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Jaargang 11, 1e EDITIE 

 
 

Een nieuwsbrief met daarin informatie wat de vrijwilligers van Stichting Stoommachine 
Oisterwijk de afgelopen tijd bezig heeft gehouden en de komende tijd bezig gaat houden.  
 
Hart voor uw club 
 
Ook dit jaar heeft onze stichting zich ingeschreven voor deelname aan Hart voor uw club 
van de plaatselijke Rabobank.  De campagne voor de leden van de Rabobank start 
binnenkort weer. Uiteraard waarderen wij het als u voor onze stichting stemt.  
 
Open Draaidag 9 september 2018 
 
Tijdens de Open Monumentendag is ook de Oisterwijkse stoommachine op het voormalig 
KVL-terrein aan de Almijstraat te zien, nu weer aangevuld met de nieuwste aanwinsten.  
Deze machine staat op het KVL-terrein in de Machinekamer (wat verder aan de achterkant 
van het terrein), ook nog steeds in zijn volle luister en originele staat. Op dit KVL-terrein 
zijn meerdere gebouwen open voor de OMD.  
 
Daarom nodigen de vrijwilligers van de “Stichting Stoommachine Oisterwijk” iedereen 
graag uit om op zondag 9 september tussen 11.00 uur tot 16.30 uur te komen kijken naar 
de 1300 pk grote Carels stoommachine uit 1924. Deze stoommachine van Belgische komaf 
zal volledig draaien op eigen aandrijving met perslucht.  
 
Boy van Bilsen 
 
Nieuwe eigenaar van machinegebouw en stoommachine  
 
De Provincie Noord-Brabant kocht in 2013 bijna alle gebouwen op het KVL-terrein van de 
gemeente Oisterwijk. De gemeente behield de lakfabriek. Inmiddels is de lakfabriek 
omgetoverd tot “lofts” en bewoond, zit het hoofdgebouw vol met heel veel kleinere 
bedrijven, een bakkerij en een kafe, heeft het oudste gebouw een bewoner gekregen en 
heeft EKWC zijn intrek genomen in de meest rechtse (oostkant) gebouw. Aan de westkant 
van het terrein staan inmiddels al bijna 100 woningen in een jaren 30 stijl. Er is dus volop 
leven op het terrein. De bouw van woningen gaat door en de ontwikkeling van het gebied 
waar nu de Boerenbond staat krijgt ook de aandacht. Ik denk dat het heel mooi gaat 
worden. Bij het veranderen van het terrein en de gebouwen van een leerfabriek naar een 
woon en werk omgeving zijn er natuurlijk ook zaken die niet iedereen even leuk vindt. In 
de gebouwen verdwijnen “dingen”, de woningen en appartementen komen dicht tegen 
bestaande gebouwen aan te liggen, binnenterrein met monumentale bomen zal deels 
volgebouwd worden met appartementen, aanpassingen aan en in gebouwen die nodig zijn 
voor de nieuwe bestemming vallen niet bij iedereen in de smaak, etc. Daar heeft iedereen 
een eigen mening over. Ikzelf ben van mening dat met veel van deze aanpassingen wel 
valt te leven, al heb ik ook zo mijn bedenkingen bij sommige zaken. 
In veel van deze ontwikkelingen heeft de Provincie een heel belangrijke rol gespeeld. Maar 
de Provincie is geen vastgoedbeheerder en heeft bij aankoop in 2013 al aangegeven dat 
men op een gegeven moment de gebouwen ook weer af zou stoten. Na een lange periode 
van het zoeken naar een geschikte opvolger is afgelopen maart bekend gemaakt dat het 
Turkse bedrijf Polimeks de nieuwe eigenaar is geworden van het hoofdgebouw, de oude 
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brandweergarage, het U-gebouw en het machinegebouw waarin de stoommachine staat. 
De overige gebouwen die de Provincie had gekocht waren al overgedragen aan andere 
nieuwe eigenaren. 
 
Met Polimeks start voor de vrijwilligers een nieuwe periode in de geschiedenis van de 
vrijwilligers, die nu al 9 jaar duurt. Het bestuur van de stichting heeft al twee gesprekken 
gehad met onder andere de directeur Polimeks-Nederland en een derde gesprek is 
aanstaande. In de twee afgelopen gesprekken hebben we kennis gemaakt en hebben wij 
kunnen aangeven wat we in de afgelopen jaren hebben gedaan en hoe we dat hebben 
gedaan. Daarnaast hebben wij verteld hoe wij de samenwerking in de toekomst zien. 
Polimeks is druk bezig om te onderzoeken wat de mogelijkheden van het machinegebouw 
zijn en willen dat onderzoek voor de winter afronden. Polimeks wil graag dat de vrijwilligers 
blijven en wil daarvoor een contract opstellen. De komende periode zal het bestuur van de 
stichting samen met Polimeks de inhoud van dat contract bespreken. Spannend, maar we 
gaan de komende gesprekken met een positief gevoel aan. Zodra er iets te melden valt 
zullen we dat gaan communiceren. 
 
Bas de Witte 
 
De Economiser 
 
In 2009 is, mede dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers, het machinegebouw 
genomineerd voor Mijn Mooi Brabant, een actie van de provincie Noord-Brabant om 
verwaarloosde gebouwen te herstellen. Zo ook machinekamer annex ketelhuis. Het 
gebouw is aan de buitenzijde stevig opgeknapt waarbij het kleine gebouw tussen ketelhuis 
en schoorsteen werd gesloopt. In dat gebouwtje stond een zgn. Economiser, een 
buizenstelsel waar de warme uitlaatgassen van de stoomketels het koude opgepompte 
water een aantal graden werd voorverwarmd alvorens dat water de ketels in ging, dus een 
soort van warmtewisselaar.   
 

 
Mogelijk vanwege een onvolledige verbranding is destijds het dak van het gebouw 
geblazen.  De Economiser werd bij de renovatie van het gebouw er uitgehaald, waarna het 
gebouw in oude stijl is opgetrokken. Vanwege het geconstateerde asbest was verschrotten 
de enige valide optie, maar mede dankzij onze inzet en met ondersteuning van de voorzitter 
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van Brabants Industrieel Erfgoed (BrIE), Frans Smits van Waesberghe, die constateerde 
dat hier het enige overgebleven stuk industrieel erfgoed in Nederland staat, besloot de 
gemeente Oisterwijk om één buizenstelsel met appendages voor het nageslacht te 
behouden. En zo geschiedde. Inmiddels is het 2018 en ligt het staketsel opgeslagen achter 
op het complex van de leerfabriek. In samenwerking met de gemeente Oisterwijk is 
besloten om dit buizenstelsel met een totale hoogte van 5,50 mtr. een mooie plaats te 
geven op het complex van de voormalige leerfabriek. Onze stichting heeft de Oisterwijkse 
beeldend kunstenaar Ellen Brouwers hierbij betrokken om rond deze Economiser een vorm 
te creëren die past in het verleden van industrieel looien.  Op verzoek van de nieuwe 
eigenaar Polimeks worden de activiteiten rondom de Economiser nu enigszins opgeschort 
om te voorkomen dat het monument door de diverse bouwwerkzaamheden zou kunnen 
worden beschadigd. Maar alle partijen zijn het erover eens: dit monument krijgt als ‘Belfort 
van de arbeid’ een prominente plaats op het KVL-complex.  Rest ons nog te melden, dat 
we gezien de omvang van dit project, enige vorm van sponsoring bijzonder zouden 
waarderen. secretariaat@destoommachine.nl   

 
Tekening van de opstelling op een betonnen fundering.  Het initiatief van de omlijsting 
(Ellen Brouwers) is hierbij nog niet opgenomen.  
 
Jan van Leest  
 
Bedrijfspresentatie in de machinekamer  
 
Al gedurende een aantal jaren geven onze vrijwilligers rondleidingen in de machinekamer 
met daarbij uitleg over de oude elektriciteitscentrale. Wij doen dat met plezier voor allerlei 
groepen en de kleine vergoeding die hier tegenover staat (€ 50,= voor 1 gids of € 80,= voor 
twee) komt ten goede aan de restauratie van de oude centrale met haar stoommachine. 
Per jaar worden zo een twintigtal rondleidingen gedaan. Daarnaast stellen we de ruimte 
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regelmatig beschikbaar voor het maken van bruidsreportages dan wel professionele foto- 
en filmshoots.  Dat is onlangs uitgebreid met een bedrijfspresentatie.  Wat is er mooier dan 
je product aanbieden in dit prachtige gebouw met haar indrukwekkende stoommachine uit 
1923. Dat heeft directeur Thijs Carlier van Summa Surface uit Oisterwijk goed begrepen 
en met zijn nieuwste product de Fladder 200/Gyro werden in de machinekamer 
voorzieningen getroffen zoals elektra en perslucht om zo de nieuwste aanwinst te kunnen 
demonstreren. Het was voor het bedrijf een groot succes. De bezoekers konden niet alleen 
kennis verwerven over de speciale ontbraammachine, die met de heftruck van De Bresser 
Verhuizingen naar de machinekamer werd gereden, maar zij konden ook nog een blik 
werpen op de oude elektriciteitscentrale. Dus naast rondleidingen en shoots is de 
machinekamer een fantastische gelegenheid om je bedrijf te presenteren.  Voor meer 
informatie secretariaat@destoommachine.nl  
 

 
 
Jan van Leest 
 
Vrijwilligers voor het voetlicht 
 
Telkens bij het verschijnen van de Nieuwsbrief willen we twee van onze vrijwilligers hun 
verhaal laten doen. Dit keer beginnen we met deze mensen, Felix de Witte en Bert van 
Dartel.  
 
Felix: 
Als een van de eerste vrijwilligers ben ik bij de Stoommachine gekomen, toen er een 
rondleiding werd gegeven op het KVL-terrein tijdens een Open dag van de 
Heemkundekring, onder leiding van Wim de Bakker. 
Samen met Bas en nog enkele anderen werd mijn interesse voor het behoud van de 
Stoommachine gewekt. In het begin zijn we met hulp van vele handen begonnen met het 
opruimen van de rommel. Door mijn HTS-opleiding met onderdeel Stoommachine ben ik 
gaan werken in de machinebouw. Met deze kennis en ervaring ben ik hier dus goed terecht 
gekomen. Iedere werk-zaterdag ben ik in de machinekamer met plezier aan het werk. 
Tevens geef ik ook regelmatig rondleidingen aan groepen die de Stoommachine willen 
bezichtigen, en geef ik uitleg tijdens foto-shoots.  
Tijdens onze Open-Draaidagen ben ik ook steeds aanwezig. Geef dan rondleiding of ben 
machinist, of demonstreer ik de werking van mijn eigen stoommachine in kleine uitvoering. 
Ik hoop nog vele jaren mijn kennis bij onze fijne club vrijwilligers te kunnen overbrengen. 
Met groeten, Felix 
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Felix      Bert 
  
Bert: 
In 2014 ben ik als vrijwilliger begonnen bij Stichting Stoommachine Oisterwijk. 
In de machinekamer en kelder moest verwarming komen, en daarom vroeg Gerard Willems 
mij of ik daarvoor kon zorgen. Mijn beroep was verwarmingsmonteur en ik had opleiding 
Installatietechniek en Loodgieter. Na het volbrengen van deze klus ben ik blijven hangen. 
Ook vanwege de gezellige en gemoedelijke sfeer onder ons clubje vrijwilligers. 
Als er fit-werk gedaan moet worden, ben ik in de kelder aan de werkbank te vinden.  
Ook zorg ik dat de koffie op tijd klaarstaat voor onze mensen, en help daarna met opruimen. 
Met de Open-Draaidagen ben ik ook graag bereid om te helpen en ben dan te vinden in 
onze verkoopkraam om te zorgen voor koffie/thee en de verkoop van boekjes. 
Een praatje maken met de bezoekers vind ik ook leuk.  
Zolang mijn gezondheid het toelaat, wil ik blijven helpen op de werk-zaterdagen. 
Ook beslist vanwege de goede sfeer onder de vrijwilligers, wat tot uiting komt door het 
weinige verloop.  
Groeten, Bert. 
 
Restauratie natte luchtpomp in laatste fase 
 
De natte luchtpompen van de stoommachine pompten het mengsel van condens en 
koelwater vanaf de machine in het opvangbassin voor het machinegebouw en creëerden 
een vacuüm in de cilinders. 
Toen de machine niet meer in werking was, heeft het achtergebleven watermengsel de 
binnenzijde van het pomphuis; de zuiger en het stalen kleppenrooster zo erg aangetast dat 
alles vastgeroest was. Om de machine weer gangbaar te maken zijn de aandrijfstangen 
gedemonteerd en is een van de pompen geheel uit elkaar gehaald voor restauratie. 
Uit onderzoek bleek dat de afdichtinggroeven in de zuiger en de klepvlakken van het 
kleppenrooster zo ver ingevreten waren dat bij lage toeren er geen water meer door de 
kleppen gepompt wordt. Uit milieuoverwegingen mag het watermengsel met olie niet meer 
direct op het riool afgevoerd worden en zal de werking van de pomp daarom aangepast 
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moeten worden en/of voorzien worden van een gesloten koelsysteem. Op dat moment kan 
vastgesteld worden hoe de pomp verder gerestaureerd met worden 
Besloten werd om de onderdelen en het pomphuis door stralen te ontroesten en te 
conserveren met speciale conserveringslak, de pomp weer in elkaar te zetten en met de 
drijfstangen te koppelen aan de machine. Als het huidig vermogen van de machine 
voldoende is kan de natte luchtpomp dan “droog“ meedraaien. 

Vastzetten van de zuiger aan de zuigerstang        Inbrengen van samengestelde zuiger en 
 kleppenrooster 

 

 
Kleppenrooster geplaatst in pomphuis 

 
Na dat alle kleppen en klepschotels gemonteerd zijn wordt de deksel geplaatst en hierop 
de lagerblokken van de drijfstangen. 
Als alles naar wens verloopt, kan bij de open dag op 9 september aanstaande de natte 
luchtpomp mee draaien.  
 
Ton van Pinxteren 
 
Vrijwilligersuitje 
 
Op 28 april was het weer tijd voor het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers van de 
stoommachine. Het was wel even zoeken naar onze eerste bestemming in Alsemberg, een 
klein plaatsje ten zuiden van Brussel. Daar zouden we een bezoek brengen aan de 
Papiermolen Herisem en de voormalige Kartonfabriek, een authentiek voorbeeld van een 
16de-eeuwse Papiermolen die uitgroeide tot een 19de-eeuws kartonfabriek en een mooi 
voorbeeld van het industrieel erfgoed waarvan België rijkelijk is voorzien. De Papiermolen 
illustreert hoe het oude ambacht van papier scheppen in België werd beoefend en hoe dit 
ambacht uitgroeide tot een industrie. 
 
We hadden nog wat moeite om bij de Papiermolen te komen terwijl we nog geen 100 meter 
van deze bestemming waren. Het kleine bordje dat de laatste afslag aangeeft naar de 
Papiermolen stond verdekt opgesteld. Bovendien stond er een auto vlak voor het bordje te 
wachten om af te kunnen slaan, waardoor deze weg gemakkelijk wordt gemist.  
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Een paar honderd meter verderop alsnog 
linksaf geslagen en daarna nog een keer, 
want de Papiermolen moet volgens de 
navigatie slechts een paar honderd meter 
verderop liggen. Als tussenstop nog het erf 
van een lokale boerderij bezichtigd waarna 
we, na de laatste software upgrade van de 
navigatie, alsnog de juiste weg weten terug te 
vinden. Een Brabants kwartiertje te laat, geen 
probleem dus en bovendien waren de 
meesten van onze groep zonder omwegen 
op tijd gearriveerd. 

 
De Papiermolen Herisem is een authentiek voorbeeld van industriële archeologie: de 
machines waarmee het eerste mechanische karton geproduceerd werd, staan nog steeds 
opgesteld zoals ze werden achtergelaten bij de sluiting in 1940. Het bezoek werd begeleid 
door een gids. Gelukkig hadden we een Nederlandstalig of tenminste Vlaamssprekende 
gids, die veel wist te vertellen over het erfgoed.  
 

Gebouwen die steeds verder zijn uitgebreid en 
veel verschillende werktuigen en machines die 
alle fasen van de productie lieten zien. Alle 
soorten papier werden gemaakt, groot en 
klein, dik en dun, met een kleurtje en vooral 
met veel kreukels. Ook de ontwikkeling van 
grotendeels handmatige processen naar 
steeds meer automatisering werd goed 
uitgelegd en maakte het bezoek zeker waard.  
Aansluitend hadden we een lunch waarbij de 
Belgische gastronomie eer werd aangedaan. 

Althans wanneer je van een straffe Kriek Bier houdt midden op de dag. 
 
Daarna naar de volgende bestemming: een 
Carels stoommachine in de voormalige 
brouwerij van Wielemans-Ceuppens in Vorst, 
zuid Brussel. Onze gids moest worden 
opgehaald bij de buren van Wielemans-
Ceuppens en kon zo een voorbeeld zijn 
geweest voor een van de karakters uit de 
Suske en Wiske stripverhalen van Willy 
Vandersteen. Een charmante maar niet altijd 
even duidelijk overkomende man.  
In het gebouw dat we hebben bezocht, 
vandaag gekend als het Brassgebouw, is een machinezaal die vroeger was bedoeld voor 
de productie van lage gisting bieren ofwel pilsen. De machines kregen sinds de sluiting van 
de brouwerij heel wat te verduren. Onderdelen werden gestolen of gevandaliseerd, maar 
verschillende machines overleefden het, zoals de De La Vergne-compressor die uniek is 
in de wereld. Vandaar dat een restauratieplan is opgesteld, dat echter pas gedeeltelijk was 
uitgevoerd. De machines stonden er mooi bij, 
maar de aansluitingen moesten nog geregeld 
worden.  
 
De stop bij een wegrestaurant op de terugweg 
voor de liefhebbers van Belgische frieten 
maakte de dag helemaal af. Met dank aan alle 
positief gestemde aanwezigen en de 
organisatoren Gerard en Theo. 
 
Theo van der Leij 
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Project Gangenstelsel 
 
Om het gebouw van de stoommachine loopt een aantal onderaardse gangen. 
Oorspronkelijk zijn ze ooit aangelegd voor o.a. de stoomleidingen, maar ook bronwater, 
drinkwater, afvalwater, telefoniekabels, stroomkabels, etc. van en naar het ketelhuis. 
Stoom was nodig als verwarming bij een aantal stappen van het maken van leer. De 
leidingen zijn ondertussen verdwenen, maar de gangen zijn er nog steeds. Dit zou 
natuurlijk een interessante toevoeging kunnen zijn aan de rondleidingen voor bezoekers. 
Hiermee zijn we een tijd geleden aan de gang gegaan. Dit bleek echter toch best wel een 
klus. De gangen zijn helemaal leeggehaald, er is geen verlichting meer. Ook alle pompen 
en leidingen om te zorgen dat de gangen niet vol met water lopen, het is immers allemaal 
ondergronds, waren er niet meer. Als laatste zijn de ingangen op dit moment zeker nog 
niet geschikt voor bezoekers. Er is met andere woorden nog genoeg werk te doen, maar 
ondertussen is er ook al een begin gemaakt. Er is een test gedaan met verlichting om te 
kijken hoeveel en wat voor lampen we nodig zouden hebben om de gangen voldoende te 
verlichten. Daarnaast is er een nieuwe pomp geïnstalleerd met een leiding en aansluiting 
naar het riool. Als gevolg hiervan zijn de gangen weer droog. In vervolg hierop kunnen we 
beginnen met de volgende stappen: instaleren van verlichting en het toegankelijk maken 
van de gangen. Een punt dat hierbij wel nog speelt is een verlening van een vergunning 
door de gemeente. De aanvraag hiervoor is op het moment in voorbereiding.    
 
Rik Roemen 
 
Project van Perslucht naar Stoom 
 
Het doel is om de machine weer op stoom te laten draaien. Gezien de huidige staat ervan 
en de beperkte middelen van de stichting is dit niet in één stap te realiseren. Vorig jaar is 
een plan gepresenteerd om in een aantal stappen toch zo ver te komen. Iedere stap 
bestaat het weer bruikbaar maken van een deel van de machine. Voor sommige stappen 
zal het noodzakelijk zijn om een heel nieuw deel toe te voegen.  
 
Het eerste deel van het plan was het weer in gebruik nemen van de oorspronkelijke 
stoomtoevoerklep van de machine. Het aardige hieraan is dat dit deel nog prima te 
realiseren en te testen is met perslucht. De testen met perslucht hebben wel als 
consequentie dat er een extra uitlaatklep nodig is. Omdat die niet te koop zijn heeft een 
aantal vrijwilligers de koppen bij elkaar gestoken en zijn zelf een ontwerp gaan maken. Dit 
heeft aardig wat reken- en teken-werk en overleg gekost. Maar ondertussen ligt er een 
pakket tekeningen bij een machine fabriek om een aantal onderdelen voor ons te gaan 
maken. Daarnaast gaan we een groot aantal onderdelen zelf maken. Al met al de nodige 
uitdagingen de komende tijd.  
 
Rik Roemen 
 
  



 
 06-08-2018 Pagina 9 van 9 

Nieuw bestuurslid nodig 
 
Het bestuur van de Stichting Stoommachine Oisterwijk (SSO) heeft uitbreiding nodig. In 
2010 is de stichting opgericht en na 9 jaar en met de komst van een nieuwe periode zijn 
wij toe aan vers bloed voor het bestuur. Mocht je hier meer over willen weten dan kun je 
contact opnemen met Bas de Witte.  
Dat kan door te mailen: Bas.deWitte@destoommachine.nl of te bellen: 06-46 183 083.  
 
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? 
Mail: info@destoommachine.nl 
 
Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
Mail: info@destoommachine.nl 
 
Kijk ook eens op onze website: 
www.destoommachine.nl  
 
Volg ons op twitter: 
@destoommachine 
 
Vind ons leuk op Facebook: 

 www.facebook.com/Stoommachine 
 
 
 
 
AGENDA 2018 
 
9 september (zondag) open dag stoommachine van 11:00 tot 16:30 
 
 


