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Betreft aandacht van overdracht bestuurders met betrekking tot medewerking van 
een subsidie aanvraag voor het realiseren van “De Treinenfabriek” van de Stoomtrein 
Goes-Borsele. Wij willen graag de brief onder uw aandacht brengen die is gericht 
aan de huidige bestuurders met het verzoek voor een bijdrage om het project te 
kunnen realiseren. Het project initiatie plan is bijgevoegd met daarin meer details van 
het project en de business case zijn vermeld.  
 

 
 
Geachte,  
 
Een spoorwegmuseum in Zeeland als belangrijke toeristische trekker, droombeeld of 
(bijna) realiteit? In deze nota brengen wij u op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen en willen wij uw medewerking vragen voor de realisatie van De 
Treinenfabriek en daarmee voor het behoud van de unieke spoorwegcollectie van de 
stichting Stoomtrein Goes-Borsele (kortweg SGB, geregistreerd museum). 
 
De SGB heeft in 2017 de staalconstructie van de voormalige Nederlandse 
treinenfabriek Allan & Co. uit 1916 weten te bemachtigen. In samenwerking met en 
dankzij financiële bijdragen van de Rotterdamse Elektrische Tram en het Mondriaan 
Fonds, is het gelukt om deze constructie netjes te demonteren en als het ware als 
een grote puzzel droog op te slaan in twee romneyloodsen op het SGB-
museumterrein. En nu de volgende stap, het in elkaar zetten van deze puzzel. Wat 
brengt dat Goes, Zeeland en Nederland? 
 
Behoud  van cultuurhistorische waarden  
De komst van de Treinenfabriek betekent een belangrijke toevoeging aan het 
recreatieve en culturele domein van Zeeland.  
De Treinenfabriek gaat onderdak bieden aan de collectie en biedt de mogelijkheid 
om een overdekt museum te creëren waarin ook diverse tentoonstellingen en 
nevenactiviteiten plaats kunnen vinden. 
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Bescherming van het culturele erfgoed, de unieke collectie Nederlands 
spoorwegmaterieel, dat de SGB bezit, is een speerpunt dat kan worden gewaarborgd 
met het realiseren van de Treinenfabriek. Hierdoor kunnen ook volgende generaties 
kennisnemen en genieten van het vaak al (bijna) een eeuw oude spoorwegmaterieel. 
 
 
 
 
 
 
Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft al toegezegd een intensieve samenwerking te 
willen aangaan met de SGB, met uitwisseling van collectiestukken, zodra De 
Treinenfabriek gerealiseerd is. 
Maar ook lokaal en regionaal nemen de mogelijkheden tot samenwerking toe als De 
Treinenfabriek gereed is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uitwisseling van 
collectiestukken met het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp, het Historisch 
Museum De Bevelanden in Goes en het Trekkermuseum te Nisse en aan 
samenwerking met (recreatie)ondernemers, de VVV en de stichting Goes Marketing. 
 
Samen in Zee 
De provincie en de Zeeuwse gemeenten hebben in 2018 afspraken gemaakt om 
nauw samen te werken en samen de aantrekkelijkheid van Zeeland te vergroten. 
Deze afspraken zijn vastgelegd in het cultuurprofiel van Zeeland. Het erfgoed wordt 
hierin beschreven als medebepalend voor onze regionale identiteit. Een doelstelling 
is dan ook om dit erfgoed beter te gaan inzetten en ontsluiten. “Door aandacht te 
geven aan erfgoed en verhalen werken we aan maatschappelijk draagvlak en dragen 
we bij aan duurzaam behoud. De koppeling tussen erfgoed, landschap en toerisme 
kan daarbij worden versterkt.’’ De opbouw van De Treinenfabriek lijkt dan ook 
naadloos te passen in het in voorbereiding zijnde uitvoeringsplan van het 
cultuurprofiel. 
 
Duurzaamheid 
Bij de planvorming voor de herbouw van De Treinenfabriek is veel aandacht voor 
duurzaamheid. Duurzaamheid wordt bereikt door onder andere: 

 Hergebruik van bouwmaterialen (circulair bouwen): de gehele staalconstructie 
wordt hergebruikt. Daarnaast gaan we op zoek naar mogelijkheden om andere 
bouwmaterialen te hergebruiken. 

 De mogelijkheid tot opwekking van voldoende elektriciteit via zonnepanelen 
om het huidige elektriciteitsgebruik te kunnen dekken (dit betreft circa 100.000 
kWh op een dakoppervlakte van 1.800 m2). 

 De mogelijkheid om regenwater af te vangen t.b.v. wassen van het 
spoorwegmaterieel en voor het spoelen van toiletten in de treinen. 

 Het conserveren van spoorwegmaterieel door dit droog weg te zetten, wat 
eveneens een bijdrage levert aan duurzaamheid. Dit betekent een aanzienlijke 
afname in het gebruik van verf, bitumen, hout, staal en meubelstof om het 
materieel in stand te houden.  

 Het museumgebouw gedeeltelijk te verwarmen. De horecaruimte en de 
tentoonstellingsruimten willen we situeren in historische spoorwegrijtuigen en 
in een inpandige 'doos'. Deze ruimtes willen we verwarmen met 
warmtepompsystemen. 



 
Het is de bedoeling dat de Treinenfabriek -met 0 op de elektriciteitsmeter- een 
boodschap over duurzaamheid meegeeft aan de bezoekers. Het plan is daarom de 
inrichting van een expositie met als thema 'Van stoom tot stroom naar CO2 neutraal' . 
Spoorvervoer is tenslotte één van de milieuvriendelijkste manieren van transport. 
 
 
Participatie 
Er is een hechte groep vaste vrijwilligers ontstaan in de loop van de jaren, waardoor 
de maatschappelijke betrokkenheid van de SGB groot is. Ruim tweehonderd 
vrijwilligers onderhouden de treinen, gebouwen en de spoorbaan. Hiermee is de 
SGB één van de grootste vrijwilligersorganisaties in Zeeland. Deze vrijwilligers 
bemannen honderd dagen per jaar de historische treinen van de SGB, de minitrein 
en de horecavoorziening bij het eindpunt in Hoedekenskerke. Sommige vrijwilligers 
zijn zelfs vanwege de SGB in Zeeland komen wonen en hebben dankzij het netwerk 
van de SGB een baan gevonden in de omgeving van Goes.  
De SGB is uitgegroeid tot een kweekvijver voor jonge talenten. Jeugdigen kunnen al 
vanaf 12 jaar in Hoedekenskerke starten als vrijwilliger, wat een positieve uitwerking 
heeft op hun ontwikkeling op sociaal en technisch vlak. Dat zorgt er ook voor dat de 
jongeren zich aan Zeeland (gaan) binden en er blijven of zich in Zeeland vestigen. 
 
De SGB ontvangt jaarlijks circa 40.000 bezoekers, uit binnen- en buitenland. Die 
beleven veel plezier aan de SGB en krijgen tegelijkertijd bijna spelenderwijs iets mee 
over de historie van het spoor in Zeeland en Nederland. 
 
Het opbouwen, inrichten en vervolgens exploiteren van de Treinenfabriek zal een 
positieve uitwerking hebben op het aantal vrijwilligers en het aantal bezoekers en 
daarmee een rol vervullen bij het vergroten van de belangstelling voor ons erfgoed. 
 
Educatie 
De SGB is van plan verschillende tentoonstellingen in te richten in De Treinenfabriek, 
waarbij we de bezoeker uitnodigen om zelf een rol te spelen. En dit zodanig dat de 
bezoekers het gepresenteerde werkelijk begrijpen. Na een bezoek aan De 
Treinenfabriek hebben de bezoekers kennis opgedaan van spoorwegtechniek, van 
oude technieken en ambachten en van de geschiedenis van de spoorwegen in 
Nederland, inclusief de grote rol die de spoor- en tramwegen hebben gespeeld bij het 
ontsluiten van Nederland. 
Voor het onderwijs willen we  speciale programma’s ontwikkelen. De Treinenfabriek 
zal tevens stagemogelijkheden bieden, bijvoorbeeld op technisch vlak of op het 
gebied van toerisme en hospitality. 
 
 
Realisatie 
Wat vragen wij aan de provincie? Hierover hebben wij eerder gesproken met de 
gedeputeerden mevrouw Schönknecht en de heer De Reu,  en mevrouw Meeuwisse, 
wethouder van Goes. 
Er is eenmalig grofweg 4 miljoen euro benodigd om de Treinenfabriek te realiseren. 
Een substantiële bijdrage vanuit de provincie Zeeland zal een goede impuls zijn voor 
andere fondsen en bedrijven om eveneens een bijdrage te leveren, hetzij een 
financiële bijdrage, hetzij in natura. Diverse fondsen hebben aangegeven dat een 



uitgewerkt dekkingsplan noodzakelijk is, voordat zij over zullen gaan tot subsidiëring 
van het project De Treinenfabriek.  
In de bijlage treft u een concept kostenraming aan, waarin wij de provincie om een 
bijdrage van €650.000,- vragen. De verdeling van de bijdrage zal nader overleg 
vragen. 
 
Daarnaast zal de financiële bijdrage van de Provincie Zeeland ongetwijfeld een 
aanzuigende werking hebben op andere participanten bij de realisatie van De 
Treinenfabriek. Ook verwachten wij dat de provincie 'deuren' kan openen die anders 
voor ons gesloten zouden blijven. 
 
Last but not least, de SGB bestaat in 2021 50 jaar, hoe mooi zou het zijn als deze 
viering plaats kan vinden met het slaan van de eerste paal? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Stoomtrein Goes-Borsele, 
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In Goes ontwikkelt de Stoomtrein Goes-Borsele een werkend openluchtmuseum met 
als thema de spoorwegen in Nederland. In dit museum worden alle aspecten getoond 
die verbonden zijn met het vervoer per spoor in Nederland. De historische collectie 
rollend spoorwegmaterieel en de diverse monumentale gebouwen kunnen zo in hun 
samenhang worden getoond. De SGB exploiteert historische treinen op de museum-
spoorlijn tussen Goes en Hoedekenskerke en Baarland. In het museum wordt aan ver-
schillende thema’s aandacht besteed: het stoomlocomotievendepot, het seinwezen, 
het monumentale tractiegebouw en het goederenvervoer per spoor in vroeger tijden. 
Al die objecten vormen een samenhangend geheel binnen een historische context dat 
de bezoeker niet alleen een goed beeld geeft van hoe ‘het spoor’ er in vroeger tijden 
uitzag, maar de bezoeker dat ook laat beleven: de SGB is namelijk een werkend en een 
rijdend museum en de bezoekers zijn als het ware onderdeel van de presentatie als zij 
meerijden in de historische treinen of meemaken hoe het rollend materieel van de SGB 
wordt gerestaureerd en onderhouden.

De SGB is een officieel geregistreerd museum en wordt 
vrijwel geheel draaiende gehouden door ruim 180 vrijwil-
ligers, zowel op uitvoerend als op bestuurlijk vlak. Er is 

in de organisatie één vaste medewerker actief, voor ondersteu-
nende taken voor de vrijwilligers en allerhande administratief 
werk. Van de collectie historisch rollend materieel van de SGB 
is 52% in het Nationaal Register Railerfgoed gewaardeerd met 
een A-status (de hoogst haalbare), 26% met een B-status en 
22% met een C-status.

Daarnaast zijn er in totaal maar liefst vier rijksmonumenten in 
de SGB-collectie te vinden. Dit alles vormt een mooi ensemble 
dat een aanzienlijke bijdrage levert aan de Collectie Nederland 
op het gebied van de spoorwegen.

De marketing- en communicatie-afdeling van de SGB maakt 
gebruik van vele middelen, niet alleen om bezoekers te trekken, 
maar ook om de bezoekers uitleg te geven over wat zij te zien 
krijgen en over wat zij beleven. Jaarlijks verschijnt er bijvoor-

De stichting Stoomtrein Goes–Borsele 



Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn plattelandOnze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een 
subsidie van de provincie ZeelandHet Ministerie van EZ is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland

Langs de lijn
Deze attracties vindt u bij de genoemde stations. Leuke combinatie met uw treinreis! 

Open op rijdagen van de trein (zie de kalender), in aansluiting op de treintijden. Meer informatie op www.destoomtrein.nl Goes
TractiegebouwVoel de sfeer in dit historische gebouw! Ruik de geur van smeerolie en warme machines en zie met welke omvangrijke projecten onze vrijwilligers bezig zijn.

GoederenloodsIn dit fraaie 19e-eeuwse gebouw vindt u het kaartjesloket en het restaurant. Geniet van een lekker kopje koffie of een lunch! Nisse
Trekkermuseum *Bekijk de collectie fraaie oude tractoren en klederdrachten. 

KwadendammeBerkenhof’s Tropical Zoo *Een tropische belevenis met o.a . vlinders, reptielen, Kid’s Jungle en Dino Expo. Tevens restaurant. www.tropicalzoo.nl
De Zwaakse WeelMooi natuurgebied van Natuurmonumenten.

HoedekenskerkeDe Buffer/Park De PluimweideDe populairste bestemming! Plezier voor jong en oud, met koffiecorner, modelspoorbanen, souvenirs, meerijden met de minitrein, speeltuin, varende modelschepen, klederdrachten en skelterbaan! www.sgbdebuffer.nl
Wienkeltje van WullempjeWinkelmuseumpje met ouderwets lekker snoepgoed!

Wandelen
Nabij elk station vindt u aansluiting op het wandelknooppuntennetwerk.

* Entree niet inbegrepen bij uw treinkaartje

Hoe bereikt u ons?Per auto
Navigatiesysteem: Albert Plesmanweg 23, Goes.Per openbaar vervoerNS-station Goes: Perron verlaten via trap, dan rechtsaf. Daarna 

linksaf de trap op. Langs de fietsenrekken het trottoir volgen, 
naar de overweg in de Van Hertumweg. Het spoor oversteken 
en dan meteen rechtsaf (Van Doornestraat). Het tweede hek aan 
uw rechterzijde is de ingang van de stoomtrein. 
Totale afstand ca. 400 meter.

ContactinformatieStoomtrein Goes-BorseleBezoekadres: Albert Plesmanweg 23, 4462 GC  Goes
Postadres: Postbus 250, 4460 AR GoesTelefoon 0113-270705 (kantooruren)www.destoomtrein.nl     info@destoomtrein.nl

Vestiging Hoedekenskerke (“De Buffer”)Bezoekadres: Waardweg 4, 4433 RW Hoedekenskerke
Telefoon 0113-639183 (niet voor reisinfo), www.sgbdebuffer.nlsee/siehe www.destoomtrein.nl

Welkom bij de Stoomtrein Goes-Borsele!
Op reis met een échte stoomtrein! De locomotief fluit, de stoker ziet zwart van de steenkolen en de conducteur knipt nog echt een gaatje in je kaartje. De trein boemelt door het fraaie Zeeuwse landschap waar voor jong en oud van alles te beleven is.   

Combineer de rit met een bezoek aan andere leuke attracties langs de spoor-lijn of met een mooie fiets- of wandeltocht!
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beeld in een hoge oplage een folder over de SGB, de SGB-
website mag zich in een grote belangstelling verheugen en door 
middel van Facebook worden belangstellenden voortdurend op 
de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. De donateurs 
en sponsoren ontvangen enkele malen per jaar het blad ‘De 
Stoomtrein’. Voorts verstuurt de SGB frequent persberichten 
over onder andere nieuwe activiteiten en over evenementen 
naar vele media. 

Het museumterrein in Goes (circa 2,5 hectare groot) is op een 
authentieke manier ingericht als een oud spoorwegterrein. Een 
centrale rol spelen hierin een monumentale werkplaats (voor-
malig NS-tractiegebouw) met zeven sporen uit 1927, een his-
torische goederenloods met alle benodigde attributen voor het 
goederenvervoer en een groot rangeerterrein om de collectie 
historisch spoorwegmaterieel op te kunnen stellen.

Eén belangrijk aspect ontbreekt echter nog in de presentatie: 
een gebouw om de collectie historisch rollend materieel te stal-
len en presentabel en zichtbaar te maken, als nieuw onderdeel 
van de reis naar het verleden van de SGB-bezoekers. De plan-
nen hiervoor worden in deze brochure uitgewerkt.

Een kort overzicht van de veelzijdigheid van de SGB en inte-
ressante statistieken over de organisatie zijn te vinden in de 
factsheet in de bijlage. ●

Edwin Schipper
Conservator museum Stoomtrein Goes-Borsele

Juni 2017
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naar de overweg in de Van Hertumweg. Het spoor oversteken 
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Welkom bij de Stoomtrein Goes-Borsele!
Op reis met een échte stoomtrein! De locomotief fluit, de stoker ziet zwart van de steenkolen en de conducteur knipt nog echt een gaatje in je kaartje. De trein boemelt door het fraaie Zeeuwse landschap waar voor jong en oud van alles te beleven is.   

Combineer de rit met een bezoek aan andere leuke attracties langs de spoor-lijn of met een mooie fiets- of wandeltocht!

Stoomtrein Goes-Borsele
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Vele onderdelen die al jaren op de prioriteitenlijst stonden 
heeft de SGB met de hulp van diverse fondsen en de 
ondersteuning van vele betrokken instanties kunnen 

realiseren. Hoogtepunten hierbij zijn o.a. de restauratie van het 
Tractiegebouw uit 1927, de restauratie van stoomlocomotief 
USATC 4389 uit 1943 en de herbouw van de Zeeuwse motor-
wagens. Verder zijn al diverse historische rijtuigen en goederen-
wagens gerestaureerd.

Verschillende projecten zijn op het moment van schrijven in uit-
voering of starten binnenkort. Voorbeelden zijn de afronding van 
het thema ‘goederenvervoer’, de restauratie en opbouw van de 
oude voetgangersbrug uit 1872 en de afronding van de lopende 
restauratie van circa vijf kilometer van de spoorbaan.

Vrijwel alle projecten zijn gericht op de restauratie van historisch 
materieel en van de historische infrastructuur. Dat is niet onlo-
gisch, omdat dit één van de sterke punten is van de SGB. Bij 
de vele vrijwilligers is niet alleen zeer veel vakkennis aanwezig, 
maar ook veel enthousiasme voor de objecten die aan hen zijn 
toevertrouwd. Inmiddels is gebleken dat de SGB zelfs in staat 
is tot replicabouw. Voor de komende jaren wordt zowaar de 
herbouw van een grote NS-stoomlocomotief nader uitgewerkt.

Daarnaast wordt gewerkt aan plannen om de attractiewaarde 

van de SGB te verhogen, waarbij het doel is om de bezoekers 
een volwaardige dagbesteding te bieden.
Het betreft hierbij niet alleen het behoud van cultureel erfgoed 
maar juist en ook het presenteren ervan aan het publiek. De 
individuele objecten zelf zijn daarbij ondergeschikt aan het 
geheel en de beleving van de bezoekers staat centraal.
Om dit te bereiken moet een groot project worden verwezen-
lijkt, te weten de herbouw van de voormalige constructiewerk-
plaats uit 1916 van Allan & Co. uit Rotterdam, niet alleen voor 
overdekte stalling van het historische materieel van de SGB 
maar ook voor de presentatie daarvan. Die presentatie zal een 
multimediaal en interactief karakter krijgen, waarbij educatieve 
waarde wordt gecombineerd met beleving: edutainment. 

Project De Treinenfabriek – een nieuw 
‘oud’ museumgebouw
Lange tijd gaf de SGB de voorkeur aan het realiseren van een 
stationsgebouw met sporenkap als museumgebouw. Maar de 
bouwkosten van een stationsgebouw zijn zeer hoog en het is 
moeilijk om daar financiële dekking voor te vinden. 
Vandaar dat de plannen opnieuw tegen het licht zijn gehouden 
toen duidelijk werd dat het mogelijk was om een deel van de 
voormalige fabriek van Allan & Co. in Rotterdam te kunnen 
behouden. De oude en imposante constructiewerkplaats van 

Wat wil de SGB bereiken?
De SGB is al vele jaren bezig om te groeien van een ‘toeristisch boemeltreintje’ uit de 
jaren ‘70 naar een volwaardige museale dagattractie die een solide basis vormt voor 
het behoud en het beheer van de historische collectie.

Luchtfoto van de Allan fabriek, 1926. Het met de vlag getooide gebouw is de grote constructiewerkplaats van het complex. Op de traverse 
is een net geschilderd rijtuig te zien dat bestemd is voor de elektrische Staatsspoorlijnen van Batavia in toenmalig Nederlands-Indië.  
Foto: KLM Aerocarto, collectie Aviodrome Lelystad.
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Allan is namelijk behouden gebleven en zal in Goes worden 
gepresenteerd als De Treinenfabriek. De voormalige Rotter-
damse treinenfabriek combineert een aantal functies die voor 
de verdere groei van de SGB als museum noodzakelijk zijn. 
Een beknopte introductie van de plannen volgt hierna.

Waarom een ‘nieuw’ museumgebouw? 
Met de verwezenlijking van dit ‘nieuwe’ 
gebouw wordt de museale en attractieve 
waarde van de SGB aanzienlijk verhoogd. 
Een groot deel van de huidige collectie 
rollend materieel is nu niet zichtbaar voor 
het publiek, want diverse objecten staan 
nu nog in de buitenlucht onder zeilen te 
wachten op restauratie en rijtuigen en 
wagens waar jarenlang aan gewerkt is 
en die tot in de puntjes zijn gerestaureerd 
staan nu in weer en wind buiten. Daardoor 
zijn de kosten voor beheer en onderhoud 
van het materieel erg hoog. 

De herbouw van De Treinenfabriek maakt 
het mogelijk dat materieel veilig binnen 
te stallen en zichtbaar en toegankelijk te 
maken voor de bezoekers. Op die manier 
krijgen de SGB-bezoekers de mogelijk-
heid om de gehele historische collectie 
rollend materieel van de SGB te bezichti-
gen. Veel stukken hebben een bijzondere 
constructie of levensloop die daarbij onder 

de aandacht gebracht zal worden. Interactieve informatiepane-
len tonen wat er te zien is en waarom het in de huidige toestand 
verkeert. Rijtuigen zullen toegankelijk zijn, met binnenin thema-
exposities.
Van belang is ook dat het gebouw een uitbreiding vormt van de 
publieksvoorzieningen dat, omdat het een groot gebouw betreft, 

De grote constructiewerkplaats van de firma Allan is een imposant gebouw met een door 
de aanwezige lichtstraten zeer fraaie lichtval. Foto: Edwin Schipper, 15 februari 2017.
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zeer geschikt is als slechtweervoorziening en evenementen-
complex. In het gebouw kunnen daardoor het gehele jaar 
bezoekers worden ontvangen wat gunstig is voor de inkomsten 
van de SGB.
Verder is er ruimte genoeg voor een perron als overdekt ver-
trekpunt voor de treinrit op de museumspoorlijn. Het gebouw 
is dus tevens de poort naar de treinrit die de bezoeker gaat 
meemaken: het is voorzien van een perron, waar de historische 
treinen van de SGB vertrekken en aankomen.
Bovendien heeft het gebouw zelf historische waarde: het is een 
prachtig voorbeeld van utiliteitsbouw uit het begin van de vorige 
eeuw en door de ruimtelijkheid en de bouwwijze laat het op de 
bezoeker een onuitwisbare indruk achter. Dergelijke fabrieken 
zijn inmiddels zeer zeldzaam in Nederland.
In 2016 is een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd naar het 
complex, met als doel te komen tot een cultuurhistorische 
waardestelling. In de conclusie van dat onderzoek wordt gesteld 
dat het fabriekscomplex een waardevol historisch ensemble 
vormt en dat de constructiewerkplaats een ‘zeer hoge waarde’ 
vertegenwoordigt.
De Treinenfabriek zal met de daarin ondergebrachte historische 
spoorvoertuigen een uniek ensemble vormen en dat effect 
wordt nog versterkt doordat enkele van die voertuigen daadwer-
kelijk in dit gebouw zijn gemaakt. 
Samenwerking met andere musea kan worden gerealiseerd 
door het tentoonstellen van rollend materieel uit andere collec-
ties. Met Het Spoorwegmuseum in Utrecht zijn daar al voorlo-
pige afspraken over gemaakt. 
Het uiteindelijke doel is een representatieve museumhal, die 
op een aantrekkelijke manier gevuld is met gerestaureerde 

treinen: locomotieven, rijtuigen en wagons. Het kost veel tijd om 
bijvoorbeeld een personenrijtuig te restaureren. Snelheid is bij 
dergelijke restauratieprojecten echter geen vereiste. Het leveren 
van kwaliteit en het behoud van originaliteit van de collectie 
staan voorop, net al het instandhouden van de kennis en het 
vakmanschap van de SGB-vrijwilligers.
Als het spoorwegmaterieel naar het museumgebouw verhuist, 
ontstaan er mogelijkheden om het buitenterrein te verbeteren 
en anders in te richten. Dat zal bijdragen aan een sterke verbe-
tering van de totale presentatie van het museumterrein. 

Het museum zal de bezoeker door eigen ervaring de spoor-
wegwereld laten beleven, wat meer is dan langs bordjes een 
rondwandeling maken. In het SGB-masterplan staat dat beleven 
als uitgangspunt voorop en daarom vult De Treinenfabriek de 
andere kernpunten van de SGB prima aan, zoals de rijdende 
trein, rangerende locomotieven in Goes, het tractiegebouw waar 
aan de treinen wordt gewerkt en de recreatieve voorzieningen 
te Hoedekenskerke. Het museum leeft dus!

Bovendien breidt de SGB met de realisatie van De Treinenfa-
briek haar mogelijkheden als belangrijke Zeeuwse-slecht-weer-
voorziening flink uit, een uitgelezen kans om de sterke positie 
in de regionale toeristische sector verder uit te bouwen. Met 
de toevoeging van De Treinenfabriek biedt de SGB een nog 
completer dagje uit.
De herbouw van de constructiewerkplaats is zowel technisch 
als financieel geen eenvoudige opgave. Wel zijn de bouwkosten 
veel lager dan die van het eerder geplande station met spo-
renkap. Het bestuur van de SGB verwacht dat er voldoende 

Historische treinen van onder andere Het Spoorwegmuseum in Utrecht komen regelmatig op bezoek bij de SGB.
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partijen geïnteresseerd kunnen worden om bij te dragen in de 
realisatie van de herbouw. Nu het gebouw is gedemonteerd en 
overgebracht naar Goes en wordt de herbouw voorbereid. Om 
die mogelijk te maken zijn diverse subsidieaanvragen in voor-
bereiding. Ook zijn verschillende vergunningen nodig waarover 
overleg gaande is met de gemeente Goes. De verwachting is 
dat binnen enkele jaren met de herbouw van De Treinenfabriek 
kan worden begonnen. 
Intussen is het gebouw in delen opgeslagen in enkele Romney-
loodsen in Goes. Hierdoor blijft het gebouw in goede staat, in 
afwachting van de herbouw. 
Deze succesvolle verplaatsing is uitgevoerd onder regie van 
een aantal SGB-vrijwilligers en was mogelijk dankzij de mede-
werking van de Rotterdamse Elektrische Tram (RET) en een 
financiële donatie van het Mondriaan Fonds. Daarbij dient 
vermeld te worden dat zowel de RET als het Mondriaan Fonds 
op zeer korte termijn hebben besloten om dit bijzondere project 
te ondersteunen. Dit onderstreept het bijzondere karakter van 
het project De Treinenfabriek.
Uiteindelijk zal het gebouw worden gerealiseerd op de plaats 
waar nu nog het SGB-perron te vinden is, nabij de Van Door-
nestraat. Het gebouw past hier precies tussen de bestaande 
watergang en enkele in de ondergrond aanwezige nutslei-
dingen. Aan de ene zijde worden de sporen in het gebouw 
aangesloten op het SGB-emplacement in Goes. Aan de andere 
zijde kan de trein direct de museumspoorlijn op richting Hoe-
dekenskerke. Zo wordt het gebouw het centrale punt tussen 
het openluchtmuseum in Goes en de museumspoorlijn door 
Zuid-Beveland. 

Invulling
De Treinenfabriek is daadwerkelijk hét gebouw waarin vroeger 
treinen en trams werden gebouwd en daarom is het de bedoe-
ling van de SGB dat bezoekers naar huis gaan (of hun reis met 
de SGB-stoomtrein vervolgen) met kennis van hoe spoorweg-
materieel vroeger werd gebouwd, hoe bijvoorbeeld de remmen 
van een trein werken en welke technieken en ambachten (zoals 
klinken) vroeger werden gebruikt bij het bouwen van spoor-
wegmaterieel. Per slot van rekening was De Treinenfabriek 
vroeger een gebouw waarin complete trams en treinen werden 
gebouwd. Alle mogelijke technieken werden daarbij toegepast: 
alleen al aan het construeren van casco’s van spoorwegrijtui-
gen kwamen allerlei vormen van metaalbewerking te pas, zoals 
snijden, buigen, lassen en klinken. Maar Allan & Co. ging veel 
verder: men ontwierp en bouwde houten interieurs van tramrij-
tuigen, men construeerde draaistellen en bouwde elektro- en 
dieselmotoren in in treinen en trams evenals elektrische instal-
laties enzovoort. Ook voerde men in opdracht herstelwerk uit 
aan beschadigd materieel. Die veelzijdigheid zal terugkomen in 
de presentatie in De Treinenfabriek. 

Op de sporen in het gebouw komt een flink deel van de collectie 
historisch rollend materieel van de SGB te staan, een mix van 
gerestaureerde treinen, die op dat moment niet worden ingezet, 
en nog niet gerestaureerde objecten. Die laatste zijn aan de 
buitenzijde presentabel gemaakt maar van dichtbij is te zien dat 
ze nog niet af zijn. Er moet nog veel werk gebeuren om ze te 
restaureren, maar ze zijn wel toegankelijk. Dit materieel wordt 
ook gebruikt om te laten zien wat een restauratieproject bij de 
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SGB inhoudt. In sommige goederenwagens zal een aparte 
thema-expositie worden ingericht, zoals over het fruitvervoer in 
de regio of over de internationale boottreinen die in de vorige 
eeuw naar Vlissingen reden in aansluiting op de veerboot naar 
Engeland. Er staan talloze bijzondere stukjes spoorwegge-
schiedenis, zoals één van de eerste elektrische treinen. Maar er 
staat ook een wel heel erg vervallen schapenschuurtje, dat een 
wagon van ruim 130 jaar oud blijkt te zijn en laat zien hoe oude 
treinen soms eindigen… Er staat ook materieel dat er weer 
fonkelnieuw uitziet, zoals een vertegenwoordiger van de eerste 
moderne rangeerlocomotieven van Nederland. Deze locomotor 
liep op benzine en werd ontwikkeld in de crisistijd van de jaren 
’30 om te bezuinigen op personeel en gebruikskosten. 

Het statisch opstellen van materieel is echter niet genoeg om de 
gasten bezig te houden en een volledig dagje uit te bezorgen. 
Als de bezoeker zelf deel kan uitmaken van de presentatie, 
verhoogt dat de attractiewaarde aanzienlijk. In het openlucht-
museum vinden nu al diverse activiteiten plaats, voornamelijk 
gericht op kinderen, die niet alleen leuk zijn om te doen maar 
ook een educatieve inslag hebben. Er valt immers veel te vertel-
len over de historie van de spoorwegen. De sfeer in en om het 
museale spoorwegmaterieel en de uitstraling van het gebouw 
dragen nog eens aan de beleving bij. De bezoeker maakt zo 
een echte ontdekkingsreis, want veel zaken zullen fysiek actief 
beleefd worden. Maar er komen ook veel mogelijkheden om 
fysiek en digitaal interactief bezig te zijn.
Zo wordt er gedacht aan mogelijkheden voor kinderen om je 
eigen trein te ontwerpen met behulp van Lego en Meccano, om 
een modelstoommachine (door lucht aangedreven) in werking 
te zetten of een treinrem te bedienen. Ook komt er een app, 
waarmee een wandeling door De Treinenfabriek veel meer 
inhoud krijgt. Die app zal worden voorzien van een speurtocht 
voor kinderen. Zo’n app brengt de expositie tot leven: als voor-
beeld is te denken aan een mopperende chef werkplaats die in 
zijn kantoor een medewerker op het matje roept... Een derge-
lijke digitale presentatie biedt nog veel meer mogelijkheden. 
Niet alleen de objecten in De Treinenfabriek kunnen worden 
toegelicht maar ook die op het museumterrein en de treinrei-
ziger kan onderweg op bijzondere aandachtspunten worden 
gewezen of worden geïnformeerd over wat er op de stations is 
te doen en te zien.

Omdat niet iedereen over een smartphone beschikt en omdat 
niet iedereen het prettig vindt om op een telefoon te lezen, zijn 
er ook presentaties op (digitale) panelen nodig bij de diverse 
objecten.

Met deze middelen kan de SGB een unieke presentatie bieden 
aan het publiek. Zeker de jonge bezoekers ervaren dan veel 
meer, maar voor de oudere bezoekers geldt dat evenzeer! 

Dankzij de huidige technieken kan er relatief gemakkelijk wor-
den ingespeeld op bezoekers die een vreemde taal spreken of 
specifieke interesses hebben. Zo kan er onderscheid worden 
gemaakt tussen jong of oud, tussen educatief (scholen) en 
entertainment (algemeen publiek) of museaal informatief voor 
bezoekers die meer verdieping op prijs stellen. 

Vanaf het perron in De Treinenfabriek vertrekken de museum-
treinen van de SGB. Het perron zal sfeervol worden aangekleed 

met authentieke elementen, zoals banken, oude lampen, per-
ronkarretjes, bagage en reclameborden. Hier dient het publiek 
het gevoel te krijgen aan een ‘echte bijzondere treinreis’ te 
beginnen.

De sporen zullen worden aangesloten op de openbare sporen 
van ProRail, waarmee het mogelijk is om ook andere histo-
rische treinen te ontvangen, afkomstig uit andere delen van 
Nederland. 

Uitvoering:
De SGB heeft haar plannen voor een overdekte stalling voor de 
collectie historisch spoorwegmaterieel al vele jaren in voorbe-
reiding. In de loop van de jaren zijn deze steeds verder in detail 
uitgewerkt en nemen de ideeën voor afwerking, sfeerbeleving 
en presentaties steeds duidelijker vormen aan. Een voorproefje 
van deze sfeer is nu al te beleven in het museale deel van het 
Tractiegebouw. 
Voor de aan te leggen spoorweginfrastructuur (wissels, sporen, 
seinen enzovoort) heeft de SGB al veel materialen verworven. 
Bestemmingsplanmatig zijn al veel voorbereidingen getroffen, 
zodat zich in dit opzicht geen problemen zullen voordoen en 
vanuit de gemeente Goes is alle steun toegezegd bij de realisa-
tie van De Treinenfabriek.

De Treinenfabriek samengevat
De highlights:
● Ontsluiting treinencollectie door publiekelijk toegankelijk 

museumgebouw.
● Behoud belangrijkste productiehal van de treinenfabriek 

Allan & Co. uit 1916
● Creëren van een uniek ensemble met treinen en bijbeho-

rende fabriekshal
● Behoud en beheer collectie historisch spoorwegmaterieel
● Mogelijkheid tot uitwisseling treinencollecties met andere 

musea onder goede condities
● Duurzame oplossing door hergebruik constructie
● De Treinenfabriek is reeds verworven en in onderdelen 

overgebracht naar Goes en dient nu ‘slechts’ nog gerecon-
strueerd te worden.  ●



Projectplan De Treinenfabriek 

 11 

Uit mijn Allan-jaren 
Toen ik in 1937 kwam solliciteren, griezelde het mij toe, terwijl 
ik langs de ten dele openstaande haldeuren liep en neerkeek 
op de met koolas bedekte „vloeren” van de toen vrijwel lege 
werkruimten. Deze vloeren - waaronder niet was geheid - waren 
als gevolg van de eerder beschreven veenlagen verzakt tot op 
ongeveer 60 cm onder het maaiveld. Als er een rijtuig naar bui-
ten moest, moest de traverseploeg dit ook nog langs een steile 
helling naar boven duwen! Met de grote orders in het vooruit-
zicht besloot de directie verbetering in deze toestand te brengen 
en zo werden in 1938 enkele duizenden m3 zand uit de aanleg 
van de Maastunnel aangevoerd, die de zaak op hoogte en nog 
iets daarboven voor het nazakken brachten. Daar de veenlaag 
in de loop der jaren zover ingeklonken was dat verdere zakking 
niet waarschijnlijk was, werd de vloer bestraat met klinkers die 
a raison van een cent per stuk overgenomen werden van het 
Xerxesstadion aan de Wilgenplas, dat naar elders verhuisde.

Een hoofdstuk apart vormen dc NS-locomotieven, die in 
1943/44 binnenkwamen om het machinistenhuis van 4 cm dikke 
pantserplaten te laten voorzien. Ze moesten uiteraard op de tra-
verse van het aansluitingsspoor naar binnen worden gebracht. 
Ze waren zo zwaar dat, hoewel onder de traverserails was 
geheid, de gasbellen uit het veen in de sloot naast de baan naar 
boven kwamen, telkens als de traverse eroverheen reed.

Buitenlandse avonturen 
De Portugese Spoorwegen, die van de Blauwe Engelen van de 
NS hadden gehoord, kwamen zodanig onder de indruk dat zij 
een groot aantal motor- en aanhangrijtuigen bestelden die in 
principe gelijk waren aan de Nederlandse, maar aan bijzondere 
wensen aangepaste voorzieningen kregen (vormgeving) en 
voor 1676 mm, respectievelijk 1067 mm spoor geschikt waren. 
Maar ook hier niets zonder moeite: gedurende de afleveringen 
hielden zonder opgaaf van redenen plotseling de betalingen uit 
Portugal op. Navraag leerde dat de CP verre van tevreden was 
met zijn nieuwe treinen. Van een groot aantal motoren vertoon-
den de cilinderkoppen haarscheuren, wat op te hoge temperatu-
ren kon wijzen. Allan, de hoofdaannemer, begon het onderzoek 
uiteraard bij AEC, leverancier van de motoren. Dit onderzoek 

leverde in zoverre niets op dan dat bleek dat productie en mate-
riaal onveranderd waren gebleven. Toen naar Portugal, waar 
men aanvankelijk, ook bij klimatologisch onderzoek (altijd een 
dankbaar onderwerp bij zulke aangelegenheden), geen verkla-
ring kon vinden, totdat bij verder spitten bleek dat de scheuren 
in een bepaald gebied voorkwamen, wat een of andere snug-
gere jongen op het idee bracht de gebruikte brandstof eens te 
bemonsteren. En daarmee was men er: de leverancier van de 
dieselolie ter plekke had het voor nuttig gehouden deze met een 
flink percentage water aan te lengen. 

Dit is slechts één van de vele verhalen uit de treinenfabriek. 
Stuk voor stuk mooie verhalen van echte mensen die echte trei-
nen hebben gebouwd en de treinenfabriek hebben vormgege-
ven. Tot het faillissement van de treinenfabrieken in Nederland 
in de jaren ’50 en ‘60 was dit voor duizenden Nederlanders hun 
broodwinning. Ook in dat opzicht is De Treinenfabriek cultureel 
erfgoed dat het behouden waard is. Het gebouw is gered, nu 
komt het aan op opbouwen en de sfeer van weleer terugbren-
gen! ●

Herman Hesselink beschreef in het maandblad Op de Rails een aantal van zijn ervaringen bij Allan. Hieronder 
enkele fragmenten daaruit.

Het kunnen van Allan – Herman Hesselink
In het bedrijf was niet alleen een flinke hoeveelheid technisch, maar ook praktisch 
weten en kunnen aanwezig. Vooral dat laatste was het gevolg van de relatief beschei-
den machinale uitrusting, die tot grote vindingrijkheden leidde. Zo was Allan de eerste 
die buislampen in plaats van ‘peertjes’ voorstelde bij de interieurverlichting. Ook de 
bouw van de rongenwagens1 voor de NS was een meesterstuk: het onderstel bestond 
uit twee parallel staande brugliggers, met tussen de draaistellen een boogversterking 
naar beneden. Aan deze rongenwagens was nog een bijzondere eis gesteld: de draai-
stellen moesten 3600 vrij onder het onderstel kunnen ronddraaien. Dit was nodig opdat 
op haaks op elkaar staande industriesporen eerst het ene draaistel op de kleine draai-
schijf kon draaien en na oprijden het tweede draaistel.

1  De SGB is in het bezit van enkele van deze door Allan ontwikkelde en gebouwde rongenwagens.
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Educatie en presentatie 
Wat nemen de bezoekers mee na een bezoek aan De Treinenfabriek? 

Na een bezoek aan De Treinenfabriek is het de bedoeling 
dat onze bezoekers meer kennis hebben opgedaan van 
spoorwegtechniek, van oude technieken en ambachten 

en van de geschiedenis van de spoorwegen in Nederland. 
Dit wil de SGB bereiken door het inrichten van verschillende 
tentoonstellingen, waarbij de bezoeker wordt uitgenodigd zelf 
een rol te spelen en waarbij de context van het gepresenteerde 
wordt weergegeven, zodat de bezoekers het gepresenteerde 
werkelijk begrijpen. 

Spoorwegtechniek
Door middel van door bezoekers te bedienen spoorwielstellen 
en een aantal verschillende treinwielen wordt duidelijk waarom 
er gekozen is voor stalen wielen, waarom een treinwiel en de 
rails beide een bepaalde vorm hebben die op elkaar is afge-
stemd en wat het verhaal is achter de 'vierkante' wielen in de 
herfst, als er blaadjes van de bomen vallen. 
Een andere presentatie laat zien hoe een remsysteem van een 
trein werkt. Hiervoor zal een aangedreven treinwiel worden 
opgesteld waarbij het remsysteem zichtbaar is voor het publiek 
en door het publiek kan worden bediend. 
De jongere bezoekers worden uitgedaagd om een model te 

maken met Lego of Meccano of een schets te maken van een 
spoorwegvoertuig. 

Oude technieken en ambachten
De bezoeker staat middenin een oude treinenfabriek, maar 
hoe werden die treinen eigenlijk gebouwd? Getoond worden 
verschillende technieken, zoals de bouw van houten spoorweg-
rijtuigen, maar ook die van geklonken en gelast materieel. Men 
kan onder de 'huid' van de trein kijken, waardoor te zien is hoe 
dergelijke constructies tot stand kwamen. Ook worden voertui-
gen gepresenteerd die nog in aanbouw zijn en kan men zien 
hoe een stoommachine werkt en wat de principes zijn van een 
dieselmotor en van elektrische aandrijving. Waar mogelijk zullen 
echte machines worden gebruikt om dit bewegend te demon-
streren.

Spoorweggeschiedenis 
Aan de hand van de collectie spoorvoertuigen wordt weergege-
ven hoe de spoorwegen zich voor en net na de Tweede Wereld-
oorlog ontwikkelden en hoe die ontwikkeling van invloed was en 
is op de maatschappij waarin wij nu leven. Wat ooit grote inno-
vaties waren, beschouwen wij nu als erfgoed. Het spoorwegver-

Klinken is een van de ambachten die SGB-medewerkers beheersen.
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keer heeft vanaf de tweede helft van de 
negentiende eeuw een grote rol gespeeld 
bij de ontsluiting van Nederland. 
Een app en verschillende informatiepa-
nelen ondersteunen de presentaties met 
informatie over het getoonde. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen infor-
matie voor volwassenen en informatie 
voor kinderen. 
Tijdens themadagen zullen er demonstra-
ties en clinics worden gegeven, waarbij 
de inhoud vanzelfsprekend afhankelijk is 
van het thema. Hierbij valt te denken aan 
klinkdemonstraties of dagen waarop het 
publiek met modelstoommachines aan de 
slag kan. 

Dankzij deze aanpak zal De Treinenfa-
briek ook interessante mogelijkheden 
bieden voor opleidingsinstituten, zoals 
voor ROC’s die technische opleidingen 
verzorgen of voor restauratieopleidingen. 
Tot slot verwacht de SGB dat De Trei-
nenfabriek spoorwegliefhebbers en 
geïnteresseerden in (oude) techniek erg 
zal aanspreken en uit die groep zal de 
SGB ongetwijfeld nieuwe vrijwilligers en 
donateurs kunnen werven.  ●
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Marketing en communicatie 
De basis van het product dat de SGB aanbiedt is altijd de stoomtreinrit geweest. Met 
de projecten die reeds zijn uitgevoerd, zoals het project goederenvervoer – zie elders 
in deze brochure - of op die stapel staan, zoals De Treinenfabriek, verwacht de SGB 
een breder publiek aan te spreken. Een rit met de trein verandert in een compleet 
dagje uit, dat ook bij slecht weer erg aantrekkelijk is. De stoomtreinrit is ook te com-
bineren met een bezoek aan diverse attracties langs de spoorlijn of met een wande-
ling door een natuurgebied. Zowel in Goes als op het eindpunt Hoedekenskerke zijn 
horecafaciliteiten. In Hoedekenskerke zijn ook beperkte overnachtingsmogelijkheden. 
Voor de jeugdige bezoekers is educatief materiaal beschikbaar, in de vorm van een 
speurtocht en van een spel. Voor kinderen is een speciale beeldtaal ontwikkeld, waar-
in Oom Stein, een hoofdconducteur, de hoofdrol speelt. 

De Treinenfabriek vormt een aanzienlijke uitbreiding op 
het bestaande museum. Hierdoor is het mogelijk om 
het aantal dagen dat de SGB open is voor bezoekers te 

vergroten, zonder dat de stoomtrein rijdt. 
De Treinenfabriek kan voor speciale gelegenheden worden ver-
huurd, bijvoorbeeld voor een kerstmarkt, voor een bedrijfsfeest 
of een bedrijfspresentatie. De industriële uitstraling leent zich 
daar bij uitstek voor en daarmee worden nieuwe doelgroepen 
bereikt. 

Doelgroepen
De SGB onderscheidt momenteel de volgende doelgroepen:
● Bewoners uit de regio: met name jonge gezinnen en 60+’ers 

(eventueel met kleinkinderen).
● Toeristen die tijdelijk in de regio verblijven en dagjesmen-

sen: met name jonge gezinnen en 60+’ers (eventueel met 
kleinkinderen).

● Georganiseerde groepen, zoals schoolklassen, perso-
neelsverenigingen en familiereünies. Ook groepen die via 
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touroperators de SGB bezoeken, behoren hiertoe.
● Spoorwegliefhebbers en in techniek geïnteresseerden.

Communicatiemiddelen
Voor de communicatie vanuit de SGB is een herkenbare huis-
stijl ingevoerd, die in alle uitingen terugkomt, zo ook in deze 
brochure. Deze huisstijl wordt ook toegepast op alle presenta-
tiepanelen en op de bewegwijzering.
De SGB zet diverse communicatiemiddelen, zowel online als 
offline in, om haar doelgroepen te bereiken en de aandacht te 
vestigen op haar activiteiten. Om er aantal te noemen: 
● Jaarlijks verschijnt een folder die een overzicht biedt van 

het aanbod van de SGB. Die wordt verspreid via campings, 
hotels, bungalowparken en andere locaties waar veel toeris-
ten komen.

● De Facebook-pagina van de SGB (momenteel 7.000 vol-
gers) wordt vrijwel dagelijks ververst en van nieuwe berich-
ten voorzien.

● Op de website (www.destoomtrein.nl) staan niet alleen de 
openings- en rijdagen en dienstregelingen vermeld, maar 
ook suggesties voor arrangementen in combinatie met de 
SGB. Ook allerlei achtergrondinformatie over de SGB is 
daar te vinden, zoals over de diverse projecten belicht die bij 

de SGB lopen of over de collectie historisch rollend materi-
eel. 

● Evenementen worden apart aangekondigd, onder andere 
via Facebook, maar ook door middel van posters.

● Free publicity: met enige regelmaat verschijnen er naar 
aanleiding van nieuwe ontwikkelingen, evenementen en der-
gelijke persberichten. Deze worden onder andere verstuurd 
naar lokale en regionale media.

● Donateurs en andere begunstigers van de SGB worden 
tweemaal per jaar op de hoogte gebracht van alle ontwikke-
lingen door het blad De Stoomtrein

Afhankelijk van het soort activiteit dat dient te worden gepro-
moot, wordt besloten welke communicatiemiddelen daarvoor 
worden ingezet.

Zoals gesteld in de inleiding van dit hoofdstuk verwacht de SGB 
een nieuwe doelgroep te kunnen bedienen na realisatie van De 
Treinenfabriek: de locatie leent zich namelijk uitstekend voor 
allerlei bijeenkomsten, zoals bedrijfspresentaties en perso-
neelsfeesten. Daarvoor zal een apart communicatieplan worden 
opgesteld.   ●
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Ontsluiting en presentatie van de 
collectie
De collectie van de SGB bestaat voor een groot deel uit spoor-
wegmaterieel. Echter, de spoorwegen omvatten niet alleen 
de treinen, er hoort een hele infrastructuur bij met eigen en 
bijzondere kenmerken. Al deze elementen in hun onderlinge 
samenhang stellen de SGB in staat om haar bezoekers de sfeer 
van een historisch spoorwegbedrijf te laten beleven.
Die ‘spoorbeleving’ bestaat uit diverse onderdelen, waarvan de 
belangrijkste zijn:
1.  Het tractiegebouw uit 1927
2.  Het openlucht-museumterrein in Goes, met diverse sub-

thema’s
3.  De rijdende museumtrein
4.  De nog te realiseren museumhal De Treinenfabriek

Het tractiegebouw uit 1927
Het monumentale tractiegebouw uit 1927 is voor publiek 
toegankelijk sinds de afronding van de volledige restauratie in 
2014. Het vormt het hart van de organisatie en de SGB-vrijwilli-
gers voeren hier het onderhoud en herstel van het materieel uit.
Er is een vaste publieksroute, die zowel door de historisch inge-
richte locomotiefloods leidt, als door de loodsen waarin onder-
houds- en restauratiewerkzaamheden plaatsvinden.
De ene zijde van het gebouw bestaat, als vanouds, uit de loco-

motievenloods met daarnaast de ‘nevenruimtes’. Dit authentiek 
ingerichte deel van het pand geeft het publiek de mogelijkheid 
om tussen de opgestelde stoomlocomotieven te lopen. In de 
nevenruimtes heeft de chef werkplaats een plek en zijn de 
voormalige douche- en eetlokalen waar het publiek digitale pre-
sentaties kan zien. Er zijn tevens een compleet ketelhuis met 
stoomketel en een eigen elektriciteitscentrale in het gebouw, 
alle voor publiek toegankelijk.
De andere zijde van het gebouw (werkplaats) is met name 
gericht op het onderhoud en herstel van de locomotieven en 
wagons. Er worden complete restauraties uitgevoerd en zelfs 
de bouw van replica’s van historische motorwagens is te zien. 
In de werkplaats wordt uitleg gegeven over het aanwezige 
materieel, de werkzaamheden eraan en de gebruikte tech-
nieken. Vooral de ambachtelijke werkzaamheden die bij de 

restauratie van het materieel komen kijken worden met nadruk 
onder de aandacht gebracht. Het publiek kan deze indrukwek-
kende activiteiten via de veilige looproutes goed bekijken, ook 
als er wordt gewerkt.
Door deze opzet zijn museumgebouw en werkplaats comple-
mentair aan elkaar: het museumgebouw toont hoe het spoor-
wegmaterieel er voor of na behandeling in de werkplaats uitziet, 
terwijl er in de werkplaats te zien is wat er komt kijken bij zo’n 
transformatie.

Het openlucht-spoorwegmuseum
In Goes, waar het hart van de SGB is gevestigd, heeft de SGB 
de beschikking over een ruim spoorwegemplacement van ca 
2,5 hectare. 
Het terrein is te bewandelen via verschillende looproutes en 
medio 2018 wordt de grote monumentale voetgangersbrug, die 

Beleving van spoor en omgeving bij de SGB
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in Middelburg de stationssporen overspande, herplaatst. Vanaf 
deze brug heeft het publiek een heel bijzonder uitzicht over het 
gehele museumterrein. 
Op het emplacement zijn diverse thema's uitgebeeld door 
middel van de aanwezige historische infrastructuur en de erbij 
passende treinen.

Subthema ‘Goederenvervoer per trein’
In de buitenlucht is een goederenterrein ingericht (project in 
uitvoering) waar overslag van goederen wordt getoond en kan 
worden beleefd. Onderdeel hiervan zijn o.a. de oude NS-
goederenloods uit 1872, een spoor- en een karrenweegbrug, 
een stoomhijskraan voor overslag, loswegen en laadperrons 
en natuurlijk diverse historische goederenwagens. Op speciale 
dagen draait de kraan en rijden er goederentreinen, waarbij 
de bezoekers worden ingeschakeld om die te beladen. Op het 
terrein in Goes rangeren dan oude rangeerlocomotieven met 
goederenwagens.

Subthema ‘Stoomdepot’
De stoomlocomotieven hebben een eigen gebied, waar ze met 
kolen worden geladen, van water worden voorzien, worden 
gesmeerd en waar – letterlijk – stoom kan worden afgeblazen. 
Dit indrukwekkende schouwspel is van dichtbij te zien voor het 
publiek. In aanvulling hierop is de bouw van een draaischijf 
voorzien die de SGB reeds heeft verworven en waarop de loco-
motieven kunnen worden gedraaid. 

Subthema ‘Veilig Spoor’
Onder het thema ‘Veilig spoor’ valt het seinwezen op het empla-
cement. Belangrijk onderdeel is de nog uit te voeren inrichting 

en openstelling van het oude seinhuis dat uit Middelburg is 
overgebracht. De complete inventaris met elektrische bedie-
ningstoestellen uit 1912 is hiervoor aanwezig. Het publiek zal in 
staat worden gesteld om bijvoorbeeld zelf een sein om te zet-
ten. Op de benedenetage is ruimte voor een expositie. Buiten 
wordt direct naast het seinhuis de oude geklonken seinbrug 
weer opgebouwd en van oude armseinen voorzien.

De rijdende museumtrein
Een zeer belangrijk onderdeel van de attractie die de SGB is, 
is de beleving van een echte treinreis per ‘grote stoomtrein’. De 
treinen bestaan met name uit grote rijtuigen die vroeger in inter-
nationale en nationale sneltreinen reden. Ze bieden de luxe van 
weleer in de 1e klasse, maar ook eenvoudige houten banken in 
de 3e klasse. Naarmate de tijd vordert zal de SGB steeds meer 
gerestaureerde originele internationale sneltreinrijtuigen uit de 
periode 1900-1930 toevoegen aan de trein waarbij ook valt te 
denken aan slaap-, restauratie- en postrijtuigen.

Daarnaast zijn er ook reizen mogelijk met de tegenhanger van 
die oude exprestreinen, namelijk met eenvoudige motorwagens. 
Dit betreft replica's van de oude ‘oliemotorwagens’ uit 1927, 
die speciaal gebouwd waren voor de spoorlijn die nu door de 
SGB wordt bereden. Men had indertijd namelijk geen hoge 
verwachtingen van het aantal reizigers. Deze motorrijtuigen 
waren toentertijd vrij succesvol wat betreft kostenbesparing en 
er zouden later nog diverse andere series volgen. Helaas bleef 
niets bewaard van deze markante treinen zodat de SGB in 2012 
is begonnen met de bouw van een tweetal replica's (gereed 
2018).
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De treinreis voert over de circa 14 kilometer lange spoorbaan 
van de SGB. Deze spoorlijn is, net als diverse gebouwen van 
de SGB, een rijksmonument en loopt voor een groot deel door 
een beschermd gebied. Dit ‘nationaal landschap’ is vanuit de 
trein erg goed te zien. De diverse haltes bieden mogelijkheden 
om te wandelen of fietsen door dit gebied – de fiets mag gratis 
mee met de SGB-stoomtreinen.

Thema 'De Treinenfabriek'
Dankzij de medewerking en ondersteuning van het Mondriaan 
Fonds, de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse Elektrische 
Tram is de SGB in de gelegenheid gesteld om de voormalige 
constructiewerkplaats van Allan & Co´s Koninklijke Nederland-
sche Fabrieken van Meubelen en Spoorwegmaterieel N.V. 
uit 1916 te verwerven. Het ligt in de bedoeling om deze grote 
werkplaats binnen afzienbare termijn op te bouwen op het 
SGB-museumterrein in Goes. Met name hiervoor zoekt de SGB 
steun van diverse fondsen en instanties. In deze brochure wordt 
dit plan verder uitgewerkt. 

Publieksvoorzieningen, recreatie
Naast presentatie en beleving van het historische spoorweg-
bedrijf in Goes zijn er voor de reizigers ook andere recreatieve 
voorzieningen, zoals diverse activiteiten voor kinderen en 
horeca. Met deze combinatie kan de bezoekers een volledig 
dagje uit worden aangeboden.

Aan het eindpunt, naast het station Hoedekenskerke, bevindt 
zich de overdekte horecagelegenheid ‘De Buffer’. Binnen zijn 
er niet alleen horecafaciliteiten, maar ook modelspoorbanen 
en een speelhoek. Op het buitenterrein is een rondrit mogelijk 
met een minitrein en er zijn een speeltuin en diverse andere 
attracties.
Deze locatie zal de komende jaren met hulp van de gemeente 
Borsele flink uitgebreid worden met bijvoorbeeld een grote 
binnenspeeltuin, waarmee de SGB aan het eindpunt ook een 
overdekte voorziening zal hebben.

Op het startpunt van de reis in Goes is een restaurant onderge-
bracht in de voormalige NS-goederenloods uit 1872. Deze loods 
is in 2002 vanuit Middelburg naar het museumterrein verplaatst 
en vervolgens ingericht als horecagelegenheid ‘De Goederen-
loods’. Het gerestaureerde gebouw heeft een unieke sfeer en 
het biedt de bezoekers een mooi uitzicht op het buitenterrein.
Rondom de goederenloods zijn nog enkele eenvoudige speel-
voorzieningen voor kinderen gepland, in passende oude stijl. ●
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Doorzettingsvermogen en 
samenwerken!
De SGB is uniek door de grote en hechte groep vrijwilligers. De 
SGB wordt professioneel en bedrijfsmatig gerund maar uniek is 
dat dat vrijwel geheel door vrijwilligers gebeurt. Dit vereist een 
goede bedrijfsstructuur, bijvoorbeeld wat betreft aansturing en 
beleidsbepaling.
De vrijwilligers van de SGB slagen er elk jaar weer in om de 
treinen te laten rijden, op tijd, met voldoende personeel en met 
voldoende materieel. Dat eist veel van de medewerkers en de 
werkdruk kan soms hoog kan oplopen. Vrijwilligheid is geen 
vrijblijvendheid bij de SGB en doorzettingsvermogen en samen-
werking zijn het devies!
Daarbij ligt de lat hoog: van restauratiewerkzaamheden tot het 
rijden van de trein en alles wat er verder bij komt kijken. De 
SGB wil kwaliteit bieden en gaat voor 100% resultaat. De vaak 
beperkte financiële middelen om dit te kunnen bereiken zorgen 
veelal voor creatieve oplossingen of voor vele uren noeste 
arbeid. Daardoor is het rendement hoog op elke geïnvesteerde 
euro.

De SGB heeft jaren geleden een heldere langetermijn-beleids-
visie vastgesteld. Sinds in 1999 de eerste, vrij beknopte versie 
van het ‘Masterplan’ werd gepresenteerd is op de daarin uitge-
zette lijn steeds voortgeborduurd. Enkele punten uit het plan 
zijn – bijvoorbeeld door veranderende regelgeving – aangepast 
maar een flink aantal beleidsvoornemens is inmiddels uitge-
voerd. Van alle kernpunten uit het Masterplan is met name het 
museumgebouw het laatste nog niet gerealiseerde onderdeel.

Positionering SGB als openlucht-
spoorwegmuseum
De SGB beschikt over een grote en unieke museale collectie op 
het gebied van de spoorwegen in Nederland, die past in haar 
missie en doelstelling. Er is geen ander museum in Nederland 
met een gelijk thema of vergelijkbare missie. In onderstaande 
tabel worden de thema’s van de SGB en verwante musea in 
Nederland met elkaar vergeleken. 
Hieruit blijkt dat de SGB zich met haar thematiek, collectie en 
aanpak nadrukkelijk onderscheidt van de andere railmusea in 
Nederland. ●

Museum Plaats Thema / beeld
Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) Goes Openluchtmuseum met rijdende stoomtreinen en motorwagens

Beeld: Hoofdspoorwegen jaren ’30 vorige eeuw 
Museumstoomtram Hoorn-Medemblik (SHM) Hoorn Openluchtmuseum met rijdende stoomtrams

Beeld: Stoomtram in Nederland tussen 1879 en 1966
Het Spoorwegmuseum Utrecht Overdekt museum, statisch opgesteld

Beeld: Nederlandse Spoorwegen tussen 1839 en heden
Museum Buurtspoorweg (MBS) Haaksbergen Openluchtmuseum met rijdende stoomtreinen en motorwagens

Beeld: Lokaalspoorwegen
Stichting RTM Ouddorp (RTM) Ouddorp Openluchtmuseum met rijdende trams

Beeld: Interlokale tram op smalspoor
Stoomtrein Katwijk Leiden (SKL) Valkenburg (ZH) Openluchtmuseum met rijdend smalspoor

Beeld: industrieel smalspoor

Waarom is de SGB uniek?
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Wat vraagt de SGB?
De SGB-vrijwilligers zijn tot veel in staat, maar kunnen geen ijzer met handen breken. 
Voor veel projecten is dan ook externe ondersteuning en inzet nodig. Zo is de SGB 
geen bouwbedrijf dat zelf De Treinenfabriek kan opbouwen. Het inrichten en aankle-
den van gebouwen zijn taken die de SGB wel aan kan en ook de spoorbouw kan de 
SGB zelf uitvoeren. Het ontwikkelen van activiteiten in het kader van edutainment zal 
deels moeten worden uitbesteed.

Wij vragen u om ondersteuning bij de realisering van dit 
project. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw steun vol-
ledig ten goede zal komen aan het project en dat de 

SGB zelf een waardevolle bijdrage zal leveren in de vorm van 
vele vrijwilligersuren.

Fasering
De herbouw van De Treinenfabriek zal verschillende jaren 
in beslag nemen. Daardoor kan de SGB zelf delen van de 
werkzaamheden voorbereiden en uitvoeren en dat heeft een 
gunstig effect op de totale kosten. Het museum blijft gedurende 
die periode geopend voor het publiek en de stoomtreinen zullen 
blijven rijden.

De SGB streeft ernaar het gehele project in een keer te reali-
seren. Mocht dit echter niet mogelijk zijn, omdat de financiële 
middelen hiervoor ontbreken, dan is het mogelijk het project 
te faseren. Daarvoor zijn twee varianten uitgewerkt, te weten 
een plan B en een plan C. Na realisatie van plan B (uitgeklede 
versie plan De Treinenfabriek) of C (alleen casco wind- en 
waterdicht met minimale voorzieningen voor stalling) zal plan A 
(volledige versie plan De Treinenfabriek) pas later gerealiseerd 
worden.

Een kort overzicht van de verschillen tussen de plannen  
A, B en C:

 A  B  C 
Herbouw De Treinenfabriek X X X
Alle bouwkundige elementen weggelaten X
Volledige opstelsporen voor gebouw X X
Mogelijkheid tot aanpassen opstelling materieel X X
Volledige aansluiting sporen naar Tractiegebouw X
Volledige presentatie in De Treinenfabriek X X
Versoberde presentatie in De Treinenfabriek X

De SGB verwacht (co-)financiering te kunnen vinden bij o.a. de 
Provincie Zeeland, de BankGiro Loterij, het Mondriaan Fonds, 

het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds en overige 
fondsen en instanties.

De tekeningen geven een indruk 
van hoe De Treinenfabriek er in 

de toekomst uit zal komen te zien. 
RoosRos Architecten.

A R C H I T E C T E N
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'Plattegrond die de toekomstige inrichting van het SGB-museumterrein in Goes laat zien. In het midden (nummer 8 op de plattegrond) de 
locatie van De Treinenfabriek. Tekening Leo Smalheer.

Planning
Maanden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Voorbereidingen, vergunningen 
en aanbesteden

Aanpassen infrawerk
Plan A

Plan B

Plan C

Herbouw De Treinenfabriek
Plan A

Plan B

Plan C

Inrichting en presentatie
Plan A

Plan B

Plan C

Uitvoering uitbesteed
Uitvoering door SGB vrijwilligers
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Realisatie beleidsplan 2014-2020
In de bijlage vindt u het beleidsplan voor de periode 2014-2020. Dit maakt deel uit 
van het ‘Masterplan’ dat de missie en toekomstvisie op lange termijn van de SGB be-
schrijft. Veel van de voornemens uit het beleidsplan 2014-2020 zijn inmiddels in uit-
voering of zelfs al afgerond

Spoorbaanvernieuwing
Het project spoorbaanvernieuwing is in volle gang. De eerste 
fase is afgerond en vanaf eind 2017 wordt het tweede deel in 
uitvoering gebracht. Hiermee zal uiteindelijk zeven kilometer 
spoorbaan in topconditie zijn gebracht nadat de overige delen in 
voorgaande jaren al grotendeels zijn vernieuwd. Hiermee is de 
langetermijn-exploitatie van de SGB-spoorlijn geborgd.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zee-
land, Gemeente Borsele en Gemeente Goes.

Replicabouw omC
Dit unieke project betreft de herbouw van twee van de motorwa-
gens die bij opening van de spoorlijn die nu door de SGB wordt 
geëxploiteerd, in 1927 de dagelijkse treindienst verzorgden. Dit 
project is in vergevorderd stadium. Vrijwilligers werken wekelijks 
hard om medio 2017 twee replica's gereed te hebben.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland 
en de gemeente Borsele.

Grootschalig onderhoud 
locomotieven en rijtuigen
Hiervoor zijn de nodige stappen gezet, een inventarisatie is 
gemaakt en een aantal onderhoudsprojecten is in gang gezet.
Voorbereidingen restauratieproject locomotief en rijtuig
Het historisch en technisch onderzoek van de stoomlocomotief 
Wittouck (Bouwjaar 1921) en een derde klasse rijtuig (Hol-
landse IJzeren Spoorweg-Maatschappij, bouwjaar 1904) zijn 
in volle gang. Verwacht wordt dat de tweede helft van 2017 
de bestekken gereed zijn en kan worden gestart met gerichte 
fondsenwerving.

Deelinrichting museumterrein
Het verder inrichten van het museumterrein en het toeganke-
lijker en attractiever maken voor het publiek is in volle gang. 
De SGB-vrijwilligers zijn tot en met 2017 druk bezig om in het 
museumpark het project Goederenvervoer per spoor vorm te 
geven. Hierbij kunnen de bezoekers kennis maken met het 
goederenvervoer per spoor.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Zeeland, Delta Zeelandfonds en de Rabobank 
Oosterschelde.

Versterken organisatie
De organisatie is op verschillende vlakken versterkt door uit-
breiding van onder andere het bestuur met een aantal ervaren 
bestuurders, met specifieke kennisgebieden. Hiermee is een 
stevige basis gelegd voor de succesvolle uitvoering van het 
Masterplan en het Beleidsplan.

Realisatie museumgebouw De 
Treinenfabriek
Dit zeer belangrijke functionele deel van het beleidsplan bevindt 
zich in de voorbereidende fase. In deze brochure hebt u meer 
over dit project kunnen lezen. ●



Postadres:
Stoomtrein Goes-Borsele
Postbus 250
4460 AR Goes

Bezoekadres:
Albert Plesmanweg 23
4462 GC Goes

E-mailadres:
info@destoomtrein.nl

Internet:  
www.destoomtrein.nl

Telefoon:
0113-270705

www.facebook.com/StoomtreinGoesBorsele



feiten  en  c i j fe rs

Het rijdende museum! 

Oprichting: 28 oktober 1971

Geregistreerd museum: Januari 2002

Aantal reizigers per jaar: circa 36.000 (2016)

Waarvan uit Nederland: 65%

Waarvan uit België: 15%

Waarvan uit Duitsland: 15%

Overige herkomst: 5%

Omzet 2016: € 465.808

Waarvan subsidies: € 143.250

Samenstelling bezoekers:
Dagjesmensen: gezinnen (kinderen+ouders+grootouders) 75%
Dagjesmensen: losse bezoekers 15%
Groepen: verhuur extra treinen 10%

Aantal vrijwilligers: circa 180

Aantal vaste medewerkers: 1 

Aantal vaste sponsors: 3

Aantal variabele sponsors: circa 20

Donateurs: 130

Samenwerking met:
Historisch Railvervoer Nederland (techniek,  
wetgeving en ambachten)
Vereniging van Zeeuwse Musea
Railmusea waaronder Stoomtram Hoorn-Medemblik,  
Museum Buurtspoorweg Haaksbergen en  
Het Spoorwegmuseum Utrecht
Particuliere eigenaren van mobiel erfgoed bij evenementen
Diverse re-enactment groepen

De missie van de stichting Stoomtrein Goes-Borsele luidt: ‘Een zo breed mogelijk 
publiek de spoorwegen van de jaren ’30 van de vorige eeuw in Nederland laten 
ontdekken en beleven, met behulp van een op elkaar afgestemde collectie 
en omgeving. Op de locatie Goes ligt de nadruk op de hoofdspoorwegen en 
ondersteunende museale voorzieningen. Op de locatie Hoedekenskerke zijn de 
meer attractieve voorzieningen voorzien. Dit wordt in hoofdzaak gerealiseerd met 
vrijwilligers.’



Openstelling museum:
Totaal 2016: 76 dagen, 10.00-18.00 uur 
April-juni: zon- en feestdagen, meivakantie
Juli-augustus (8 weken): vijf dagen per week
September-oktober: zondagen en herfstvakantie
Diverse evenementen in Goes en Hoedekenskerke 

Museumterrein Goes:
Museumrestaurant ‘Uitspanning de Goederenloods’, 
Eigen parkeerterrein
Openluchtmuseum, station 
Rondleidingen en presentaties op verzoek 

Museumspoorlijn:
Goes-Hoedekenskerke-Oudelande, 16 km, in totaal 7 stations 
en haltes    

Hoedekenskerke:
Speel- en landschapspark  ‘De Pluimweide’
Minispoorlijn (7¼” spoorwijdte), 
Koffiecorner ‘De Buffer’, 
Modelspoorexposities, station

Museale collectie:
Railvoertuigen (locomotieven en treinen) 
Gebouwen 
Infrastructuur 
Voorwerpen: uniformen, lampen,  
borden etc.
Foto’s, boeken, tekeningen

Collectie railvoertuigen:
Stoomlocomotieven: 4
Stoomkraan: 1
Diesellocomotieven: 7
Dieselmotorrijtuigen: 2
Elektrische locomotieven: 2
Rijtuigen NS type ‘Blokkendoos’: 6
Rijtuigen NS overig: 10
Overige rijtuigen: 5
Goederenwagens: 35

Samenstelling SGB-collectie railvoertuigen, 
kenmerkend voor de jaren 1930 in Nederland:
Passagierstreinen: Luxe internationale sneltrein (stoom), 
binnenlandse sneltrein (stoom), forensentrein 
Goederentreinen: Breed samengestelde collectie 
goederenwagens uit de periode 1870-1939

Waardering SGB-collectie historische rail-
voertuigen in Nationaal Register Railerfgoed:  
A-status: 52%
B-status: 26%
C-status: 22%

Rijksmonumenten:
Tractiegebouw te Goes (1927) 
Goederenloods uit Middelburg te Goes (1872) 
Spoorlijn Goes-Hoedekenskerke-Oudelande (1927)
Voetgangersbrug uit Middelburg te Goes (1872)

Het rijdende museum! 
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