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Schepdaal onder stoom
ameer nr 1887

dehult

iramlijn van Brussel naar

de verechillende niveaus van nationale tot gemeentelijke overlieden

EEN GEBoUWENCoMPLEX
UIT DE STOOMPERIODE

deelnamen. Exploitatie en ondeF

wed genomeÍr

de ee6te van de

toenmalige provincie Brabànt,

ver

houd i{eÍd dan weer uitbesteed àan

De sielplaats ln SchepdaàI, waarvan

prilaie maatschappijen.

de gebouwen nog uit einde 19de

De lijn

schenen langs de Ninoofsesteenweg

Brussel-Schepdaal Ninove werd

eeuw stamfren, is een typisch

de ee6te stoomtrams die zowel het

uitgebaat door La Société pour

buurtspooriregstation met een loco-

goederen- als het reizigersvervoeÍ

l'Elploitation

frotieven' en

des Voies Fenóes en

een

rijtrigenloods

Belgique. Pas wanneer deze private

(thans Loods 1 en Loods3)voorhet

maatschappijen door de oorloss

rollend materieel, een wàteÍtoren

tionele transport tuet paard en kar

schade van Wereldoorlog I niei

om de dorsivan de locomoiieven te

over. De buurtlijn

meer in staat waren hunverplich-

lessen, een kolenkade als voedsehe

verzo.gden van en naar de stad.
De buurttram nam stilaan het

gaurY

"eld

tradi'

dan ook

à1

verlengd tot in Ninove. Het

tingen na

i.

komen, heeft de Natio'

serve

voorhetluur dai onder

de

toenemende su.ces en rendabiliteit

nale Maalschappjj Van BuurtsPoor-

stoomketel gestookt Íverd en een

van deze lijn, zetten de BuurtsPoor-

wegen, de NMVB, ook de exploiia-

goederenmagazijn. De reizigers en

wegen ertoe aan om de lljn vanaf

tie voor haar rekening genomen.

personeel vonden in het stationsge-

1910 te

clekirificeren: eerst tot in Dil-

beek, latcr tot Schepdaal, EizeÍingen

De aanwezigheid

lan

de

buut'

bourv een onderkomen. In de smid

spoorweg bracht (,elvaart. Het

se,

grenzend aan de locomotieven

platteland rondom de steden wed

loods €n oorspronkelijk eÍaan ver

De aanleg van een buuttramliin en

ontsloten waardoor landbou$- en

bonden

de bijhoÍende infrastruciuur en het

industriepÍod!cten eÍficiènier van

ondeÍdelen gemaakt en hersield.

rollend matedeel kostten handen'
lol geld. De Buurtspoo legen had-

ennaar de stad vervoerd werden.

De locomotievenloods had ook

Ook belorderde de tram het dage'

schouwpuiien waar deze trekpaaÉ

den hiewoor een vindingrijke finàn-

lijk, pendelen van ('erkkrachten

den naSekeken cn gesmeerd wer

cieÍingsstructuur opgezet NaaÍaan

naàÍ de Íabiieken in de stad.

dPn In deTP loods lverdèn de lo.o

lia

een

dooBang, werden

moiieven ook warm gestooki alvorens ze de stelplaais konden

uitrii

den. Hetstoken van zo'n gevàarte
moest ]antzaam en lakkundig ge

beuren om olerv.rhitting te vooÍ
komen. Zc ivcrden dan ook de lele

Mcht warm gehorden. Hei kleine
bijgeborw naast de smidse is hei
lampenmagazi,n waar dc petroleum-

D(

nd»r(.,,rÍ1066 ilr r,»Lfrrrr{

20 h1 .l0

rri.

rrJn,8xtrr1, Nrmt"., Edrixnr

làntaahs, die de irams vcrlichiien,

geluld

land gebou(d Ílerden. Deze trams

en er

gcheel dat Selukkig
lserd bewaard doordaide site begin

lekcn tcchnisch heel sierk op de

bouwd die onderaar het

tÍei.locomotieven uit die periode

hing. De neeste lan .ieze rijhrigen

jaÍen 1960 een museumbestemming

en pasten ook enkele uitvindingen

Iverden later omgebouwd om dienst

kÍeeg.

toe van Belgische ingenieurs, zoah

te

de weEldberoeode BelpaiEvuur

en bervaard

w.rden. Een

same angend

ilerd

een cokeskachel

inge'

ijtuig

doer al rijtuis vooÍ de elektrischc

EEN EONTE CoLLECTIE

kisi en h€t Wàlschaertsaandiijfsys

llams of kàmpeerrijtuig. Ook raakten velc als schuil oÍ vakantiehuis'

LOCOMOTIEVEN EN RIJTUIGEN

teem. De meeste van dezc sioom

jes over heelhet land,erspreid.

tÍàhs onderscheidden 2ich vàn
Dc Tramsite beschikt ook over een
heel arsenaal aan rcllend natcrieel

uit de stoomjaren. \"aast de locotrotieven stelde de Buurispoosre
gen iragons \ioor reizigeÍs en goe

d.renle

,oer ter beschlkking aan

de exploitant

lan

deze van dc spooÍ\,egen door hei

locomotief overspande met hyee

EÍ werden ook nassa's goederen

sh'urposten, metalen plaien die het

met de ham vervoerd, vàn zaÍd,

àandÍijffr e.hanisme àfschermden

steenkool, s!ikerbieten, bouwmate-

van de andcre weggebruike.s.

ri.lcn, boomstammen, kratten met
fruit en gÍoenten ioi levend veeen

DI REIzIGERSRIJTUIGEN,
EEN KLÀSSE APART

b.er

In de beginpcriode reden Íeizigers
m.e in korte s,igons met open bal-

platte wagens loor grote shrkgoe,

kons die inged eeld ,lerden in een

goederen tot gesloten ivagens voor

eerste en tweede klasse ofSemenud

kleinere pakketten en vee. Met de

rijtuig àl dan niet aangeluld met

opkomÍ lan

de tramlijr. Deze

werden in veÍschillende conrbinaties samengevoegd tot een tramstcl,

ook Ílel trein genoemd. Zo rcden er

reizigedrcnren, goederentreinen en
gemengde stellen la.gsheen de Bel-

DE sTooMLocoMorrEVEN

GoEDERENwAGoNS

typisch g.bogen dak dai de hele

De BuurtsPoorwegen had dan

ook een geva.ieerd rvagenpark om
deze goederen ie vervoeren. Van

een

bagàgeíijtuig. Dc burgerij dle

dercn, over bakwagens voor bulk-

de vrachhlagens

ver

loor dit vÍachtvervoer sierk aan

De Buurtspoorwegen kende 23

zich een rit in ccrste klàsse kon veF

belang en verdrlenen de meeste

types Iocomoticvcn die vàn Belgi

oorloven had het privilege op de

van deze ivagons uithet *raatbeeld.

sche nakelij waren, behàlve deze

rod. Íluwelen kussens te reizen.
In tw.cde klasse diende men zich

die iijdens Wereldoorlog I in Enge-

tevreden te stellen met houtcn ban
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ken. De2e eerste gcneratie stoomÍii'
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tuigen werd binnenin veÍlichtmei
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peiroleumlampen en
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de lcintcr

werd er een kachelEe ook ivel
'duvelij.' genoehd, geplaatst om
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zich te ven!àÍmen. De hleede genetatie Íijtligen lvas langeren Í,erd
loorzien van Sesloten balkons wai
de

ritvoor

de staande

rvim
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comforiabeler fr aakte. Het interieur
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