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Komt die bus nou nog?



Het is 25 augustus half 10. 

Vol verwachting stappen we met 38 personen 

in een fraaie bus van Peer en & Co.











Rene heet ons 

allen welkom en 

deelt mee, dat er 

wegens ziekte 

meerdere mensen 

afgemeld zijn. Wij 

wensen hen 

beterschap. 



We sluiten hiermee 
het 

zomerprogramma van de S.V.K. af. Voorts schetst hij het programma van deze dag en wenst ons een prettige dag toe. 



Het woord is nu aan de chauffeur. Hij stelt zich voor als Lennaert Brouwer,chauffeur bij Peer & Co. Hij zal ons eerst naar het Stoommachine Museum in Medemblik brengen.



Tegen 10.00 uur komen 

we daar aan en zien 

buiten een groot aantal 

te stoomwerktuigen 

staan, van walsen tot 

een locomobiel en zelfs 

een baggermolen.







Spoedig zitten we met 

prachtig weer buiten aan de 

koffie met appelgebak met, 

indien gewenst, slagroom.









Na een tweede kop koffie wordt de groep in tweeën gesplitst. Beide ploegen krijgen een gids.



De heer Henk Olbers, directeur 

van het Stoommachine Museum, 

spreekt ons nog even toe

Wij zoeken rondleiders!



Dan neemt onze gids het woord.



We lopen over de 

inlaatopeningen van het 

gemaal naar de smederij.



De ploeg 
waarbij ik ben 

ingedeeld 
brengt eerst 
een bezoek 

aan de 
smederij. Dit 
gebouwtje 
dateert uit 

1886.



Er is een gezellige verteller aan het 

werk. Zoals alle mensen in het 

museum is ook hij vrijwilliger. In 

1993 werd dit de museumsmederij.

Volgens hem bestaan er geen echte 

smederijen meer. Dat werk is 

vervangen door fabriekswerk.



Slechts goudsmeden en 

hoefsmeden verrichten nog het 

oude handwerk. Er hangen en 

staan vele materialen, die vroeger 

gebruikt werden. 



Het vuur van vetkolen moet 1300 gr. C. zijn om het te smeden ijzer op 800 gr. C. te brengen. Aan de kleur van het ijzer ziet hij of de juiste temperatuur bereikt is.



Tussen het vertellen door smeedt hij een sieraad, 

doet dat aan een koortje en biedt dat aan een 

van de dames aan.



Onze chauffeur Lennaert staat alles eens rustig te observeren.



Dan gaan we verder en komen bij de ingang van een 

donkere ruimte met allemaal prachtige verlichte 

vitrines. Hierin zien we een schat aan modellen van 

door stoommachines aangedreven installaties. 

En alles kan draaien.





Men kan hier wel een uur blijven kijken, doch we moeten verder.



Wat is dit 

mooi!



Dan gaan we door een deur en staan we we in het volle 
licht in het hoofdgebouw. De gids vertelt ons bevlogen 
over de geschiedenis van het gemaal. Het is gebouwd 
als stoomgemaal met 4 pompen, die elk 150 m3/uur 

aan capaciteit hebben.



De opvoerhoogte, vroeger naar de Zuiderzee, later naar het IJsselmeer, is 2 m. Bij het starten moet het eerste water met behulp vaneen vacuumpompomhoog gebracht worden. 



Kort voor de 2de wereldoorlog 

werden de stoommachines 

vervangen door 2 

elektromotoren. Hij schets 

uitvoerig de wijze van werken.



Hierna gaan we langs 

een groot aantal 
typen 

stoommachines. 



Alles is functioneel. Het ruikt er naar olie en stoom. Overal krijgen we uitleg van onze gids. 





Er staat zelfs een 

stoommachine die in schepen 

gebruikt werd voor de 

voortstuwing.



Uw fotograaf raakt hier 

helemaal enthousiast van. Hij 

heeft bijna een jaar met zo’n 

machine gevaren. (1962)



Door heel langzaam 

stoom toe te voeren 

wordt de machine 

voorverwarmd.



Wanneer alles 

voorverwarmd is kan er 

volle kracht gedraaid 

worden en….



Wat is zo’n 

draaiende machine 

toch een mooi 

gezicht en je hoort 

haast niets.

Moet u eens 

vergelijken met een 

dieselmotor.



De stoomregulator die 
de stoomtoevoer 

dichtknijpt wanneer de 
stoommachine te hard 

drijgt te gaan.



Uitleg wat 
stoom  

eigenlijk is. 
Stoom is 

een 
onzichtbaar 

gas!



S.V.K.-ers in 
volle 

aandacht.



Ten slotte zien we de 
twee stoomketels die de 
stoom maken dfie alle 
machines laat draaien. 



Hier van is er een in werking. 

Wegens de kosten stookt men hout 

i.p.v. vetkolen. 



Goed stoken 
is een vak!



Tjonge, wat kunnen 
die vrijwilligers 

enthousiast vertellen.



Er worden ook vele vragen gesteld.



Ruim over de geplande tijd gaan we richting den Helder na dankzegging aan de gidsen.
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Langs binnenwegen komen via 

Wieringerwerg, Sootdorp, en Van 

Ewijksluis komen we tegen enen aan 

bij fort “Westoever” in Den Helder.



Het is een kleine 100 meter lopen vanaf de bus naar de ingang.









In het bij het fort 

behorende restaurant staat 

de koffietafel gereed. Het 

ziet er goed uit.



We zitten in een ruimte met gewelven, die echt aandoet als in een fort.



We krijgen allemaal een groot bord waarop 

een kommetje soep, drie broodjes, twee 

soorten vleeswaar, kaas en een hapje 

salade. Een smakelijk geheel 



We laten het ons 

goed smaken!



Om half 2 begint de rondleiding. In het fort is een bierbouwerij gevestigd. We lopen door een soort ontvangstruimte, waar de gids Thijs Wiggers zich voorstelt.



Hij vertelt over de geschiedenis van het fort. Napoleon 
wilde Den Helder het Gibraltar van het noorden maken en 
liet rond den Helder 8, of waren het er 9? Forten bouwen. 
Den Helder was in zijn ogen een strategische plaats. (Bij 

aankomst ziet men een standbeeldje van Napoleon staan). 



In zo’n fort konden 300 tot 400 soldaten 

verblijven. We zien in de vloer een luik 

waaronder de regenwaterkelder met 30 m3

capaciteit

In de koude oorlog werden 

in dit fort 2 grote 

dieselmotoren gebouwd 

voor noodstroomvoorziening 

van o.a. het marineterrein.



Silhouetten van  

S.V.K.-leden boven 

de 

regenwaterkelder.



We gaan eerst in 

een lange kolom 

naar de 

dieselmotoren die 

nooit gebruikt zijn.















Dan begint Thijs enthousiast te vertellen 

over het brouwen van bier. Zij gebruiken 

regenwater, waarvan ze 5000 l. per dag 

kunnen zuiveren. Ook regenwater is 

verontreinigd.



Vervolgens lopen we door de brouwerij zelf en zien de ketels waarin het bier gebrouwen wordt….



en de voorraden aan materialen.





Wat ziet alles er 

blinkend uit!







Het proces in schema.





Wat zou daar nu inzitten?



He…. Dat moet het worden!



Buiten krijgen we het hele productieproces te horen. Zij produceren ca. 2000 l bier per week met diverse smaken. 



De smaak is afhankelijk van 

de te gebruiken ingrediënten.



Ook wordt de werking 

van een nieuw soort 

biervat uitgelegd.



We krijgen allemaal een 

(klein) glaasje bier om te 

proeven. 



Het smaakt wel goed he Henk?



Nou, proost allemaal!



De Helderse Jongens brouwen ook bier voor derden naar het gewenste productie proces. Er zijn in ons land honderden bier brouwerijen, doch vele hebben geen ketels en besteden het 
brouwen uit. 



Zij produceren behalve bier onder eigen merk nog een aantal producten o.a. ijsthee en van resten uit de brouwerij koffielikeur. 



Na een aantal vragen gaan we via de winkel terug 
naar de bus. Bij de bus gekomen missen we 1 

persoon, die door onze fotograaf wordt opgespoord.

Om half 4 zijn we terug in Middenmeer. 
Het was een mooie excursie. Dank aan 

diegenen, die dit mogelijk maakten.
David Schipper


