
Op dinsdag 21 januari 2014 vond de ledenvergade-
ring van de Werkgroep Loc-1501 plaats.
Secretaris Martin Bode presenteerde bij deze
gelegenheid het jaarverslag, dat hieronder is
weergegeven.

Stallinqsruimteproblematiek
Met betrekking tot de stallingsruimteproblema-
tiek is vorig jaar aanzienlijke progressie geboekt.
De situatie in Blerick is gewijzigd sinds 1 januari
2013. De ‘nieuwe loods’, waar tot dan materieel
van het Spporwegmusuem  was ondergebracht,
kwam beschikbaar voor verhuur door de Stichting

BOEI. Op initiatief van en met ondersteuning
door Historisch Railvervoer Nederland is op
12 februari 2013 de Stichting Onderdak Rail Erf -
goed (STORE). De mogelijkheid is onderzocht om
met een aantal museumverenigingen via een stich-
tingsconstructie deze loods te huren. Tot nu toe
zijn alleen de de Stichting mat'54 Hondekop-vier
en Werkgroep Loc 1501  serieuze gegadigden.
STORE huurt nu vier sporen in de nieuwe loods
van BOEI waarvan er één door de werkgroep in
gebruik is. 
Deze ontwikkelingen betekenen dat nu de locomo-
tieven 1304 en 1501 voor tenminste vijf jaar
onderdak zijn. Gelet op de jongste ontwikkelingen
in Den Haag is dat locomotief 1201 ook kandidaat
is om  naar Blerick te gaan.
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Omdat het er eerder naar uitzag dat de locomo-
tieven van de Werkgroep dakloos zouden worden,
is uit voorzorg locomotief 1218 op 1 november
2012 overgebracht de Watergraafsmeer in
Amsterdam.

Samengevat: stalling van de collectie was ook in
2013 de eerste prioriteit en zal uiteraard ook in
de toekomst een aandachtspunt zijn. Zonder
over dekte stalling is investeren in duurzame res-
tauratie van de locomotieven niet zinvol. In Ble -
rick is nu in elk geval onderdak voor de komende
vijf jaar zeker.      

Statusoverzicht van de locomotieven op
1 januari 2014
Locomotief 1122 diende ook in 2013 op de Water -
graafsmeer in Amsterdam als stationaire energie-
leverancier voor rijtuigen van Euro Express
Trein charter (EETC). De locomotief is bedrijfs-
vaardig, maar niet toegelaten op het spoorwegnet.
De 1122 is dringend aan onderhoud toe.
Aan locomotief 1201 is in Den Haag doorgewerkt.
Ook de 1201 is in principe rijvaardig, maar niet
toegelaten.
Locomotief 1218 (ex-ACTS 1253) stond tot 1 no -
vember 2012 in Blerick, maar is op 1 november

De 1218 wordt op
1 november 2012
in Blerick gereed
gemaakt voor
transport naar
Amsterdam.

Onder: Locomo-
tief 1201 kreeg
zijn blauwe ban-
den terug. De ma-
chine staat nog in
het onderstation
in Den Haag.



Werkgroep Loc 1501 en de 
Stichting Klassieke Locomotieven

Toen in 1986 de elektrische locomotieven van de
serie 1500 bij de Nederlandse Spoorwegen
buiten dienst werden gesteld, heeft een aantal
machinisten uit Rotterdam het initiatief geno -
men om de 1501 voor het nageslacht te bewaren.
De “Werkgroep Loc 1501” werd opgericht als on-
derdeel van de Personeels Vereniging NS Rot-
terdam (PVNSR). Hiermee kreeg de Werkgroep
een formele status binnen NS en kon de 1501
onder NS-vlag inzetbaar blijven. Vrijwilligers
stopten vele uren in het dienstvaardig houden
van de locomotief, daarbij geholpen door Hoofd-
werkplaats Tilburg. Met enige regelmaat ver-
scheen de 1501 op het spoornet.
In 1998 ging een langgekoesterde wens van de
Werkgroep in vervulling toen een elektrische lo-
comotief van de 1200-serie werd toegevoegd
aan de collectie. Met de komst van deze popu-
laire machine groeide het aantal belangstellen-
den dat iets wilde betekenen voor deze locomo -
tiefserie. Deze waren in veel gevallen geen NS-
personeelslid en omdat de Werkgroep op grond
van statutaire bepalingen maar een beperkt aan-
tal particuliere leden mag inschrijven, was het
quotum niet-NS’ers al snel bereikt. Om toch
iedereen de gelegenheid te geven een bijdrage
te leveren aan de instandhouding van de 1200 en
1500 werd zusterorganisatie ‘Stichting Klas -
sieke Locomotieven’ (kortweg Stichting KLOK
genoemd) opgericht.  

De Werkgroep Loc 1501en de Stichting KLOK
stellen zich ten doel het rijvaardig maken en

houden van klassieke Nederlandse elektrische
locomotieven. Om deze op de baan te kunnen
brengen (en te houden) is veel geld nodig voor
restauratie en onderhoud. Daarnaast moet huur
voor de stalling en heffingen voor het laten rij-
den van het materieel op het openbare spoor-
wegnet worden betaald. 

Het materieelpark van de Werkgroep/Stichting
KLOK bestond op 1 januari 2014 uit de volgende
locomotieven:
1122, 1201, 1218, 1221 (1255), 1304, 1315, 1501.
Vrijwel alle locomotieven zijn bedrijfsvaardig,
maar op dit moment is er geen enkele toegelaten
op het spoorwegnet.

In januari 2014 is tijdens een ledenvergadering
besloten tot het uitvoeren van een gedegen on-
derzoek naar het rijvaardig herstel van ‘kroon-
juweel’ loc 1501 en dit zo mogelijk te realiseren. 

Uw steun is daarom hard nodig en via de Sticht-
ing Klassieke Locomotieven is het mogelijk om
donateur te worden. Voor het minimale bedrag
van dertig euro bent u een jaar donateur van de
Stichting Klassieke Locomotieven. Voor jongeren
tot en met achttien jaar geldt een gereduceerd
tarief van 50 % + 1 cent: 15,01 euro!
U kunt zich als nieuwe donateur aanmelden door
uw (minimale) bijdrage te storten op rekening:
NL27 INGB 0004 7262 47 t.n.v. Stichting
Klassieke Locomotieven onder vermelding van
‘Nieuwe donateur’.

Heeft u vragen of suggesties? Ze zijn welkom
via e-mail: info@werkgroep1501.nl of kijk op
onze website: www.werkgroep1501.nl

De 1122 is op de
Watergraafsmeer
gestationneerd en
fungeert daar als
energieleveran-
cier. Zal het 
treinstel rechts
op de foto ook
ooit deel uitmaken
van de collectie
van de Werkgroep
1501?



2012 verhuisd van Blerick naar Amsterdam
Water  graafsmeer. De machine staat hier nog
steeds.
Locomotief 1304 staat in de stalling van STORE
in Blerick.
Locomotief 1315 is eind maart 2013 op langdurige
uitleenbasis vertrokken naar Eisenbahn Erleb nis -
welt in Horb am Neckar in Duitsland. 
Locomotief 1501 staat eveneens in de stalling van
STORE in Blerick. De locomotief is rijvaardig
maar niet toegelaten. Aan de 1501 is afgelopen
jaar niet gewerkt, maar is toe aan grootschalig
onderhoud.

Locomotief 1255 (ex-NS 1221), eigendom van de
Stichting Klassieke Locomotieven, is opgenomen in
het bestand van EETC te Amsterdam. 

KLOK-Shop
In 2013 was de KLOK-Shop aanwezig tijdens de
navolgende evenementen:
- Rail 2013, Euretco Houten.
- Terug naar Toen bij de Veluwsche Spoorweg 

Maatschappij in de tent in Loenen. 
- Open monumentendag annex 150 jaar spoor in 

Amersfoort.
- Eurospoor, Jaarbeurs Utrecht.

Op 14 en 15 sep-
tember 2013 was
de KLOK-shop te
vinden bij het
evenement ‘Open
monumentendag
annex 150 jaar
spoor in Amers-
foort’. Locomotor
252 vormde een
fraai decor.

Onder: op 24
maart 2013
haalde EETC-loco-
motief 1252 de
1315 op bij de
SSN in Rotterdam
Noord: het begin
van de reis naar
Horb am Neckar.



Overige gebeurtenissen
Het grootste project dat in 2013 is gerealiseerd,
is de overbrenging van locomotief 1315 naar
Eisenbahn Erlebniswelt in Horb am Neckar (D).
Tijdens onze zoektocht naar onderdak voor onze
locomotieven in 2012 heeft dit museum onderdak
voor een periode van tien jaar aangeboden voor
één locomotief. Dit aanbod hebben we met plezier
geaccepteerd. U las er al over in voorgaande edi-
ties van KLOK-info. 
De 1315 heeft jarenlang stalling genoten bij de
Stoom Stichting Nederland (SSN) in Rotterdam
Noord. Voordat de locomotief op transport kon,
moest er het nodige aan schoonmaakwerkzaamhe-
den en onderhoud worden verricht. Na een jaren-
lang verblijf in de open lucht was dat geen luxe,
maar bittere noodzaak. Een groeiend leger vrijwil-
ligers heeft op zater- en woensdagen in maart
2013 zich ingezet om de 1315 toonbaar en klaar
voor transport te maken. Onze dank gaat uit naar
SSN voor het faciliteren van deze werkzaamhe-
den in hun loods en op hun terrein. Op 24 maart
2013 vertrok de 1315 uit Rotterdam. Onder de
begeleiding van zes leden is de reis naar Horb am
Neckar gemaakt, waar de 1315 op 29 maart 2013
aankwam. De 1315 bevindt zich nu in goed (inter-
nationaal) gezelschap en ook is de werkgroep in
Duitsland op de kaart gezet.

In augustus 2013 is een groot deel van de reser-
veonderdelen vanuit de goederenwagens in Den
Haag en Kijfhoek overgebracht naar Blerick. Dit
werd mogelijk gemaakt door de inspanningen van
enkele leden. De Werkgroep 1501 daarbij is Simon
Loos zeer erkentelijk voor de ondersteuning van
deze actie.

Aan de 1201 is ook in 2013 door een klein team
gewerkt. De blauwe band is inmiddels aangebracht

en er zijn ruitjes in de cabinedeuren aangebracht.
Daarmee kwam de restauratie van de 1201 weer
een stapje verder. De 1201 staat nog steeds veilig
gestald in het onderstation bij station Den Haag
C, maar de situatie zal hier veranderen omdat de
spooraansluiting gaat verdwijnen. De verwachting
is dat de 1201 binnen afzienbare tijd naar Blerick
zal verhuizen. 
Het plan is de 1201 uiteindelijk tentoon te stellen
voor het grote publiek, bij voorkeur in Nederland.
De vraag voor ideeën hiervoor leverde enkele sug-
gesties op, maar daarmee hebben we nog niets
kunnen doen. Maar dat gaat zeker gebeuren! Tot
zover het jaarverslag.

Dankzij de mede -
werking van Simon
Loos kon in augus-
tus 2013 een deel
van de onderdelen
uit Den Haag en
Kijf hoek naar 
Blerick worden
gebracht.
Links: het laden
bij het ondersta-
tion in Den Haag.
Onder: niet alleen
treinen, maar ook 
vrachtauto’s wor-
den door fotogra -
fen onder vuur
genomen. ‘Ons’ on-
derdelentrans-
port werd op de
A16 enkele keren
op de geheugen -
kaart gezet.



De aanwezigheid van de 1315 in Horb am Neckar
is in Duitsland niet onopgemerkt gebleven. Het
resulteerde in een verzoek van modelbouwfabri-
kant Märklin om de machine te mogen tentoon-
stellen tijdens de Märklin-dagen in Göppingen van
13 tot en met 15 september 2013. Dit is een groot
internationaal evenement voor spoorwegliefheb-

bers, met materieelshows, extra treinen (onder
ander met stoomtractie) en verspreid over ver-
schillende locaties in Göppingen diverse manifes-
taties. De Werkgroep Loc 1501 heeft hier met
veel plezier aan meegewerkt. De 1315 verkeerde
in goed gezelschap. De reis van Horb am Neckar
werd samen met ex-SBB Ae 6/6 11401 volbracht
en net als tijdens de overbrening in maart, werd
de locomotief getrokken door een V100 van Nesa,
een spoorwegmaatschappij waarmee inmiddels een

Op 13 september 2013 werd de 1315 samen met SBB Ae 6/6 11401 overgebracht van Eisenbahn Erlebniswelt in Horb am Neckar
naar Göppingen ter gelegenheid van de Märklindagen 2013. De V100 1041 van Nesa had de taak beide zesassers te vervoeren. In
Nürtingen ontmoette de loctrein DB 143 827.

Locomotief 1315 aanwezig op
Märklindagen 2013

Aankomst van de
1315 en SBB
Ae 6/6 11401 in
Göppingen;
13 sep tember
2013.



vriendschappelijke band is opgebouwd. In
Göppingen was een indrukwekkende hoeveelheid
materieel samengebracht en de Werkgroep Loc
1501 is er trots op dat één van haar machines op
dit evenement te gast mocht zijn. Op de heenweg
naar Göppingen was de 1315 bemand door twee
vertegenwoordigers van de Werkgroep om een
probleemloze reis te verzekeren. Zonder proble-
men was de overbrenging niet, maar dat had meer
te maken met spoorlopers dan met de technische
gesteldheid van de 1315.
In Göppingen waren naast talloze stoomlocomotie-

ven ook de recent uiterlijk gerestaureerde 140
438 en de sinds kort weer dienstvaardige E63 02
van het Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen
aanwezig. Het was ook deze locomotief die werd
gebruikt om de delegatie uit Horb am Neckar op
de juiste plaats te zetten. De 1315 trok mede
door het opvallende gele uiterlijk veel bekijks en
vormde samen met de Zwitserse Ae 6/6 een fraai
paartje. Zo’n duo zouden we best vaker willen
zien! De Werkgroep Loc 1501 zal niet afwijzend
tegenover andere tripjes staan, maar daarvoor zal
een klein ongemak moeten worden verholpen.

De schitterend
gerestaureerde
E63 02 van het
Bayerische
Eisenbahnmuseum
in Nördlingen
zette de Ae 6/6
11401 en 1315 op
hun plekje op de
materieelshow in
Göppingen.

Onder: DB ver-
grootte de feest -
vreugde in Göp -
pin gen door de
181 201 een inter-
city tussen Ulm
en Stuttgart te
laten trekken. De
ontmoeting tussen
de 1315 en de
laat ste blauwe
DB-locomotief zal
waarschijnlijk een
eenmalige gebeur -
te nis blijven.



Locomotief 1255
De kans bestaat dat de door EETC van de
Stichting Klassieke Locomotieven gehuurde 1255
dit jaar in actie is te zien. De locomotief staat op
de nominatie om hersteld te worden van een
defecte tractiemotor. Dit is mogelijk omdat het
na een lange en moeizame strijd is gelukt in
Nymburk (Tsjechië) een aantal 1200-onderdelen
te verwerven, waaronder tractiemotoren en
draaistellen. Deze lagen er nog uit de periode dat
ACTS hier de 1252 en 1255 heeft laten reviseren.
Eind december 2013 kwamen de onderdelen in
Nederland aan. Als de 1255 weer rijvaardig is, zal
hij ook voor de treinen tussen Watergraafsmeer
en Venlo ingezet gaan worden.

KLOK-shop
De KLOK-shop zal te zien zijn:
- Rail in Houten op 21, 22 en 23 februari 2014 

(zie ook: www.rail.nl)
- Terug naar Toen bij de Veluwsche Stoomtrein 

Maatschappij op 6 en 7 september 2014 (zie 
www.stoomtrein.org/evenementen/tnt.html)

- Eurospoor in de Jaarbeurs in Utrecht op 24 
t/m 26 oktober 2014 
(zie ook: www.eurospoor.nl)

De kans dat loco-
motief 1255 van
de Stichting
Klassieke Loco-
motieven bin-
nenkort weer in
actie komt, is
door de komst van
tractiemotoren
uit Tsjechië aan-
merkelijk
toegenomen.

Geïnteresseerd in treinen? Denk er dan eens aan om lid te worden
van de Nederlandse Vereniging van Belangstellen den in het Spoor-
en tramwegwezen (NVBS). De NVBS-leden ontvangen maandelijks
Op de Rails in de bus, maar de NVBS biedt veel meer dan dat! 

Op de Rails is het fullcolor maandblad van de NVBS, boordevol
nieuws uit binnen- en buitenland en interessante artikelen over
spoorwegontwikkelingen uit heden, verleden en toekomst.

Verder organiseert de NVBS in het hele land bijeenkomsten, dag-
excursies en meerdaagse reizen. Ook worden de jongeren niet ver-
geten: een speciale afdeling organiseert voor hen leuke evenemen-
ten. In het station van Amersfoort heeft de NVBS een eigen onder-
komen met uitgebreide winkel, bibliotheek en archieven.

Nieuwsgierig? Ga naar www.nvbs.com en kijk wat de vereniging je
kan bieden. Of profiteer van de aantrekkelijke aanbieding voor
nieuwe leden: € 30,- voor een heel jaar (jongeren tot en met
24 jaar betalen zelfs maar € 15,-. Dat betekent: twaalf nummers
van Op de Rails, een fraaie kalender, kortingen op excursies en
toegang tot alle faciliteiten.



Het assortiment van de KLOK-shop omvat onder
andere:
- Pennen € 1,- 
- Klok klein (doorsnede vijftien centimeter) 

€ 7,50 
- Klok groot (doorsnede dertig centimeter) 

€ 12,95 
- Glazen met een 1500 of 1200 € 3,95 (twee 

voor € 7,50)
- NS-mokken: drie voor € 7,50.

De KLOK-shop is te breiken via 
shop@werkgroep1501.nl

Kijk ook op:

www.werkgroep1501.nl
www.facebook.com/Klokshop
www.facebook.com/opderails
www.eisenbahn-erlebniswelt.de

De 1501 in model

Fabrikant EloTrains brengt zeer
binnenkort een schaalmodel 1:87
op de markt van loc 1501. Een
fotoreportage is  te zien op
www.hetgroterdamproject.nl
Zover wij begrepen hebben is
het model bij voorintekening al
uitverkocht en komt er nog een
beperkte oplage van de 1505.
Bij het model op de foto moeten
de los bijgeleverde grijpstangen
nog worden gemonteerd.


