
TRAMANIA - Moës verzameling naar Dronten !



Luik tunnel op 5/11, 20/11, 5/12 et 27/2

Een 5 ster hotel voor de verzameling TRAMANIA-MMM



Het Decauville Spoorweg Museum en de EXPO*MOËS*MEC.

Het Decauville Spoorweg Museum houdt zich bezig met het verzamelen en tonen van industrieel
smalspoormaterieel. De smalspoortrein is een vergeten transportmiddel dat vroeger voor de tijd van vrachtwagens
en heftrucks veelvuldig werd gebruikt voor het transport van allerlei goederen en grondstoffen in de industrie, land-
en tuinbouw, mijnbouw, aannemerij, op landgoederen, militaire terreinen etc. Het decauvillespoor is vernoemd
naar haar uitvinder, de Fransman Paul Decauville.

Het Decauville Spoorweg Museum beheerd een grote collectie smalspoormaterieel, historische objecten, boeken en
documenten. Ons museum was sinds 1999 gevestigd in het Museumpark van het Infanterie Schietkamp te
Harskamp. Het museum had een onderkomen in een aantal loodsen, er was een werkplaats, een lorrieloods, een
klein statisch museum en er lag ca. 1,5km smalspoor in het park. Helaas is het Museumpark in 2014 door defensie
opgeheven en hebben wij de collectie opgedeeld en moeten verhuizen, een verhuizing die pas zeer recent is
afgerond.

Een nieuw onderkomen is gevonden bij het Mechanisch Erfgoed Centrum in Dronten. Hier is de afgelopen jaren de
focus komen te liggen op de verzameling Moës locomotieven en motoren, een collectie die onder de naam
EXPO*MOËS*M.E.C de afgelopen jaren flink is gegroeid en met 12 locomotieven en 7 motoren en machines een van
de meest grote en speciale Moës collecties genoemd mag worden. Al vanaf mijn jeugd ben ik zeer geïnteresseerd in
de locomotiefjes van Moës, ik heb ze altijd hele aparte, prachtige machientjes gevonden! Ik kan mij nog het bezoek
aan een pretpark in mijn jeugd goed herinneren, men reed daar met diverse Moës locomotiefjes op een baantje door
het bos… Heel speciaal is dat nu twee rijtuigen en een zeer bijzondere Moës locomotief van dat pretpark deel uit
maken van de EXPO MOËS verzameling…. Omdat er zeer weinig over Moës bekend was ben ik een aantal jaar
geleden zoveel mogelijk informatie gaan vergaren en verzamelen heb ik in twee jaar tijd de website www.moteurs-
moes.net opgezet. De website is de online ondersteuning voor de EXPO MOËS.
De EXPO*MOËS*M.E.C heeft nu haar eigen plaats binnen het Decauville Spoorweg Museum en het Mechanisch
Erfgoed Centrum verworven. Nog dit jaar krijgt de EXPO MOËS een eigen onderkomen in nieuw te bouwen loods en
komt er een 600mm Decauvillespoor met emplacement.

Wij vinden het fantastisch om met een Belgische organisatie zoals TRAMANIA een samenwerking aan te gaan!
Uiteraard zijn wij zeer content met de in bruikleen verworven Moës BL locomotief, het overige smalspoormaterieel
en de mogelijkheid te mogen beschikken over kopieën van een gedeelte van het Moës archief. Maar ook vinden wij –
vanwege de historie van de EXPO MOËS collectie- de link met België belangrijk en verheugen wij ons op eventuele
toekomstige samenwerkingen op spoorgebied. Op dit moment zijn er nog geen vastomlijnde plannen maar ik ben
bezig met de basis voor een project wat er voor moet zorgen dat een gedeelte van de EXPO MOËS collectie in de
toekomst ook een periode in België kan worden geëxposeerd. Wellicht kunnen wij dan ook weer veel voor elkaar
betekenen. Uiteraard houden wij TRAMANIA op de hoogte van het reilen en zeilen van het materieel.

Na het ophalen van het materieel uit Luik is er meteen begonnen aan het herstel en conserveren van een aantal
zaken. De BL is meteen in de werkplaats ingenomen en wordt herschilderd in de originele MOËS kleur groen. Het
locje krijgt de naam Jean-Marie, ter ere van haar gestorven voormalige eigenaar, onder TRAMANIA leden
welbekend….
Een personen mijnwagen is schoongemaakt en geconserveerd, een rekkenwagen en de Kaolinwagen zijn ontroest en
geconserveerd. Deze laatste wagen is in het museum geplaatst. Er is begonnen aan het herstel van een 600mm
wissel en het ontroesten en conserveren van de railfiets. Alle rails zijn uitgezocht en netjes op stapels gezet.
Er wordt nog gewerkt aan het bijwerken van de webpagina’s met daarop het verhaal van onze samenwerking en er
komt een verhaal over Jean-Marie Carels op de websites en facebookpagina’s van ons museum.

Met zeer veel dank aan de heren Philippe en Roland Dussart-Desart van TRAMANIA en medewerkers van het Musée
des Transports in Luik voor de hulp bij de transporten.

Arnoud Bongaards – Voorzitter/Conservator

Voor meer informatie bezoek onze website: WWW.DECAUVILLE.NL / WWW.MOTEURS-MOES.NET




