje is 

een nieuwer type, dat in de jaren zestig van de 

vorige eeuw veelvuldig werd gebruikt. Tegen-

woordig zijn dit soort bootjes nog steeds in ge-

bruik, maar dan wel in een meer moderne uitvoe-

ring.  

Het Motorium (door Joep v.d. Brink) 

Alvorens in de volgende Monumentaal wat meer 

te vertellen over de Loeffencollectie, willen we u 

graag informeren over de stand van zaken betref-

fende het Motorium. 

MOTORIUM, dat is de naam van de nieuw ge-

bouwde expositiehal die de afgelopen maanden is 

verrezen naast gemaal Bloemers. In deze hal zul-

len de motoren van de Loeffencollectie worden 

tentoongesteld. 

Het casco is inmiddels gereed. Het is een prachti-

ge, lichtovergoten ruimte met een prettig hoog 

dak. Ideaal om in te exposeren en een aanwinst 

voor De Tuut. 

Het gebouw is neergezet door aannemersbedrijf 
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van Woezik uit Puiflijk, in nauwe samenwerking 

met vrijwilligers van De Tuut die een deel van 

het werk voor hun rekening hebben genomen. De 

bouwcommissie onder leiding van Willy Nillesen 

heeft de bouw begeleid en heel strak op de centen 

gepast. De andere leden van deze commissie, 

Cees van den Akker, Joop van Gruijthuijsen, Ton 

Thomassen, Ad van Eck, Henk Beers,  Mart van 

den Brink en Jan Reijnen zijn allemaal deskundig 

op het gebied van bouwen. Een betere begelei-

ding hadden we dan ook niet kunnen wensen. Er 

staat een goed uitgevoerde hal, die nagenoeg bin-

nen het budget tot stand is gekomen. Daar kun-

nen ze bij de HSL, de Betuwelijn en de Noord-

Zuidlijn nog wat van leren. 

Zoals gezegd hebben de vrijwilligers een deel 

van het werk voor hun rekening genomen. De 

vloerverwarming is gelegd in de warmste week 

van het jaar. In een glazen gebouw, nog zonder 

ventilatie; een sauna was er niets bij. Kortom, een 

zware klus, die echter met goed resultaat is ge-

klaard.  

Nu zijn we bezig met het installeren van licht, 

water, een toilet en een klein keukentje. En na-

tuurlijk ventilatie en een afzuiging, zodat de mo-

toren binnen kunnen draaien zonder de bezoekers 

en de vrijwilligers de adem te benemen. De ko-

mende periode gaan we nadenken over de inrich-

ting van de expositie. Daar is momenteel nog 

discussie over. 

De ingang van het gebouw, vanaf de dijk, is ook 

nog onderwerp van nadenken en discussie. Er is 

namelijk aan Stichting Baet en Borgh een bijzon-

dere stoommachine met een pomp aangeboden, 

die op de dijk vóór het Motorium een plaats zou-

den kunnen krijgen. De inpassing ervan is niet 

eenvoudig, maar de machine is wel een aanwinst. 

Een oplossing is mogelijk, Ton Thomassen heeft 

daarvoor al voorstellen gedaan, maar dan moeten 

de gemeente en het Waterschap wel willen mee-

werken. We zullen u in de Monumentaal van de 

ontwikkelingen op de hoogte houden.  

Operationele Techniek op bezoek bij Stoomgemaal De Tuut (door Saskia Al en Remco Pollé)  

Op maandag 13 mei brachten wij met de oplei-

ding een bezoek aan het Stoomgemaal De Tuut in 

Appeltern. Het doel was de opgedane kennis tij-

dens de lessen in praktijk te brengen door het in 

werking stellen van het gemaal. 

We begonnen de dag met een korte uitleg over de 

geschiedenis van het stoomgemaal en een globale 

uitleg over deze bemalingsinstallatie. Voordat het 

vuur in de ketel kon worden gedaan, moest er 

trek worden gemaakt in de schoorsteen, door het 

aansteken van een klein vuurtje. Daarna werd het 

vuur aangestoken en kon het met hout en kolen 

verder worden opgebouwd. 

Door de vrijwilligers van het stoomgemaal werd 

uitleg gegeven over dit type ketel en vervolgens 

werden alle appendages en leidingen in het ketel-

huis nagelopen.  

Toen kwam het volgende stuk theorie aan bod: de 

ketelbouw en inrichting van de verschillende 

stoom- en watersystemen, de werking van ver-

schillende onderdelen, zoals de plunjerpomp en 

de stoomejector en de regelgevingen wat betreft 

stoominstallaties. 

Tijdens de lunch moesten het vuur en het water 

in de tankketel worden bijgehouden. En toen 

werd het tijd om de stoommachines na te lopen. 

Smeerolie moest worden bijgevuld, zodat de be-

wegende delen konden worden voorgesmeerd. 

De stoommachines werden in de juiste stand ge-

tornd en het voorwarmen kon beginnen. Hierna 

kon de hoofdstoomafsluiter van de stoommachi-
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ne worden opengedraaid, zodat deze tot leven 

kon worden gebracht. 

Toen de stoommachines draaiden, werd het nóg 

belangrijker om de ketelspanning zoveel als mo-

gelijk constant te houden om onnodige materiaal-

spanningen te voorkomen. Langzaam werden de 

stoommachines weer tot stilstand gebracht en kon 

de installatie worden afgebouwd. 

Met onze technische achtergrond hebben we veel 

nieuwe dingen kunnen leren over de oude tech-

nieken die vroeger werden toegepast. Op school 

kunnen we veel praktijkervaring opdoen, alleen 

het stoomgedeelte blijft hierbij achter. Daarom 

was het juist heel bijzonder dat wij dat bij het 

stoomgemaal konden doen. De samenwerking 

tussen de vrijwilligers en leerlingen ging erg 

goed, hierdoor hebben we een erg gezellige dag 

gehad bij De Tuut.  

Vrijwilliger aan het woord (door Stef Geurts) 

In de krant stond een advertentie, waarin gezocht 

werd naar vrijwilligers om samen een oud stoom-

gemaal te gaan restaureren. Dat was in 1997. Dat 

leek me wel wat, omdat ik het als kind leuk vond 

om met stoommachientjes te spelen.  

Ik heb Jan Reijnen opgebeld of ik kon komen, 

wel met de mededeling dat ik totaal geen techni-

sche achtergrond heb, maar wél de bereidheid om 

mee schoon te maken en te poetsen.  

Dus ben ik vrijwilliger geworden in het jaar dat 

de nieuwe schoorsteen werd gebouwd. Dat is nu 

zestien jaar geleden. Ik werd allerhartelijkst ont-

vangen door Jan Reijnen en Jaap Garsijn. De 

sfeer was goed en iedereen was enthousiast. 

In het ketelhuis was het nog een chaos. Alle on-

derdelen (appendages) die aan de voorkant van 

de drie ketels zaten, waren verwijderd, inclusief 

de vuurdeuren, en de brandwerken lagen op de 

vloer. Alles vol roest en de afsluiters werkten niet 

meer. Zo was dat ook in de machinekamer. Veel 

roest en roestige leidingen. Een kleine werktafel 

in de hoek van het ketelhuis, daar moest het maar 

beginnen. 

Wat voor mij belangrijk was en is, is dat ik als 

‘domme niet-techneut’ alles kon en mocht vra-

gen. Al zullen er voor de technici best veel dom-

me vragen tussen gezeten hebben. Maar iedereen 

heeft met veel geduld de vragen hoe iets werkt of 

schoongemaakt moest worden, een of meerdere 

keren  uitgelegd. Was ik het weer vergeten of ik 

begreep het nog niet, ik kon en kan altijd met 

mijn vragen komen. Het boek van Jaap Garsijn 

en de presentaties van Henk Buiteman hebben 

me veel geholpen. 

In de begintijd waren er nauwelijks voorzienin-

gen of ruimtes waar je je kon omkleden of waar 

we konden eten. De kleren werden in een hoek 

op een stoel gehangen en in de hoek van de ma-

chinekamer bij de trap naar de kelder werd er 

gegeten. De soep werd warm gemaakt met be-

hulp van een lasvlam. 

Wat mij altijd zeer is bijgebleven, is het moment 

dat Machine 1 voor het eerst werd gestart. Ik 

vond dat een ontroerend moment. Je hebt meege-

holpen met hand- en spandiensten en dan is het 

zover. Ik was zo onder de indruk, hoe zo`n kolos 

van ijzer in beweging kwam. Die geur van stoom 

en smeerolie, en … wat me ook zo verbaasde, 

was het geluid van de stoommachine. Hij geeft 

minder geluid dan de motor van een middelgrote 

vrachtwagen. Het zoeft en de kleppen tikken, ik 

vond het prachtig. 
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Het stoken heb ik van Ties Bronsvoort geleerd. 

Hij is duidelijk in zijn manier van doen en gaf 

goed aan waarop ik moest en moet letten. Ik vind 

het nog steeds leuk om met Ties te stoken. 

Er is in de loop der jaren veel gerealiseerd. Ma-

chine 2 draait, het Werkhus werd gebouwd, Ketel 

2 is zo goed als klaar, er werden twee nieuwe 

oververhitters ingebouwd, een nieuw museum 

voor verbrandingsmotoren is in aanbouw, etc. 

Soms denk ik dat er te veel in een te korte tijd 

gebeurt en of dat ons niet ‘boven de stokerspet’ 

groeit. Dat zou een ramp zijn, waar ik liever niet 

aan denk. 

Het geeft me echter een trots gevoel dat ik erbij 

hoor, hoewel ik de laatste tijd door privé-

omstandigheden en werk nogal eens verstek heb 

moeten laten gaan. 

Ik wens De Tuut nog een heel lange toekomst 

met veel bezoekers en nieuwe vrijwilligers en 

hoop daar ook zelf getuige van te mogen zijn. 

Vrijwilligersdag �ederlandse Gemalenstichting (door Goof van Oers) 

De Nederlandse Gemalenstichting is een koepel-

organisatie die zich ten doel stelt waardevolle 

gemalen te behouden (historische stoom- en die-

selgemalen). Ze telt ongeveer veertig aangesloten 

organisaties, waarvan Stoomgemaal De Tuut er 

een is.  

Veel van deze gemalen worden onderhouden 

door vrijwilligers en één keer per jaar organiseert 

de Gemalenstichting een bijeenkomst voor de 

vrijwilligers van de aangesloten organisaties.  

Dit jaar was Stoomgemaal De Tuut gastheer voor 

de vrijwilligersbijeenkomst op 19 april. 

Van 10.00 tot 10.30 uur was er inloop en kennis-

making. Om 10.30 uur werd de dag geopend door 

Peter Nijhof, werkzaam bij de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed en als adviseur verbonden aan 

de NGS. 

Hierna sprak Heemraad M. Gremmen van het 

Waterschap Rivierenland. Vervolgens waren er 

enkele presentaties. Zo vertelde Jan Reijnen over 

de historie van de waterbeheersing in het Land 

van Maas en Waal en de geschiedenis van het 

Stoomgemaal Appeltern (De Tuut). Henk Buite-

man gaf een presentatie over de restauratie van 

de stoomketelbatterij die nu - na enkele jaren 

hard werken - bijna is voltooid en Minne Kikstra 

tenslotte had een verhaal over de organisatie en 

inzet van de vrijwilligers. 

Toen kwam de lunch, waarbij het stoomgemaal  

volop in bedrijf was, en draaide de Crossley olie-

motor uit 1925. Voor dit alles was natuurlijk veel 

belangstelling, omdat een groot aantal van de  

deelnemers uit ‘techneuten’ bestond. 

Na de lunch was er een voordracht over de toe-

komstplannen van De Tuut. Hierbij kwam de 

motorencollectie van Loeffen aan de orde en de 

plannen hiervoor (zie ook elders in dit blad). 

Op nog geen honderd meter afstand van het 

stoomgemaal bevindt zich het gemaal Bloemers, 

dat in 1967 de functie van het stoomgemaal over-

nam. 

Naast het Bloemers gemaal wordt nu een muse-

umgebouw geplaatst voor het onderbrengen van 

o.a. de collectie Loeffen. Dit gebouw staat op het 

terrein van Bloemers, uiteraard met instemming 

en medewerking van het Waterschap Rivieren-

land. 

Na de voordracht kon de bouwplaats bij het Bloe-

mers gemaal worden bezocht. Ook het gemaal 

zelf was in bedrijf en te bezichtigen. Het is een 

modern, volautomatisch werkend gemaal met 

elektrische aandrijving, dat zorgt voor de water-

beheersing van een belangrijk deel van het Land 

van Maas en Waal. 

Als afsluiting was er in het Stoomcafé van De 

Tuut nog gelegenheid tot napraten onder het ge-

not van een drankje en daarna keerde iedereen 

huiswaarts. 

Al met al een succesvolle dag, zeker ook voor de 

vrijwilligers van Stoomgemaal De Tuut, die hier 

de resultaten van vele jaren werk aan collega’s 

konden presenteren. 
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In februari jl. was het tijd voor de tweejaarlijkse 

keuring van Ketel 1 door Lloyd’s Register - 

Stoomwezen en gelukkig werd de ketel ook nu, 

voor de zesde keer alweer, goedgekeurd. 

Als alle inspectieopeningen en het mangat daarna 

zijn dichtgemaakt, is het altijd weer spannend als 

de ketel voor het eerst weer wordt opgestookt. 

Dat gebeurde nu op 18 april, omdat de machines 

de volgende dag moesten draaien ter gelegenheid 

van de vrijwilligersdag die was georganiseerd 

door de Nederlandse Gemalen Stichting en die op 

De Tuut werd gehouden (zie ook elders in dit 

blad). 

Het destijds provisorisch aangelegde stikstofsys-

teem voor conservering van de ketel, als die niet 

in bedrijf staat, had inmiddels zijn definitieve 

vorm gekregen en werkt naar wens.  

Ook is het nu mogelijk om d.m.v. een camera 

met internetverbinding thuis de actuele keteldruk 

te controleren, zodat niemand meer naar De Tuut 

hoeft te rijden om te kijken of de ketel van druk 

af is. 

Het stoomseizoen werd dit jaar op 11 mei geo-

pend door de nieuwe burgemeester van Beunin-

gen, dhr. Carol van Eert. Zoals te doen gebruike-

lijk schepte hij eerst kolen op het vuur van Ketel 

1 en vervolgens draaide hij de beide hoofdstoom-

afsluiters van de stoommachines open, waarna 

deze in bedrijf kwamen en het publiek de gele-

genheid kreeg om de installatie te bewonderen.  

En dan zijn we dit jaar begonnen met een nieuwe, 

wel heel grote klus, namelijk het creëren van een 

looproute voor een betere doorstroming van het 

publiek tijdens de stoomweekends.  

Er is nu namelijk slechts één deur om in en uit de 

machinekamer te komen met daarvoor in het ke-

telhuis een klein trapje. Er ontstaan vaak files, 

met ook nog eens het gevaar dat bezoekers strui-

kelen of - erger nog - vallen. Na verschillende 

mogelijkheden te hebben bekeken werd besloten 

om in de  kelder een extra uitgang te maken. 

Toen de benodigde vergunningen waren verkre-

gen en er een nieuw plankier boven het water was 

gemaakt, kon worden begonnen met het zagen 

van een groot gat in de zestig centimeter dikke 

buitenmuur van de kelder. Dit voor het aanbren-

gen van een deur naar buiten naar het plankier. 

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen gaf dit overal 

ontzettend veel stof en het puin moest handmatig 

worden afgevoerd. Er is toen heel wat afge-

sjouwd en het werk is nog lang niet klaar. Het zal 

zeker nog tot 2014 duren voordat de nieuwe 

looproute met railing en trappen is voltooid. 

Maar dan is er een tweede uitgang, en wel vanuit 

de machinekamer naar de kelder en vanuit de 

kelder naar het plankier dat doorloopt tot aan de 

schoorsteen.  

Aan het hekwerk op het plankier (veiligheid voor 

alles, er mag niemand in het water vallen) wordt 

nog steeds hard gewerkt. De las- en montage-

werkzaamheden worden door een aantal vrijwilli-

gers van de woensdagavondploeg uitgevoerd. En 

enkele vrijwilligers van de dagploeg op de don-

derdag nemen het metsel- timmer- en schilder-

werk voor hun rekening. Een uitstekende taakver-

deling en samenwerking!  

Verder valt nog te vermelden dat de werkzaam-

heden aan Ketel 2 en 3 en aan de Stork Ricardo 

naar wens verlopen. Het begint nu echt op te 

schieten. En … zoals altijd is er ook nu weer eens 

geen ruimte om alle kleine klussen op te som-

men. Het zijn er gewoon te veel, maar ze moeten 

wél worden gedaan. Want onderhoud en repara-

ties zijn absoluut noodzakelijk om het gemaal in 

goede staat te houden. En dat willen we, we gaan 

ervoor! 

Winkeltje (door Wil Buiteman) 

We wisten het natuurlijk allang. Elk zichzelf res-

pecterend museum, hoe groot of klein dan ook, 

heeft een museumwinkel. En De Tuut had er 

geen. Het kwam gewoon niet ter sprake, want het 

Techniek (door Henk Buiteman) 
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was niet aan de orde. Sinds begin jaren tachtig 

van de vorige eeuw werd er voornamelijk hard 

gewerkt. Aanvankelijk om het gemaal - dat na 

zeventien jaar stilstand totaal was vervallen - te 

behouden en later om het te restaureren. Nu kun-

nen beide machines weer draaien, kunnen de 

twee bemalingspompen - mits gekoppeld - hun 

werk weer doen en kan een van de drie ketels 

weer worden gestookt. De restauratie van beide 

andere ketels is nog in volle gang.  

Maar er was meer, eigenlijk te veel om op te noe-

men. In de oude kolenloods werd een bezoekers-

centrum ingericht, dat inmiddels alweer is ver-

bouwd en uitgebreid en dat de naam Stoomcafé 

heeft gekregen. En er kwam een fluisterboot 

waarmee bezoekers een klein vaartochtje rond 

het gemaal en door de sluis kunnen maken. Het 

oude stokersgemak werd herbouwd en momen-

teel wordt er hard gewerkt aan een veilige loop-

route door en om het gemaal. 

Dit alles om voor het publiek een bezoekje aan 

De Tuut nog aantrekkelijker te maken. De restau-

ratie van de ketels nadert haar voltooiing. Binnen 

twee jaar zal de klus zijn geklaard, zo is de ver-

wachting. En dan zal - nóg meer dan voorheen - 

de aandacht naar het publiek moeten worden ver-

legd. Een publiek dat na een bezoekje aan De 

Tuut iets als herinnering mee naar huis kan ne-

men. Er moest dus een winkeltje komen. Maar 

waar? Eigenlijk was er geen ruimte voor en daar-

om werd er vorig jaar voorzichtig begonnen met 

een verrijdbare kraam op wieltjes. Maar al snel 

bleek dat die - jammer genoeg - door de bezoe-

kers te weinig als winkel werd herkend. Er moest 

dus naar een andere oplossing worden gezocht. 

Na heel wat brainstormen is gekozen voor een 

kleine winkelbalie naast de ingang van het 

Stoomcafé, waar ook de entreekaartjes kunnen 

worden gekocht. Een van de vrijwilligers heeft 

zich vol enthousiasme op dit project gestort en 

onder zijn leiding was na enkele maanden de 

bouw van de balie voltooid. Vervolgens was het 

de beurt aan een andere vrijwilliger (onze huis-

schilder) die het verfwerk voor zijn rekening 

nam. En tijdens het stoomweekend in juli kon het 

nieuwe winkeltje feestelijk in gebruik worden 

genomen.  

Er liggen folders en er is - vooralsnog - een be-

scheiden assortiment met verkoopartikelen. Zo 

zijn er petten met opdruk van De Tuut te koop, er 

zijn boeken en cd’s, er zijn ansichtkaarten en 

nostalgische glazen potjes met drop en ook de 

kruiken met Tuutwater (jenever) en Stokersbitter 

kunnen niet over het hoofd worden gezien. Abso-

lute topper is echter het inmiddels befaamde 

Stoombier, dat gretig aftrek vindt. Al met al, een 

winkeltje in opkomst dat op den duur een wat 

royaler assortiment aan het publiek hoopt te kun-

nen bieden!  

Schade aan schoorsteen (door Leo v. Hulst) 

Toen in 1997 een nieuwe 35 meter hoge schoor-

steen was gemetseld, werd daarin een binnen-

schoorsteen van Corten staal geplaatst. De bedoe-

ling van deze binnenpijp was dat condenserende, 

zure afvoergassen het metselwerk van de schoor-

steen niet meer zouden kunnen aantasten. De bin-

nenschoorsteen, met een diameter van 60 cm, 

bestaat uit drie secties van ca. 12 meter hoog, die 

op elkaar zijn geflensd. Aangenomen was dat er 

nooit meer met alle ‘vuren’ tegelijkertijd gestookt 

zou worden en ook werd er gekozen voor Corten 

staal, omdat dit materiaal door corrosie zichzelf 

beschermt. Bij de voorlaatste ketelkeuring was 

reeds geconstateerd dat de schoorsteen onderin 

veel roet bevatte dat door regenwater nat bleef. 

Door het zure milieu was er een flinke corrosie 

ontstaan. Bij de laatste ketelkeuring in februari jl. 

werd het onderste deel van de binnenschoorsteen 

aan een uitgebreider onderzoek onderworpen. In 

augustus hebben we de uitwendige steenwoliso-

latie verwijderd en de aanblik was schrikaanja-

gend. Op een aantal plaatsen was de 5 mm dikke 



 8 

wand totaal doorgeroest. Deze binnenpijp, die bijna 3 ton weegt, staat gelast op een voetflens op 

de fundatie. Wanneer de binnenpijp door deze 

corrosie en het gewicht in elkaar zakt, zal de af-

voer van de verbrandingsgassen worden geblok-

keerd, valt de trek weg en ontstaat er een noodsi-

tuatie. De fabrikant van de binnenschoorsteen, 

heeft - samen met specialisten van De Tuut- de 

situatie onderzocht. 

Door de vrijwilligers is er vervolgens een tijdelij-

ke noodreparatie uitgevoerd om de ketel(s) nog 

veilig te kunnen stoken. Want pas na het laatste 

stoomweekend van dit seizoen zullen we een de-

finitieve reparatie gaan uitvoeren. Hiervan hopen 

we in de volgende Monumentaal verslag te doen.  
 

Monumentaal is een nieuwsbrief van Monumentenstichting Baet en Borgh. Deze nieuwsbrief verschijnt minimaal eens 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  info@de-tuut.nl 

Bank:  NL90INGB0005545151  
 

 

Druk:                                                                                 Pontanusstraat 20, 6524 HG Nijmegen, tel. 024-3226715 

                                   

Secretarieel jaaroverzicht over het jaar 2012 (door Goof van Oers) 

 

Aantal werkzaterdagen                                     19     

Aantal werkwoensdagavonden                                    48  

Aantal werkdonderdagen                                       50  

Aantal gewerkte uren door vrijwilligers           5500  

Aantal bijeenkomsten met vrijwilligers                1  

Aantal bestuursvergaderingen                            10 

Aantal stoomweekends                                         5  

Aantal stoomdagen met presentatie                             1  

Aantal instructiebijeenkomsten vrijwilligers                            4  

Aantal bezoekers op stoomdagen                                1406  

Aantal bezoekers buiten stoomweekends                            1701  

Aantal rondleidingen in aparte groepen                 53  

Aantal scholen                                                  8 

Aantal leerlingen                                              252 

        Stoomdagen 2014 

 

  

 10 mei    13.00-16.00 uur 

       11 mei      11.00-16.00 uur 

       12 juli      13.00-16.00 uur 

 13 juli    11.00-16.00 uur 

         9 augustus                                13.00-16.00 uur             

                                                     10 augustus                11.00-16.00 uur 

       13 september              13.00-16.00 uur 

       14 september     11.00-16.00 uur           

                  18 oktober           13.00-16.00 uur 

       19 oktober      11.00-16.00 uur 

 

                                                           De machines stoppen om ca. 16.00 uur. 


