Het Trammuseum
ebclandt hiercven in
(]cn andcrc ivereld.
Een contrast mct de

nerveuse vcrkcersstroom op de

Ntuoofsesteenrveg,
enkelc mcters \.erder. Het erfen
de sielplaats hebben e€n sfeet
het kon ivel uit een oude film
Seknipt zijn.

Zoveel is zeker: we bevindcn
ons op een merkwaardig plekje
binnen onze gcmccnte, eenbrok
- vergeefons het dure (,oord -

industriè1e archeologie.

Voor BelSië, dat tussen 1790 en

Hetverleden kennen om heden
en toekomst te begdtpen

bouwstaat

Een inzicht in het verleden is
belangrijk. Zoniet gaan wij ons

hccl wat werk aan de winkel.

ooii nog alvragcn of

dc

steenkooltcrÍils in dc Kempen
uiigcstorvcn vulkancn zi jn.
AIs tnen bij de siudie en het
bewaren van het verleden het
industrië]e erfgoed betrekL zit
men in het domein van deindustriéle archeologic-

1850 evolueerde van landtot industrièle
koploper, is er op dit vlak dus

Zeker omdat niei alleen de ge-

bouwen, maar alle maieriéle
overbliifselen van de pÍodukiieverhoudirgen en -procesDe

industrièlearcheologiespcurt

bijgevolg ook naardesporen van
het transpoÍiwezcn.

De spoorweg en
de buurtspoonveg

H€t spoorweSnet werd in ons
land zeer vlut uitgebouwd. De
snelle industrialisering eistc ccn
beter iransportnet. De eerstc
sPoorwes van het vasteland,
tussen Brussel en Mechelen,
werdinlS35ingehuld jgd cnwas

20

km lang.In 1890 had Belgié

aI5.263 km spoo{.
Het spoorw€gnei bezorgde de
nijverheid een veNoermiddel,
opende verschillende markten.
maakte dc a$eiders mobiel.
Op het einde van de 19e eeuw
bleekdeaanlegvannieuwelijnen
niei meer rendabel en in 1885
werd de Nationale Màatschappij voor Buurtspoor$.egen
opgericht (NMVB) om h€t Bel
gisch spoorwegnet met een min
der duÍe infrastÍuctuur aan te

De buurtspoorweS moest het
platteland verder ontsluitcn cn
\^ràs meer afSestemd op transportvan landboulr.produktcn en
personen. Op de lijn BrusselSchepdaal wcrden noSal wat
aardbcien vervoerd. De

buurtspoorweg had zijn naam
niet gestol€n: hii reed fluitend

en toet€nd door dorPen en
gehuchten, lanSs bestaande

66 km

wegen, vaakiussen twee huizen
door. De v€le cafés aan de belang-

De

rijk€ halten waren uitstekende

Eén van de eerste lijnen die de

wachtzalen. In 1937bedÍocg het

NMVB-net iceds 4.823 km, nu
resicn nog 108 km, waarvan

kusttlam.

lijn Brussel-Ninove

NMVB aanlegde, was prccies
deze tussen Brussel cn Ninove.

Mct haar lcngtc van 23km

voigde dezelijn, nueens ineig€n

bedding, dan weer in de be
strating, trouw de steenweg die
de hoofdstad met Ninove v€r

Hei in bedrijf stellen ervan
geschieddc in opccnvolgende

I september 1887 horen
rve d€ eerste stoomfluit op het
stuk Brussel'Schepdaal. De lijn
is 11 km Iang. I let is de eerste
liF nr Brabant etl dedertiende in
hct land. De aanle8 crvan kosttc
440-000 tu. Voor de exploitatie
beschikte de maatschappij over
3 locomoticven,15 reizigersOp

tuigen,

15

2

bagagerijtuigen en

goederenwàgons. In 1890
werd de liin doorgetrokken naa r

Eizeringen en

jn

1898 naar

Ninove (Burchtdam). De elektrificatie van de lijn BÍusscl- Dilbeek gebeuide in 1910 en in 196E

werden de tramrijhrigcn op de
lijn Brussel-Ninove door autobxsscn vcrvangen.
Op 21 februari 1970 reed de

laatste tram op het traject Bruss€l-

Dilbeek - Schepdaal en nam de
bus de dicnst over.
Van stelplaats tot museum
De sielplaats is een iypisch landeli,k buurtspoorwegstation.

Zij is de oudste in Beltië

€n

vrijh'el onverand€rd gebl€ven
sinds de oorspronkelijke bouw.
nl1888, nlet uitbreiding nl1908.

Hetwoonhuis voordestelplaats

overste,

personeelslokaal,
wachtzaal, kantoor, goede
renloods met weetschaal voor
ivaSons, \^,itertoren met
opzuigpomp/ kolenb nker,
1àmpenzaaltie en drie ruime
loodsen vonnen een hornogeen
geheel.

Verirourvd zijn de open, ronde
roosvensters of oculi bov€n de
zwàre houten ioegangspoorten
Cedurcndc talrijkc jaren kende
de stelplaats Schepdaal e€n in
tense activiteii, d ie voortvloeide
uit €en omvangrijk r€izjgers- en
toederenvervoer. Langzaam
kwijnde deze activiteit wet door

26 mei

in gebruik

werPen cn documcntcn zijn cr
ientoongcsteld.
Pronkstuk is ratuurlijk het ko-

de realisatie er ontpiooiing van
de grotere cn modernere stelplaats tc Dilbeek.

Het geeft een boeiend overzicht

ninklijkrijtuig. Hetwcrd in 1900
in de werkhuizen van de NMVB

Een nieuÉe, originele bcstcm-

buurtspoor-

ieOostendetebouwd ten behoe
ve van koning Leopold II en zijn

wegverkeer in Bel8iö. Een veertigtal \.oertuigen, gebruiksvoor-

bezoekcn aan dc koningin dcr

mirg kreeg Schepdaal

op

1962 toen het als €erste Belgisch openbaar vervoer-

museum officie€l

van dc gcschiederisendeevolu-

tie van hct

gevolB,

bii zijn

geregcldc

Divcrse wagens uit de verzame-

ling zijn in bruikleen bij anderc
musea of maken historische tten aan de kust oÍ in de Arden
Sinds zijn oprichting wordt het

museum belangloos, zonder
subsidies, door vrijwilligerc beheerd en uitgebaat door VZW
Amutra/Vetramu (Amutra =

Association pour le Musée du
Tramrvay / VctÍamu = VereniSing voor Trammuseum).
Het eersie belangrijke resultaat
vandez€ enthousiaste groep was
dc NMVB eNan overtuigd te
hebben enkele van haar oudste
spooNoertuigen te bewarcn, te
restaureren en tentoon te stellen.
Maarookditoord kentzijn com-

munauiaire addei.
Door de herstÍLrcturering van de
NMVB, die zal overgaan in een
Iieuwe Vlaamse en Waalse ver

voermàatschappij, kwam

Sch€pdaal als naiionaal museum

in het Sedrang en dreigde het

màte aal verdeeld te worden.
Een ontmanteling die Vetramu
volstrekt wil verhindercn.
Door het tmm en buurtspoorwegmuseumals vetrekpuntvan
de Open Monumentendag te
kiezcn, willen het Bemeente
bestuur en de betrokken verenigingen dit streven kracht
bijzctten.

ADRES :

Tram- oÍ

Buurtspoor-

NinooÍsesteenweg 184
1750 S.hepdaàl

NMVB bustiin N (BrusselNinove)
TOEGANKELIJKHEÍD :
Van Pasen tot 31 okfober:
alle zon- en feestdagen,
evenalszateÍda8en in iuli en
augustus, van 14 tot 18 uur
Aanvragen voor geleide
Sroepsbezoeken via deelgemeentehuis Schepdaal
tel. 02569.21.01
(mevr. J. Harnie)
Algemene toegangspriis :

trveÍminderingen voor kin40

deÍeÍ! kroostÍiike gezinn€n,
groepen, enz.

E

