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Het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek is het levenswerk van
de Sneker antiquair Piet Scheltema. Hij verzamelde Nederlandse
modeltreinen en haalde zelfs het ‘Guinness Book of Records’. Nu
vormt de verzameling de basis van het museum. In een eigen
ruimte tonen de modellen de geschiedenis van onze spoorwegen,
van stoomtrein tot hogesnelheidstrein, met vele tot de verbeelding
sprekende modellen. Ook meer dan 4300 modellen van treinen,
auto’s, boten en pompen met een Shell-logo zijn opgeslagen in het
depot van het museum. De fraaiste staan geëxposeerd.
Een werknemer van Shell had iets
met modeltreinen met een Shelllogo en begon ze van over de hele
wereld te verzamelen. In alle maten,
uitvoeringen en van uiteenlopende
materialen. Omdat bij treinen ook
auto’s, pompen en schepen horen,
begon hij ook die te verzamelen.
Als er maar het logo van Shell op
stond. Zo ontstond een unieke en
omvangrijke verzameling. Bij zijn pensionering heeft hij de hele
verzameling overgedragen aan een afdeling van Shell.
In 2011 benaderde Shell het modelspoormuseum met de vraag
of men een tentoonstelling voor een familiedag kon inrichten. Al
gauw kwam het gesprek op de kartonnen dozen met treinen die
Shell in de kelder had staan. De heren van het museum waren
onder de indruk. Besloten werd om de verzameling te laten
registreren door het museum, waar nodig te restaureren en op te

slaan in het depot. Afgesproken werd dat de treinen niet op de
vele banen van het museum zouden rijden maar gebruikt zouden
worden voor tentoonstellingen. En zo geschiedde.
In dit unieke museum kan men niet alleen naar treinen kijken
maar er ook mee ‘spelen’. Er is een groot aantal modelbanen
met bedieningsknoppen waarmee men zelf de treinen kan laten
vertrekken, de overwegen kan sluiten en het kan laten ‘onweren’
in het decor. In een speelhoek kunnen kinderen hun eigen baan
uitleggen en wie het durft kan zelfs een hogesnelheidstrein
besturen. Genoeg te beleven dus.
Een aparte bezienswaardigheid vormt de modelbaan van
Appie Baantjer. Na zijn overlijden is zijn collectie modeltreinen
geschonken aan het museum. Door vrijwilligers is er een fraaie
grote baan gebouwd waarop die treinen hun rondjes rijden. En
er is een speciale vitrine waarin interessante zaken van Baantjer
staan, waaronder zijn typemachine.
Gepensioneerden van Shell krijgen op vertoon van dit artikel € 1,korting op de toegang tot het museum en een gratis kop koffie of
thee. Het modelspoormuseum is gehuisvest in het oude station van
Sneek. Goed bereikbaar per auto, bus en trein. Die laatste stopt
letterlijk voor de deur.
Nationaal Modelspoormuseum Sneek, Dr. Boumaweg 17b,
8601GM Sneek, Tel.: 0515-430021,
www.modelspoormuseum.nl
Foto’s: Henk Bootsma, Wommels

WOUDAGEMAAL ONDER STOOM
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De natste septembermaand sinds 2001 gaf aanleiding om het
waterpeil in de Friese boezem op voorhand te verlagen. De
boezem is het stelsel van kanalen en meren, waarin ongeveer
1000 poldergemalen hun overtollige water lozen. Door een
samenloop van omstandigheden was het Friese Waterschap
genoodzaakt om naast het Hooglandgemaal in Stavoren ook het
historische stoomgedreven Ir. D.F. Woudagemaal te Lemmer een
aantal dagen in te zetten om het water de baas te blijven. Beide
gemalen zijn zogenaamde boezemgemalen, die het peil regelen
door het teveel aan water weg te pompen in het IJsselmeer. De
grote hoeveelheden regen in combinatie met de verzadigde
bodem en een hoge waterstand in de Waddenzee, waardoor bij
eb niet of nauwelijks kon worden gespuid, noodzaakten de inzet
van beide boezemgemalen.
12

VOEKSNIEUWS | NR. 11/12, NOV/DEC 2017

Het is bijzonder dat het
Woudagemaal, ’s werelds
grootste nog in bedrijf zijnde
stoomgemaal en UNESCOwerelderfgoed met haar bijna
100 jaar weer moest worden
ingezet om Friesland droge
voeten te laten houden.
Het gemaal is vrijwel heel het
jaar geopend voor publiek,
ook tijdens de draaidagen.
Voor meer informatie:
www.woudagemaal.nl

