Jaargang 12, 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.

Open Draaidag 15 september 2019
Tijdens de Open Monumentendag is ook de Oisterwijkse stoommachine op het voormalig KVLterrein 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.
Daarom nodigen de vrijwilligers van de “Stichting Stoommachine Oisterwijk” iedereen graag uit
om op zondag 15 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 Bilzen

Nieuwe eigenaar van Ketelhuis (Machinegebouw) gaat aan de slag
In 2006 was de eerste keer dat de stoommachine voor publiek toegankelijk was. De eigenaar was
op dat moment de heer Copal uit Haaren. De jaren daarna werd er niemand toegelaten tot de
stoommachine. Overigens trokken de koperdieven zich niks aan van die beperking. In 2009 kocht
de gemeente het KVL-terrein over van Copal en in september 2009 mochten wij (eerste groep
vrijwilligers) ons bekommeren over de stoommachine. Vanaf begin hebben we ieder jaar de
deuren opengezet voor publiek. In 2012 en in 2015 hebben we zelfs een groot evenement
georganiseerd (Oisterwijk Op Stoom). Na de gemeente werd de provincie eigenaar van de
meeste panden op het terrein (ook machinegebouw met stoommachine). Openstelling voor
publiek bleef doorgaan. Er kwamen steeds meer verzoeken voor privé rondleidingen en
fotoshoots. De vrijwilligers maakte daarvoor ruimte in hun agenda’s. Nu heeft de provincie de
gebouwen verkocht aan Polimeks. Een particulier bedrijf. Binnenkort krijgt het machinegebouw
een andere functie. Er zal een proeflokaal komen voor ter plekke gebrouwen bier en er komen
werk en vergaderruimtes in het gebouw. Om bij het proeflokaal en de werk/vergaderruimtes te
komen zal men in de toekomst via de ruimte waar de stoommachine in staat moeten lopen. In de
muur waar de grote schildering op staat zal een doorgang komen en achter het schakelpaneel
komen toiletten. Deze verbouwingen starten binnenkort. Hiervoor zal het gebouw afgezet worden
met bouwhekken. De vrijwilligers hebben afgesproken met Polimeks dat wij ten alle tijden toegang
blijven houden tot de stoommachine. Wij zijn ook bezig om de ruimte rondom de stoommachine
in te richten zodat er een museale functie toegevoegd gaat worden en er vaker en meer mensen
kunnen komen kijken. Zo blijft onze wens om de stoommachine draaiend aan het publiek te blijven
vertonen in stand gehouden.
Bas de Witte
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Rabobank ClubSupport
Ook dit jaar heeft onze stichting zich ingeschreven voor deelname aan de actie van de plaatselijke
Rabobank (ClubSupport). De campagne voor de leden van de Rabobank start binnenkort weer.
Uiteraard waarderen wij het als u voor onze stichting stemt.

Vrijwilligers voor het voetlicht
Telkens bij het verschijnen van de Nieuwsbrief zullen er twee van onze vrijwilligers hun verhaal
doen. Dit keer Willem en John.
Willem:
Ruim 4 jaar ben ik nu bij de vrijwilligers van SSO en heb het er prima naar mijn zin. Via Ton van
Pinksteren en het bezoeken van de Open-Draaidag werd mijn interesse gewekt en heb me toen
ook direct aangemeld.

Willem

John

Ik heb altijd in de metaal gewerkt met opleiding
Machinebankwerker en me verder opgewerkt tot Draaier. Het werken aan de draaibank doe ik
momenteel binnen SSO, waardoor ik het er prima naar mijn zin heb. Ook de fijne sfeer binnen de
club vind ik heel belangrijk.
Iedere werk-zaterdag ben ik trouw aanwezig en ook tijdens de Open-Draaidagen zet ik me in
achter de kraam als hulp met de verkoop van koffie of fris.
Voor alle voortkomende werkzaamheden ben ik bereid om te helpen en hoop zo nog vele jaren
door te kunnen gaan.
Groet Willem
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John:
Begin 2015 ben ik als vrijwilliger bij SSO gekomen en alles op het gebied van elektriciteit is mijn
werk.
Begonnen met het aanleggen van de bekabeling voor de besturing van de Stoommachine.
Daarna de installatie voor de paneelmeters (bewegende wijzers) bedacht en aangelegd. Mallen
gemaakt waardoor de sleepringen gegoten konden worden en diverse aanpassingen en
verbeteringen van de elektrische installatie gedaan. Elke werkzaterdag ben ik druk in de weer,
en momenteel bezig met de verlichting in het gangenstelsel, zodat een deel ervan binnenkort te
bezichtigen is. Hierna kan ik weer verder gaan met de generator-spoelen.
Ik ben sinds 2000 woonachtig in Oisterwijk in een voormalige arbeiderswoning van KVL en heb
voor mijn vorige werkgever regelmatig bij KVL gewerkt toen het nog volop in bedrijf was.
Tijdens de Open-Draaidagen ben ik er ook steeds bij en zorg mede voor het opstarten van de
machine en daarnaast presenteer ik in de Machinekamer een deel van mijn draaiende miniaturen;
mijn grote hobby.
Ik hoop nog lang bij SSO op deze manier door te kunnen gaan.
Groeten, John.

Uitstap vrijwilligers 18 mei 2019
Dit jaar ging het jaarlijkse uitstapje van de vrijwilligers jaar richting België. De eerste stop was in
Gent aan het Dok Noord. In de Koffiebar troffen we Adriaan Linters aan, voorzitter van de
Vlaamsche Vereniging voor Archeologie (VVIA). Adriaan was die dag onze gids en loodste de
vrijwilligers naar drie locaties. We dronken de koffie daar wel op gewijde grond aan het Dok Noord
want in het verleden stonden hier de fabriekshallen van Carels, fabrikant van onze oude
stoommachine bij de KVL. Van die oude fabriek is hoegenaamd niks meer terug te vinden
behoudens de voorgevel, een aantal geklinknagelde stalen spanten en benamingen van het
complex, zoals het Carelsplein. Dok Noord is nu een winkel, woon-accommodatie. Van daaruit
vertrokken we te voet naar De Centrale De Ham in de Kraankinderstraat. Deze oude
elektriciteitscentrale uit 1925 was een gemeentelijk initiatief en de centrale verzorgde elektriciteit
voor de gehele stad Gent. Vanaf 1958 droegen de stoomketels tevens bij aan de
stadsverwarming. In de grote bedrijfshal staan vier stoomturbines van het merk Van den
Kerchove gekoppeld met een generator van ACEC, beiden Gents fabricaat ( Carels en Van den
Kerchove fuseerden rond 1924).

De centrale leverde bij de opening in 1925 een vermogen van 35 Megawatt. ( de stoommachine
bij de KVL leverde 800 Kilowatt). Het gebouw is prachtig opgetrokken in art-deco stijl. De voorzijde
van de turbinezaal is omgetoverd in een intercultureel centrum met podium en grote zaal. Het
achterste gedeelte (zie foto) is behouden gebleven als industrieel erfgoed. (voor de liefhebbers,
de centrale is geopend tijdens Open Monumentendag 15 september. Red.)
Na versterking van de inwendige mens vertrok het gezelschap naar de Hellegatshoeve in Jabeke
/ Zerkegem. De Hellegatshoeve is een historische hoeve uit 1771 en beslaat een oppervalkte van
10ha. De hoeve was in de vijftiende eeuw eigendom van de Urbanisten uit Brugge. In 1732 kocht
de familie Deketelare de hoeve om er te boeren. Nu is het een edelhertenfarm. Bij de hoeve staat
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een grote schuur en daar lag de reden van ons bezoek. Familie van de eigenaar was in het bezit
van een oude stoommachine en hij bood zijn zwager aan om deze Vandenkerkchove
stoommachine in zijn schuur opnieuw op te bouwen.

Inmiddels is de stoommachine prachtig gerestaureerd en staat deze te pronken in de oude
schuur. Vanwege het ontbreken van een stoomketel draait de machine op perslucht. Voor uitleg
was de eigenaar van de stoommachine aanwezig evenals een oud leraar uit het technisch
onderwijs. Met al die stoomfanaten werd het dus een levendige discussie.
Het derde en laatste adres van die dag was in Brugge aan de Nicolaas Jombersstraat. Het
voormalige pand Bloemmolens de Wulf werd in 1993 na het faillissement omgebouwd tot een
appartementenflat waarbij wel de oude stoommachine werd behouden.

De tandem compound stoommachine is van het Gentse fabrikaat Carels Vandenkerchove en is
het enig overgebleven deel van de oude bloemmolen-fabriek. De stoommachine is alleen wat
cosmetisch aangepakt met frisse kleuren maar functioneert niet meer. Wellicht komt er een
Brugse stichting die zich over deze stoommachine wil ontfermen en in authentieke staat wil
terugbrengen. Na dit bezoek gingen de vrijwilligers al dan niet na een pintje richting huiswaarts.
Een bijzonder geslaagde dag met dank aan Adriaan en de organisatie van Hennie en Gerard.
Jan van Leest
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Na 4 jaar renovatie is de natte luchtpomp weer gekoppeld aan de
stoommachine
Bij aanvang van de restauratie hebben we
beide natte-luchtpompen moeten ontkoppelen
om de stoommachine weer gangbaar te krijgen.
Door corrosie met het achtergebleven
condenswater was de zuiger in de loop van de
jaren muurvast komen te zitten in het pomphuis.
Eerst werden de drijfstangen en de lagers
gedemonteerd waarna het deksel gelicht kon
worden.
Met
speciaal
gemaakte
gereedschappen, veel kruipolie en inspanning
werd het kleppenhuis gedemonteerd. Hierna
kon de zuiger uit het pomphuis gewrikt en
gebeiteld worden.
De afdichtingsgroeven van de zuiger en de
binnenzijde van het pomphuis was zo
gecorrodeerd dat na uitgebreid overleg en veel
discussie besloten werd om deze niet terug te

Natte-luchtpomp mag weer volop in de zon staan

brengen in originele staat en maatvoering. Als
de machine op stoom zal gaan draaien zal het koelwater/ condens hoogstwaarschijnlijk niet meer
op de bestaande manier als verloren condens kunnen worden afgevoerd. Mocht dit wel mogelijk
zijn dan kunnen we de pomp alsnog renoveren.
Door de onderdelen in eigen beheer te stralen en te behandelen met een conserveringsmiddel
kon de natte luchtpomp weer gangbaar gemaakt worden en gekoppeld aan het kruk / drijfstang
mechanisme van de machine.
Hierbij is weer een extra dimensie aan de machine toegevoegd en kan het plan gemaakt worden
om de andere natte - luchtpomp te demonteren en te conserveren. Met de opgedane kennis en
ervaring zal dit hopelijk wat sneller uitgevoerd worden.
AvP

Project Sleepringen (van de grote hoofd-generator) (vervolg maart 2017)
Het is al een hele tijd geleden dat u in deze rubriek las over de voortgang betreffende het
generator project, meer specifiek over de restauratie van de sleepringen.
Alvorens met het beschrijven van de voortgang te beginnen wil ik even stilstaan bij de functie van
deze sleepringen, waartoe dienen ze?
Evenals bij elke dynamo bestaat ook onze generator uit een draaiend gedeelte en een vast,
stilstaand gedeelte. Tijdens rondleidingen maak ik vaak de vergelijking met de ons aller bekende
fietsdynamo. Ik moet onmiddellijk toevoegen dat ik steeds vaker merk dat het woord
“fietsdynamo”, de jongere bezoeker, niets meer zegt. Afijn voor de meeste lezers zal toch duidelijk
zijn dat het gaat om de dynamo waarvan het wieltje tegen de voorband gedrukt wordt waardoor als het door sneeuw of regen niet te veel slipt- de koplamp en het achterlicht gaan branden.
Waarschijnlijk heeft u wel eens zo’n fietsdynamo open gemaakt en trof u daarin naast een spoeltje
van koperdraad een magneet aan. Deze (permanente) magneet was vaak een gewild
speelgoedje want er bleef metaal aan kleven!
Welnu, wat heeft dit te maken met onze generator en met de restauratie van de sleepringen? Bij
deze generator is geen permanente magneet aanwezig, in 1922 waren er geen permanente
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Piet controleert in de gieterij de maatvoering
van de gietstukken

magneten voorhanden van voldoende sterkte.
Men loste dit op door elektromagneten te
gebruiken waardoor men tevens ook bereikte
dat door het regelen van de stroomsterkte de
magneten sterker of zwakker werden en de
generator meer stroom kon leveren als de
belasting toenam en minder als het niet nodig
was. Op het draaiend gedeelte van deze
generator zitten 52 elektromagneten, ik moet
zeggen: zaten want koperdieven hebben van
50 de koperdraad gejat maar dat ter zijde. Het
is dus een kwestie van stroom door die spoelen
sturen en men heeft 52 elektromagneten. Deze
spoelen echter zitten gemonteerd op een
ringvormig frame dat op zijn buurt weer vast zit
aan het vliegwiel van de stoommachine. Die
spoelen draaien, en om ervoor te zorgen dat er
stroom door de spoelen kan dienen de
sleepringen. Elke ring is verbonden met een
einde van de spoel. Ze danken hun naam aan
het feit dat koolborstels, ter wille van het
elektrisch contact, constant op deze ringen
drukken. Dit zou men slepen kunnen noemen.
In dit geval betreft het twee sleepringen, het
gaat immers om gelijkspanning. De stroom
voor deze elektromagneten werd geleverd
door een zgn. opwekgenerator, met een net
woord excitatie generator genoemd. In dit

geval is de excitatie generator de
machine die via de lederen band over het
vliegwiel
van
de
stoommachine
aangedreven wordt. Ook van deze
machine hebben koperdieven helaas het
binnenwerk weg gejat evenals de
regeling om via deze opwekgenerator het
benodigde
generatorvermogen
te
regelen. Samenvattend kan men stellen:
de sleepringen dienen om de draaiende
magneetspoelen van stroom te voorzien.
Onderstaand de stappen die tot nu gezet
zijn en waaraan verschillende van onze
vrijwilligers een bijdrage hebben geleverd
gedurende de looptijd van dit proces.
Vorige keer waren we op het punt Als eerste werden de montagevlakken op maat
aangekomen dat we de mallen die John gefreesd opdat de twee segmenten een exacte cirkel
uit hout gemaakt had naar een gieterij vormden. Daarna werden pasgaten geboord en
hadden gebracht om hiervan twee speciale pasbouten gedraaid om de twee
sleepringen te gieten uit brons. Elke ring segmentbogen aan elkaar te bevestigen
bestaat uit twee boogsegmenten die
tijdens de montage aan elkaar gezet worden en zodoende een ring vormen.
Gedurende het hele proces van gieten en bewerken van de gietstukken was Piet de drijvende
kracht. Toen de boogsegmenten klaar waren zijn, na controle van deze gietstukken op
maatvoering, deze bij Piet thuis afgeleverd om in zijn werkplaatsje de koppelingsvlakken van de
boogsegmenten dusdanig te bewerken dat er twee exact ronde bronzen ringen ontstonden. De
freesbank van Piet was eigenlijk net te klein om deze diameter te bewerken. Met wat
aanpassingen (vergrotingen) op het freesbed lukte dit. Vlakken gefreesd, passingen geboord, en
dito pasbouten gemaakt en de gietstukken werden ringen. Tot slot werden de bevestigingsnokken
enigszins gevlakt en geboord.
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De koolborstelhouder doet dienst om het
referentiepunt aan te bevestigen. De afstand tot
deze blauwe pijl moest over de gehele omtrek
van de sleepring gelijk zijn, dan klopte de
centrering

Willem bezig met het centreren van de
sleepringen

Toen werd het tijd om de ringen op de
machine te monteren. De ringen werden
tijdelijk vastgezet met bouten van een veel
kleinere diameter dan de originele. Het bleek
goed te werken om op deze manier de ringen
te centreren en een eventuele vervorming in
de maatvoering van de bevestigingsnokken,
opgetreden tijdens het gieten, speelde zo
geen rol. Na het zo nauwkeurig mogelijk
centreren van de ringen, ze mogen straks niet
slingeren en moeten in het midden op de as
zitten, volgde het aftekenen van de juiste
positie. Dit was een behoorlijk tijdrovende klus
waarbij de machine telkens naar de volgende
positie getornd moest worden. Willem slaakte

Piet freest de definitieve bevestigingsgaten uit

hierbij vaak de kreet “als ze me met rust laten komt
alles goed”. Hierna gingen de ringen terug naar
Piet voor de laatste bewerkingen. De
bevestigingsnokken vlak frezen en het exact
uitfrezen van de 6 bevestigingsgaten.
Ondertussen heeft Willem op onze eigen
draaibank in ons werkplaatsje in de kelder nieuw
isolatiemateriaal gemaakt. Bussen voor over de
bevestigingsbouten, 12 stuks en ringen voor aan
beide zijden van de bevestigingsnokken, 24 stuks.
Hiermee konden de ringen na terugkeer op hun
correcte plaats geïsoleerd bevestigd worden.
Toen volgde het exact rond maken van de ringen
zoals gemonteerd op de machine. Ondanks dat we
met z’n allen vonden dat de ringen mooi vlak en
gecentreerd gemonteerd waren kwamen in deze
fase de afwijkingen aan het licht als je door de bril
kijkt die een tiende millimeter afwijking zichtbaar
maakt. Om dit op te lossen vond Piet, nota bene bij
onze KVL-buurman Veltman Machines, een
kruissupport. Hierop werd door Arno een slijptol
gemonteerd. Door de stoommachine te laten
draaien zijn op deze manier de beide ringen rond

Door Arno werd een slijptol op het
kruissupport bevestigd, dit geheel werd door
hem stevig op de koolborstelsteun van de
machine vastgezet. Op deze manier
bereikten we dat op een maatvaste manier
de oneffenheden van het ruwe gietoppervlak
afgeslepen konden worden.
Hiertoe lieten we de machine draaien en
stelden de slijptol zo in dat de ring net
geraakt werd. D.m.v. het kruissupport kon
zowel de X- als de Y-voeding geregeld
worden. John had er intussen voor gezorgd
dat de stoommachine vanaf de werkplek bij
het kruissupport gestart en gestopt kon
worden
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en vlak afgeslepen, het was een geduldig karweitje dat ook nog veel extra poetswerk opleverde
omdat het slijpsel dat vrijkwam, ondanks voorzorgsmaatregelen, overal binnen de generator was
terug te vinden. Maar het was de moeite waard, de sleepringen zijn perfect rond nu.
Omdat de ruwheid van het oppervlak mogelijk te veel slijtage aan de koolborstels zal veroorzaken
zijn we nu bezig de slijptol op het kruissupport te vervangen door een bandschuurmachine om
hiermee het oppervlak van de sleepringen nog gladder te maken.
Hierover een volgende keer meer.
Tekst en foto’s: Gerard Willems

Project Gangenstelsel
Vorig jaar heb ik in een nieuwsbrief een stukje verteld over de onderaardse gangen op het terrein
van de KVL. Een groot deel van de gangen is weggehaald in verband met de woningbouw op het
terrein. Bij elkaar is echter nog een ruime 200 meter
aan gangen over. De gangen die er nog zijn lopen
rond het ketelhuis, en één gang loopt van het
ketelhuis naar het hoofdgebouw. Omdat dit een
bijzonder overblijfsel uit vroeger tijden is, leek een
excursie door de gangen ons een leuke toevoeging
aan de rondleidingen door het machinegebouw.
Afgelopen jaar zijn we met dit project begonnen.
Allereerst hebben we de gangen droog gekregen
door het installeren van een tweetal pompen en
bijbehorende afvoerleidingen. In vervolg daarop zijn
we begin dit jaar begonnen met het aanleggen van
de verlichting in de gangen. In de tussentijd zijn er Gangenstelsel anno 2009
vele meters kabel opgehangen, een heleboel
kabelklemmen geplaatst en een hele reeks
armaturen met lampen geïnstalleerd. Zie ook
de bijgevoegde foto van hoe de gang er nu uit
begint te zien.

Gangenstelsel anno 2019

Een ander deel waar het nodige aan moest
gebeuren was de toegang vanuit de kelder
van de machinekamer naar de gang. Met dit
deel zijn we nu bezig. In één ingang zijn we
een trap aan het bouwen. Al het breek- en
sloopwerk daarvoor is inmiddels afgerond.
Het is altijd verbazend om te zien hoeveel
puin daar dan uit voort komt. Komende weken
gaan we hierin een nieuwe betonnen trap
aanleggen.

Eén deel van de gangen is al wel
toegankelijk, dat is het deel tussen de machinekamer en het hoofdgebouw. Als we alle verdere
voorbereidingen op tijd af kunnen ronden dan is het idee om door dit deel van de gangen bij de
komende open dag de eerste bezoekers rond te leiden.
Rik Roemen

Project van Perslucht naar Stoom
Voortgang van project perslucht aandrijving zal in de volgende nieuwsbrief te lezen zijn.
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Nieuw bestuurslid nodig
Het bestuur van de Stichting Stoommachine Oisterwijk (SSO) heeft uitbreiding nodig. Momenteel
maken de volgende personen deel uit van het bestuur:
Bas de Witte, Jan van den Hout, Rik Roemen en Hennie van de Wiel.
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 2019
28 augustus (woensdag). Omroep Brabant TV, uitzending van programma ‘Goud van
Brabant. Passie voor erfgoed.’ Eerste uitzending om 18.19 uur, daarna ieder uur herhaling
tot middernacht
15 september (zondag) open dag stoommachine van 11:00 tot 16:30
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