KLOK-INFO nummer 62, december 2015
Informatiebulletin van de Werkgroep Loc 1501/Stichting Klassieke
Locomotieven

Er zit weer leven in de 1304!

De 1304 terug in dienst!
Het meest opvallende spoornieuws in Nederland van 2015 is ongetwijfeld de terugkeer van de serie
1300 in de commerciële dienst. Sinds eind november is ‘onze’ 1304 in dienst van HSL Logistik en
meerdere keren per week voor een goederentrein te zien.
Begin dit jaar werden de eerste contacten gelegd tussen HSL Logistik en de Werkgroep Loc 1501. De
goederenvervoerder was op zoek naar elektrische trekkrachten naast de 1832, bij het grote publiek
bekend als ‘Blokjesloc’. Het bleek niet meer mogelijk om het park uit te breiden met een of meer
1800’en. De exemplaren die van NS Financial Services waren, waren ‘uitverkocht’ en NS Reizigers
was niet genegen de niet meer gebruikte machines van dit type te verkopen. Sloop was voor NS
Reizigers de enige optie. De laatste 1600’en die mogelijk in aanmerking hadden kunnen komen,
waren door Euro-Express Treincharter verworven. Wel bood NS Reizigers 1700’en te koop aan, maar
deze waren in een dusdanige toestand dat ze voor HSL Logistik niet interessant waren.
De beide 1300’en van de Werkgroep Loc 1501 stonden weliswaar al jaren opgeslagen, maar
verkeerden in een uitstekende conditie. Na de laatste revisie hadden de machines nauwelijks meer
gereden. De 1304 bevond zich al jaren in de loods van Store in Blerick; de 1315 stond in de
Eisenbahn Erlebniswelt in Horb (Neckar) in het Duitse Zwarte Woud. Voor laatstgenoemde machine
was afgesproken dat deze voor tien jaar in Horb (Neckar) zou verblijven, met de clausule dat de

locomotief naar
Nederland gehaald
mocht worden als een
vervoerder interesse zou
hebben om deze weer in
dienst te nemen.
Vooruitlopend op de
huur door HSL Logistik
hebben in april
vertegenwoordigers van
HSL Logistik en de
Werkgroep Loc 1501 de
Eisenbahn Erlebniswelt
in Horb (Neckar) bezocht
om de technische
toestand van de 1315 in
kaart te brengen. Dat leverde een positieve beoordeling op. De herindienststelling van de locomotief
zou weinig problemen mogen opleveren.
Begin juni werden de Werkgroep Loc 1501 en HSL Logistik het eens over de voorwaarden waaronder
de beide 1300’en op
huurbasis naar de
vervoerder konden
verhuizen. Op 16 juni
werd de
overeenkomst
feestelijk in Blerick
beklonken, waarbij de
1304 als decor diende.
Omdat de 1304 enkele
bekende defecten
had, was feitelijk al
besloten de 1315 zo
snel mogelijk terug te
halen en klaar te
maken voor de
herindienststelling.
Het transport had echter nogal wat voeten in de aarde en het zag ernaar uit dit niet op de gewenste
korte termijn zou kunnen plaatsvinden. Daarom werd besloten technische staat van de 1304 goed in
kaart te brengen en mogelijk de herindienststelling van deze locomotief voorrang te geven boven die
van de 1315 om geen tijd te verliezen. De inspectie die op 11 juli plaatsvond, had een positieve
uitkomst en aansluitend nam HSL Logistik het besluit om de werkzaamheden aan de 1304 op te
pakken. Op 11 juli werden de batterijen al in de loc teruggeplaatst en na jaren bleek er nog leven in
de 1304 te zitten. De brandende frontseinen waren daarvan het bewijs!

De kleinere klussen en de
schilderbeurt in het bruin van
HSL zouden in Blerick
gebeuren, waarna de
machine naar de werkplaats
van Strukton in Zutphen zou
gaan voor de grotere
werkzaamheden en inbouw
van GSM-R.
Er werd een team
geformeerd, een mix van
professionals en vrijwilligers,
dat de mouwen opstroopte
en aan de slag ging. HSL
Logistik had de eigen
verblijfswagens van de
Kijfhoek naar Blerick gebracht zodat alle faciliteiten beschikbaar waren. Het leek of de tijden van de
transformatie van de 1253 tot 1218 weer waren teruggekeerd. Enthousiast werden gereedschappen,
schuurmachines en verfkwasten ter hand genomen en in korte tijd veranderde de vaalgele NS 1304
in de mooie, bruin glanzende HSL Logistik 1304. Daarbij bleven het wapen en de naam van
Culemborg gehandhaafd.
Ondertussen werd er – minder opvallend – gewerkt aan de terugkeer van de 1315. Een aantal
mogelijkheden was onderzocht om de machine tegen een redelijke prijs naar Nederland te
transporteren. Helaas deed de mogelijkheid die op de heenweg was benut – meeliften met een
ander transport – zich niet voor. Uiteindelijk werd ervoor gekozen om een V100-diesellocomotief
van Rotterdam
Railfeeding te
huren en daarmee
naar Horb (Neckar)
te rijden. Dat
gebeurde op 19
september; de
volgende dag werd
teruggereden. In
tegenstelling tot de
heenweg liep dit
zeer voorspoedig,
zo voorspoedig zelfs
dat een vertraging
bij vertrek van een
uur kon worden
ingelopen.
Op zondagmiddag
om 16 uur kwam de
1315 in Blerick aan. Verbazingwekkend was de grote hoeveelheid liefhebbers die was uitgelopen om
getuige te zijn van de thuiskomst van de 1315.
Spontaan werd besloten om de 1315 niet meteen naar binnen te duwen, maar de loc nog even
buiten te houden en de 1304 die op details na klaar was, voor het eerst te tonen. Een geste die
duidelijk werd gewaardeerd, gezien de snelheid waarmee de 1304 zijn weg vond in de social media
en de uren erna op allerlei fotosites.

De 1304 en 1315 verbleven
maar korte tijd samen in
Blerick. Nog geen week na de
terugkeer van de 1315
verscheen de 1832 in Blerick
om de 1304 op te halen en
naar Zutphen te brengen. Hij
kwam niet alleen naar Blerick,
want ’s ochtends waren op de
Watergraafsmeer de bij EuroExpress Treincharter werkloos
geworden 1251 en 1254
opgehaald. Tot zich nieuw
emplooi zou aandienen,
zouden de beide 1200’en in
Blerick worden gestald.
Opnieuw waren talloze fotografen naar Blerick gekomen en omdat de zon scheen en er nog wat tijd
over was, werd besloten een mooie line-up te formeren van HSL Logistik 1832, de 1254, de beide
1300’en en de 2215 en 629 van het Spoorwegmuseum. Net als een week eerder leidde dit tot groot
enthousiasme onder de aanwezigen.

Na het ‘foto-uurtje’ vertrokken de 1832 en 1304 naar Zutphen, waar de werkzaamheden voor de
herindienststelling werden afgerond en op 20 november was het zover: de 1304 ging voor het eerst
sinds 2000 voor het eerst op eigen kracht weer op pad. De eerste voorzichtige proefrit ging als losse
locomotief van Zutphen naar Deventer Goederen en terug. De locomotief fungeerde naar behoren
en in Zutphen werd gewacht op de 1254, inmiddels ook in dienst bij HSL Logistik, die uit Amersfoort
moest komen. Toen de 1200 met aanzienlijke vertraging was gearriveerd, werd hij aan de 1304
gekoppeld en de beide locomotieven vertrokken aansluitend naar Amersfoort. De 1254 reed voor de
zekerheid mee, maar hoefde niet in actie te komen. In Amersfoort werd de 1254 afgekoppeld en de
1304 maakte solo nog een slagje naar Naarden-Bussum. De 1304 was terug in dienst!

Op 26 november trok de 1304 voor het eerst weer een goederentrein. Het betrof een autotrein van
Amsterdam Westhaven naar Oldenzaal, althans dat was de bedoeling. Tijdens de stop in Stroe bleek
de locomotief wat olie te lekken, waarna preventief de rit in Deventer werd onderbroken. Er was
gelukkig niks ernstigs aan de hand, maar de trein moest blijven staan omdat het diensteinde van de
machinist was bereikt. De volgende dag werd verder gereden en de 1304 leverde de trein keurig in
Bad Bentheim af. Na ruim vijftienenhalf jaar had de locomotief weer een trein getrokken.
Inmiddels blijkt de 1304 niet alleen een sterke, maar ook uiterst betrouwbare trekkracht voor HSL
Logistik. Aanvankelijk werden alleen de wat lichtere treinen getrokken, maar alras vervoerde de
machine treinen van meer dan tweeduizend ton.
De 1315 staat op dit
moment nog
onaangeroerd in Blerick.
Als de locomotief weer in
dienst komt, beginnen
de werkzaamheden
hiervoor zeker niet meer
dit jaar.

De 1201 blijft in Nederland
In de vorige Klok-info
maakten we melding van
de mogelijke emigratie
van de 1201. De machine
zou de 1315 in Horb
(Neckar) gezelschap
gaan houden.
Kort na de verschijning
van ons
informatiebulletin kwam
het bericht uit Horb
(Neckar) dat men geen
garantie kon geven dat
de locomotief binnen
gestald zou kunnen
blijven. Door de
werkzaamheden voor
het nieuwe Hauptbahnhof in Stuttgart zou materieel dat daar in de nabijheid staat gestald, naar
Horb (Neckar) moeten komen en ook gestald moeten worden. Daarnaast is een deel van het
museum voor langere tijd verhuurd aan Bombardier dat daar modificaties aan de treeplanken van
nieuwe S-Bahntreinstellen serie 430 gaat uitvoeren.
Het bestuur van de Werkgroep Loc 1501 vindt het niet acceptabel dat het pronkstuk 1201 in de
buitenlucht moet bivakkeren en heeft daarom in overleg met de Eisenbahn Erlebniswelt besloten de
1201 niet naar Duitsland te sturen. De zoektocht naar een geschikte plaats om de locomotief ten
toon te stellen gaat echter onverminderd voort.

En onze andere locomotieven?
Op dit moment worden
enkele opties onder de
loep genomen om de
1501 te restaureren. Er
zijn wat onderzoeken
geweest, maar het is nog
te prematuur om hierover
zinnig te berichten. De
locomotief heeft de
aandacht van de
Werkgroep Loc 1501.
Mogelijk kunnen we in de
volgende Klok-info meer
vertellen.
De 1122 en 1218
bevinden zich nog steeds
op de Watergraafsmeer.
Het is niet de bedoeling dat dit nog lang zo blijft; de machines worden als de gelegenheid zich
voordoet naar Blerick gebracht. Ook voor de 1122 zijn er diverse mogelijkheden. Ook hierover hopen
we binnen afzienbare te kunnen berichten. De 1255 staat ook nog op de Watergraafsmeer.

Klok-shop
De Klok-shop is de komende tijd te vinden:
19 en 20 december 2015 op de modelspoorbeurs Zutphen (www.modelspoorbeurszutphen.nl)
9 en 10 januari 2016 op de modelspoordagen in Rijswijk (www.modelspoordagen.nl)
19, 20 en 21 februari 2016 op Rail 2016 in de Expo Houten (www.rail.nl)
19 en 20 maart 2016 op de modelspoorbeurs Zutphen (www.modelspoorbeurszutphen.nl)

Website
Op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen rond de
Werkgroep Loc 1501 en de
Stichting Klassieke
Locomotieven? Bezoek
regelmatig onze website
www.werkgroep1501.nl of
www.klassieke-locs.nl

