Het Trammuseum
ier jaar geleden
statd het tfint
tnusenn reeds op
het prcgralfifia
tnt de Open Monuneulendag.
Het the
oan 7994 "Mo
l1ufiefite aofi oeraoer(íng)"
ploalsf dil fiotlto e t opfiietfio
r de belangstellitg.
ln deze aoorctelling bepe*ell íaíj
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lijn Brussel-Ninove was één
van de eeÍste die de NMVB
aanle8de. Met haar lengte van

een bondig )tístorisch
auerzicht. Voor een uitgebreide
beschrifiing oenoijzefi Lae lair

De

de monumentenmap 1990

in eiSen bedding, dan weer in
best(ating, trour. de steenweg
die de hooÍdstad met Ninove

otls

Mei als doel het

.

Belgisch€

spoorwegnet met een minder
dur€ inftastructuur aan te vulIen, werd in 1885 de Nationale
Màatschappij van Buu spoorwegen opgericht.

23 km voigde deze

lijn, nu eens

In een eerste periode $,eÍd deze
lijn uitgebaat met stoomtractie.
Zij werd over haar ganse Iengte

geëiektrificeerd

op 16 april

De gschiedtnk oa de brMsPaonÉ\dt
heÍ
skat óp het erJ .n h tle laot)sen

u

ties zijn eÍ tentoongesteld

Het paradepaardje is uiteraard
de koninklijke wagon van
Leopold II (1896).

1927. Op 2'I f€bruari 1970 ieed

de laatste tram oP het traject

Brussel - Dilbeek - Sch€Pdaal en
nam de bus de dienst over.

Ongeveer halverwege tussen
Brussel en Ninove werd oP 11
km van de hoofdstad in 1888 de
stelplààts te SchePdaàI oPgericht en in 1908 urtgebÍeid
VÍijwel onveranderd gebleven
sinds de oorcpronkeliike bouw,
is deze stelplaats thans de
oudste nog b€staande in België.
Het is een merkwaaidiS

voorbeeld van een tYPisch

landeliik buu spoorwetstation
waar alle kenmerkende bouwelementen nog aanwezig ziin,
met o-a. woonhuis voor de stelplaa tsoverste, Persone€Islokaal,

wachtzaal, lànioor, goederen_
Ioods met weegschaal voor
wagons, watertoÏen met oP_
zuigpomp, kolenbunker, lamDénzaàltie en drre ruime loodien voor het stalleÍ van de
stoomlocomotieven en het getrokken mate eel.
Gedurende taldjke iaren kende

de stelplaats SchePdaal een
intense activiteit, die voo(tvloeide

uit

een omvangrijk

reizigers- en goederenvervoer'
Langzaam kwijnde deze activiteit wet door de rcalisatie en
ontplooiing van de grotere en
moàerneré steJptaats te Dilbeek.

Toen de buurttrams bedreigd
werden, namen enkele ama-

teuIs het initiatieÍ om wat nog
bestond aan historische jtuigen van ons op€nbaar v€rvoer,
te redden en te v iwaÍen. Ze
richtten in 1961 hiertoe een
VZW op 0ETRAMU of Vereniging voor TÍammuseum/
AMTITRA of Association Pour
le Musée du Tramway).
Sinds haaÍ op chting wijdde
deze vereniging zich onverpoosd aan het oPzoeken, het
vrijwàren en het restàureren
van de me€st belangriike
stukken van het openbaar
vervoer inzake trams in het
algemeen doch buuftsPooiwegen in het bijzonder.
Zij slaa8den e n de NMVB te
overtuiten haai oudste sPoorvoertuigen te bewàren, te res_

taureren en tentoon te stellen in
de stelplaats te Schepdaal. De
stelplaats werd bijgevolg Serestaureerd en aangePast aan haar
nieuwe functie als museum.

Ingehulditd op 26 Ínei 1962
werd het t{ammuseum te
Schepdaal snel een van de
kroonstukken van het nationale

kulturele erfgoed. Sinds zijn
op chting wordt het museum
bèJangelobs, zonder subsidies,
door vrijwilliters beheerd en
geleid.

Het toont een prachtit overzicht van de geschiedenis en
de evolutie van h€t buu sPoor-

wegverkeer in België. Tientallen documenten en Publica-

Na de herstmcture ng van de
NMVB werd in 1991 in het
gemeentehuis van Dilbeek een
nieuwe VZW "BuuÍtspoorwegmuseum" opgeícht door verteg€nwoordigers van de Vlaamse VeNoermaatschaPpij "De
Lijn", de Provinci€ Brabant, de
gemeente Dilbe€k, de wV
Zuid-West-Brabant, de vÍoe8ere "Vereniging voor het Tmmmuseum" VZW, de VZW "Vereniging voor Belangstellenden
in het Openbaar VeÍvoer" en de
Vlaamse VeÍeniging vooÍ
Industriële Archeologie. Deze
nieuwe VZW is een samenwerkingsorgaan dat iot doel
heeÍt te zorgen voor het

onthaal, het beheer €n de
verdeÍe ritbouw van het
Buu spoorwegmuseum
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TOEGANKELIJKHEID

:

van begin aPÍil tot half oktobeÍ
alle zon- en feestdagen en in de
maanden

iuli

en augustus ook oP

zalerdag van l4 tot 18
AànvràBen

voor

uur'

SroePsrond-

leidinge& builen de noÍmale openingsuren, via deelSemeenlehuis
Schepdaal, tel. 02/569.21.01 (Mevr'
J. De Bolle-Hamie).
Toegangspdis : 40 BF. V€rmindedrgen vooÍ kindeÍen en goePen.
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KLASSERING

:

Bij MinisteÍieel Besluit van 9 iuli
1993 weÍd hèt Buurtspoorwegmu_
sèum als monument bes.hermd

