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Stoomvorst met uw dampen veder
Glijdt den spoorweg op en neder
Alle eeuwen door
Breng op uw metalen raedren
Ons de grootheid onze vaedren
Terug in nieuwen levensgloor …
bij de inhuldiging van de spoorweg in Maldegem

Feest in Maldegem
Maldegem verkeert op zondag 16 november 1862 in een euforische stemming: de
allereerste trein zal immers op die dag het station binnenstomen. De verwachtingen
zijn hooggespannen want heel de gemeente heeft zich tot de feestviering bereidt, zy
heeft begrepen wat gewigtige voordeelen van allen aert zy eruit trekken zal. In de
gemeenteraad wordt een budget van 900 frank goedgekeurd en de Eelveldestraat
wordt omgedoopt tot Statiestraat. Het centrum van de gemeente oogt heel feestelijk.
Het station is versierd en bevlagd en straten en woningen zijn opgesmukt met sparren,
parreermasten, brem, guirlandes, lampions, vlaggen en wimpels en passende
spreuken.
Al van in de voormiddag stromen nieuwsgierigen uit de omgeving van Maldegem de
feestvierende gemeente binnen. In Eeklo is de toeloop zo groot dat niet te denken valt
aan het afleveren van reiskaartjes, het konvooi wordt stormerderhand ingenomen. Ook
de eretrein zit afgeladen vol. Van Eeklo tot in Maldegem staat een dubbele rij nieuwsgierigen om de Stoomkoets te zien voorby vliegen, allen willen het wonderste wonder
van hunnen tyd met handengezwaai en vreugdekreten begroeten.
© Gemeentelijk Archief Maldegem
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Als het mooi versierde eere-konvooi om halfvier het Maldegemse station binnenstoomt, juicht de menigte en zijn de uitzinnige hoezees niet uit de lucht. Douaniers
vuren eresalvo’s af, de Brabançonne weerklinkt en in de rood met blauw versierde
wachtzaal biedt burgemeester De Buck zijn hoge gasten de erewijn aan en wordt
Isidore Neelemans bedankt voor de weldaden welke de nieuwe baen bestemd is aen
de gemeente Maldegem toe te brengen.
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De dorpskom krioelt van het volk, eene aenzienlyke volksmenigte was uit de omstreken
van Maldegem en de Polders toegeloopen om de feesten by te woonen. Wanneer
‘s avonds de pektonnen en de fakkels worden aangestoken en de vuurpijlen,
donderbollen en sterren de lucht in worden geschoten betekent dat het glorieuze
einde van een historische dag. Voor Maldegem is een nieuwe tijd aangebroken.

Isidore Neelemans (Eeklo 1822–Mechelen 1872)
En zeggen dat alles in Eeklo begon met een ministerieel besluit van 24 januari 1856
waarbij Isidore Neelemans een voorlopige vergunning krijgt voor de aanleg van zijn
spoorweg. Een jaar later wordt die vergunning een definitieve concessie voor de
daartoe opgerichte Maatschappij des Yzerenwegs van Eecloo naer Gent van industrieel
Isidore Neelemans. Zelf brengt hij het kapitaal van ca. 1 miljoen frank bijeen.

Isidore Neelemans, un homme actif et intelligent et généralement aimé de ses
concitoyens, overlijdt in 1872 na een pijnlijke en langdurige ziekte. In een toespraak
wordt gewezen op de moeilijkheden en zelfs tegenwerking die hij moest overwinnen
bij de aanleg van ‘zijn’ spoorweg, maar ses œuvres restent et ne périront pas.

© Universiteit Gent – Vliegende bladen

De aanleg van de spoorlijn

Het is in 1834 dat het groot spoorwegnet in België wordt goedgekeurd waarbij
geopteerd wordt voor de kortste afstanden in een rechte lijn, wat niet altijd de juiste
optie is. Bij de aanleg van de staatsspoorweg van Gent via Aalter naar Brugge kiest
men precies voor die rechte verbinding, wat in het Meetjesland, en vooral in Eeklo, een
vergissing wordt genoemd.

Ook over de inplanting van het station in Maldegem is er discussie: komt het ten
noorden of ten zuiden van het dorpscentrum? Tegenstand komt uit een onverwachte
hoek, van de Zeeuwen namelijk die tegen een zuidelijke plaatsing zijn, het kleine locaal
belang heeft het dorp Maldegem, het grootere heeft de Concessie des wegs, aldus het
Sluisch Weekblad. In het blad wordt gepleit het station ten noorden van het centrum
op te trekken, op de wijk genaamd het Moleken, op een kwartier van de Hollandse
grens.
Voorziene inplanting station Maldegem © Gemeentelijk Archief Maldegem
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Voor het verkrijgen van de concessie spelen de wetgevende verkiezingen van 10
december 1857 in het arrondissement Eeklo een belangrijke rol. Immers, nog voor de
verkiezingen trekt Neelemans zijn kandidatuur in. Dat hij in deze omstandigheid wel
zyne rol gespeeld heeft, zal waarschynlyk zyne zelfopoffering door de vergunning van
eenen yzeren weg beloond worden.

Eeklo, toch een districtshoofdstad, wordt als een der laatste in het land verbonden met
het spoorwegnet. Dit is te wijten aan het conservatisme en de kortzichtigheid van de
bestuurders, niet alleen van Eeklo, maar van verschillende gemeenten. In Eeklo gaat
de discussie voornamelijk over de inplanting van het station. Er zijn notabelen die het
station in het centrum van de stad willen. Uiteindelijk beslist Neelemans het station
aan de ingang en de rand van de stad te bouwen. In januari 1859 reeds worden in
Eeklo opgerigt de statiegebouwen van den yzeren weg die reeds in den loop van 1860
een nieuwe en vlugge gemeenschap met Gent zal daarstellen.
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Naast deze problemen zijn er ook nog de moeilijkheden met de onteigeningen. Bij de
aanleg van het traject naar Brugge doen vooral adellijke eigenaars moeilijk. Land waar
nog geen spar wil groeien wordt plots omgetoverd voor eene bloemkool-teelt, kwestie
van eenen verbazende prys te krijgen. Als ergens een weg of spoorlijn wordt aangelegd
of een kanaal wordt gegraven om de handel, nijverheid of landbouw te verbeteren, dan
verkrygt eensklaps den grond al de deugden van een aerdsch paradys.
Voor de aanleg van de spoorlijnen Eeklo-Gent en Eeklo-Brugge zijn twee aparte
maatschappijen opgericht, eerst die voor de concessie naar Gent en pas later voor
die naar Brugge. In mei 1861 wordt de brug bij Meulestede over het kanaal
Gent-Terneuzen getest in het bijzijn van de leden van het bestuur en van ingenieurs en ze wordt goedgekeurd. De rijtuigen die op de nieuwe spoorlijn zullen
rijden, worden gefabriceerd door Societé général pour la fabrication du matériel
des chemins de fer uit Nijvel en dit volgens de laatste modellen en ze leveren alle
voorwaerden van gemak en zwierigheid. Er wordt met genoegen vastgesteld dat
alle opschriften in de wagons in het vlaemsch zijn opgesteld.
De lijn Eeklo-Gent wordt op 1 juli 1861 min of meer feestelijk ingehuldigd, maar
toch zonder veel plichtplegingen geopend.

Eeklo-Brugge
Nadat Eeklo verbonden is met Gent, wordt aan de verbinding met Brugge gewerkt.
Vooral Maldegem dringt aan op een spoedige verwezenlijking. In december 1860 is er
een overeenkomst tussen de regering en Neelemans. Het wetsontwerp wordt in de
Kamer besproken, maar pas in juni 1861 verschijnt het koninklijk besluit. Het nieuwe
gemeenschaps-middel zal de volkrijkse gemeenten van het noorddeel der twee
vlaemsche provincien gemakkelijk en rechtstreeks verbinden met Antwerpen en de
steden van West-Vlaanderen en de handelsbetrekkingen met Nederland bevorderen
ook al omdat de spoorweg het vertrekpunt wordt van eenen yzeren baen zich rigtende
naer den mond der Schelde.
Op zondag 21 september 1862 wordt het traject tussen Eeklo en Balgerhoeke getest.
Enkele bestuursleden van de maatschappij laten zich daarbij heen en weer rijden.
Er wordt bij die gelegenheid gefeest in Balgerhoeke, dat nu slechts 5 minuten van

Eeklo en 40 minuten van Gent verwijderd is en zal welhaest even digt Maldegem en
Brugge toegenaderd zyn.
In november 1862 wordt de spoorweg feestelijk ingehuldigd in Maldegem en vanaf
zondag 3 mei 1863 is de spoorweg tot aan het station van Sijsele in gebruik. Eind mei
wordt de gehele lijn van Gent naar Steenbrugge – waar op de staatsspoorweg wordt
gereden – gecontroleerd. De locomotief die het konvooi trekt, krijgt de naam
Neelemans, eersten opgever van den yzeren weg en vader van Isidore. Andere
locomotieven krijgen de naam de Stad Eeklo, de Stad Brugge en de Meetjeslander.
Vermelden we nog dat in 1862 een telegrafische draad wordt gelegd van Gent naar
Eeklo die later wordt doorgetrokken naar Maldegem waar een verbinding wordt
gemaakt met Zeeuws-Vlaanderen.
Uiteindelijk wordt de spoorweg Gent-EekloBrugge op zondag 21 juni 1863 ingehuldigd,
met feestelijkheden in zowel Gent als Brugge.
De nieuwe lijn wacht een mooie toekomst,
denkt men. Er dient niet meer gereisd te
worden op de staatsspoorweg via Aalter waar
men niets anders ziet dan kreupelhout,
sparrenbossen en een armzalige landbouw.
Hoe anders is dat als men over Eeklo reist:
volkrijke gemeenten, heerlyke landzigten,
golvende oogstvelden en de schoonste
landbouw van Vlaenderen. En niet te vergeten:
Eeklo, de nijverachtigste van Belgies kleine
steden waar het vertier sedert het openen van
de spoorweg schier verdubbeld is. Maar ook:
Maldegem, de sleutel tot Zeeland! En de
aanzienlijke graan-, vlas-, zwijn- en hoornveehandel in de regio.

Advertentie Lijn Eeklo-Brugge © Universiteit Gent – Vliegende bladen
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Niet ingeloste verwachtingen …
Na het grandioze feest in Maldegem volgt vrij vlug een financiële kater. Niet alleen kost
het feest het dubbele van wat oorspronkelijk voorzien is, stilaan komen ook klachten
binnen van misnoegde landbouwers en aangelanden die voor een gesloten overweg
komen te staan en honderden meters moeten omrijden. In Adegem is de afwatering
slecht geregeld en staan de huizen aan de Staatsbaan dikwijls blank; ook in de
Moerwege en voorbij Balgerhoeke is de overlast groot.

De spoorlijn wordt in de loop der jaren geëxploiteerd door verschillende maatschappijen zoals de Société Générale d’Exploitation des Chemins de Fer en de Compagnie
des Chemins de Fer des bassins houillers du Hainaut. Die gaan ofwel failliet of stoten
de uitbating af als die niet meer rendabel is. Een geluk dat de rails er liggen! schrijft
een reporter. Uiteindelijk wordt de lijn overgenomen door de staat en later uitgebaat
door de NMBS.

Nieuw is ook het verzekeren van de veiligheid. Naast de bewaakte, zijn er te veel
onbewaakte overwegen. Vooral in de beginperiode kent de bevolking het gevaar niet
van een aanstormende trein. Met de jaren verbetert de signalisatie, toch gebeurt af en
toe een ernstig ongeval. Die talrijke overwegen en de beveiliging ervan zorgen tot op
de dag van vandaag voor ernstige problemen.

Ondanks het in gebruik nemen van Kamielkes of motortreinen in de jaren 1930, neemt
de concurrentie met de autobus almaar toe. Na de Tweede Wereldoorlog neemt het
busvervoer een hoge vlucht, bedrijven zelf leggen bussen in. In de jaren 1950 neemt de
welvaart toe en duikt de bromfiets op, terwijl aan de horizon koning Auto verschijnt.
Op 1 juli 1957 stopt de laatste trein aan het station van Adegem, in 1958 worden de
treinen van Maldegem naar Brugge geschrapt en worden de sporen opgebroken. In
1988 wordt de lijn definitief buiten dienst gesteld. Dat de sporen tussen Eeklo en
Maldegem blijven liggen, is te danken aan het feit dat er wel eens een verbinding met
Zeebrugge zou kunnen komen.

De verwachte industriële heropleving van de regio en dan vooral van Maldegem blijft
uit. Wel ontstaat er een aparte seizoensarbeid. In de wintermaanden worden honderden jonge varkens, Engelsmannetjes of loopers, en konijnen geslacht in kleine
exportslachterijen die met de trein via Oostende direct naar Londen worden getransporteerd. Om hygiënische redenen komt nog voor de Eerste Wereldoorlog aan deze
bedrijvigheid een eind.
Alhoewel het aantal reizigers en goederenvervoer met de jaren toeneemt, komt de
maatschappij nauwelijks uit de kosten. De exploitatie van een spoorweg is immers
zeer arbeidsintensief en kostelijk. De spoorweg zuigt de werkmensen via goedkope
spoorabonnementen weg uit hun dorp, ze worden als vee in povere wagons naar
fabrieken in Eeklo, Waarschoot, Wondelgem en Gent gebracht.

Lijn 58 wordt vanaf 1989 tussen Maldegem en Eeklo verder uitgebaat als museumlijn.
Dankzij het Stoomcentrum Maldegem functioneert toch nog een klein deel van het
traject Eeklo-Brugge. Mensen die nog herinneringen kunnen ophalen van een reis met
de stoomtrein naar Gent of Brugge worden met de dag zeldzamer. Terwijl elders de TGV
over de sporen raast, hoort men tussen Maldegem en Eeklo nog af en toe het gestamp
en gesis van een locomotief, de schrille tonen van de stoomfluit en ziet men een witte
dampen veder overwaaien …
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Met de museumlijn van Maldegem naar Eeklo
1. De trein vertrekt aan de beschermde stationssite van Maldegem. Vroeger stapte je
het stationsplein op via een hek aan de huidige Stationsstraat. Bij de aankomst van
een trein werd het hek geopend en mochten de reizigers zich naar wachtzaal 2 of 3
begeven. Pas jaren later werd het Stationsplein openbaar domein. Het stationsgebouw
zelf is een typevoorbeeld van een plattelandsstationnetje, vergelijkbaar met andere op
de lijn Eeklo-Brugge die duidelijk in serie werden opgetrokken. Het telegraafkantoor
uit 1931 is opgetrokken in een gelijkaardige architectuur en geeft vandaag toegang tot
de museumsite. We zien er borstbeelden van enkele vorsten afkomstig van het oude
station van Brugge (tot 1939 op het Zand). Links van het stationsgebouw bleef nog een
bunker opgericht door de Duitsers in 1942 bewaard. De voormalige goederenloods (nu
architectenkantoor AIKO) dateert uit 1934 en aan het type-ontwerp zou architect Henry
Van de Velde meegewerkt hebben. Hier koos men resoluut voor een modern concept
met toepassing van gewapend beton.

Op het Stationsplein zien we ook de Duimpjesvilla in 1903 gebouwd door schrijver-uitgever Victor De Lille als woning en drukkerij voor zijn weekblad 't Getrouwe Maldeghem
met het Duimpjesblad en de bekende literaire Duimpjesuitgave. Na de verhuizing naar
het Kasteeltje in de Noordstraat komt er het bureel en café Flora van de boomkwekerij
en plantenfirma Etablissements d'Horticulture P.& L. De Coninck Frères opgericht in
1848 aan de toenmalige Eelveldestraat.
Nog op het Stationsplein (nr. 2) zien we een woning, een alleenstaand villaatje met
omhaagde tuin, gebouwd in 1931 voor het spoorwegpersoneel.

In de nabijheid van het station bevonden zich de pépinières of boomkwekerijen van
Camille De Coninck-Dervaes, later bekend omwille van de rozenkweek.
Tegenover het stationsgebouw staat het in 1950 herbouwd atelier voor linotypes door
A.M.J. De Lille-Froedure, met boven de toegangspoort een omlijst vierkant venster met
glas in lood met de voorstelling van Sint-Elooi. Nu is er de firma Delbo - Grafische
materialen gevestigd.

3. Het station van Adegem is afgebroken. Van hieruit werd massaal veel mijnhout uit
de sparrenbossen vervoerd naar de kolenbekkens en vanaf de 20ste eeuw kwamen
veel wagons met meststoffen aan die in de nabije weegbrug konden gewogen worden.
De rolbarrelen werden bediend door de stationsbediende en samen met de chef werd
bij aankomst van een trein den duivel of een houten perron over de straat getrokken
om die op dezelfde hoogte te krijgen als het perron. Aan de overkant van de spoorweg
stond vroeger de Adegemse molen.

Boomkwekerij © Universiteit Gent – Vliegende bladen

Duimpjesvilla met station © Gemeentelijk Archief Maldegem Villa Sint-Jozef van het bedrijf Pomona van de familie De Prest © verzameling H. Notteboom

2. We naderen Adegem en kruisen de vroegere Staatsbaan of N9, nu het begin van de
Gentse Steenweg. Even voorbij de bocht die het spoor maakt, bevond zich rechts het
bekende fruitbedrijf Pomona dat na WO I verdween. Een lid van de familie, dokter Jozef
De Prest, was de laatste burgemeester van Adegem.

4. Wat verder links staat het oudste huis van
Adegem: de priesteragie Tardoes of de
pastorij. Hier woonde de pastoor tot aan het
eind van de 18de eeuw. Een brede wal rond
de priesteragie zorgde voor veiligheid,
desalniettemin werd er toch een paar keer
ingebroken. Voorbij de overweg van de
Moerwege werd in de 17de eeuw een aarden
versterking aangelegd, een partij land werd
er het Fort genoemd.
5. Vlak voor de spoorwegbrug in
Balgerhoeke bevindt zich links de villa Nieuw
Malecote van de familie Standaert, stichter
van de parochie, oprichters van de kerk én
van een belangrijke meststoffenfabriek,
maakte van Balgerhoeke de belangrijkste
wijk van Eeklo. De middeleeuwse heerlijkheid Malecote bevond zich rechts van de
spoorweg; er zijn nog beuken te zien van de
dreef die de beide Malecotes verbond.
Tijdens WO I legden de Duitsers hier een
zijspoor voor een spoorwegkanon waarmee
men een kilometersver bereik had. Er wordt
verteld dat de houwitser een dikke Bertha
was.
6. De trein rijdt over het Schipdonkkanaal,
gegraven in de bedding van de Gentse Lieve,
een middeleeuws kanaal dat Gent met
Damme verbond. Bij het graven van het
Schipdonkkanaal in het midden van de 19de
eeuw, werd hier een Romeins grafveld
ontdekt. Tijdens beide oorlogen werd de
spoorwegbrug, overigens nu als monument
beschermd, opgeblazen. Ook de nieuwe
brug over de N9, wat verder rechts, moest
eraan geloven.
7. De Sint-Antonius-van-Paduakerk – en
Balgerhoeke zelf – werd tijdens beide
Wereldoorlogen zwaar beschadigd, maar
telkens opnieuw gerestaureerd. Op het plein
voor de kerk bevindt zich een ondergrondse
bunker waar gekwetste soldaten konden
verzorgd worden. Aan het kanaal werd
immers stevig strijd geleverd. De linde op
hetzelfde plein is een vredesboom van na
WO I. Het stationnetje werd ook hier
afgebroken.
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8. Even voorbij Balgerhoeke kruisen we een deel van de ring rond Eeklo. Eekloonaars
spreken van den teut omdat het maar een klein eindje ring is. Met een beetje geluk
zien we links en rechts enkele bunkers en een wachtpost van de Hollandstellung, de
Duitse verdedigingsstelling uit WO I.
9. De trein nadert Eeklo via de Zandvleuge, een zanderig en onvruchtbaar gebied, in
het midden van de 19de eeuw nauwelijks bewoond. Wat verder passeren we een van
de weinige overwegen met slagbomen en aan de volgende overweg staat nog een
bareelhuis. De vrouw des huizes bediende de barelen en als tegenprestatie mocht het
gezin gratis in het huis wonen.
10. Bij het naderen van het station zien we links het Psychiatrisch centrum Sint-Jan. In
Eeklo spreekt men over het gesticht over d’IJzers omdat het, vanuit het centrum van
Eeklo bekeken, over de sporen lag. Aanvankelijk was het een kliniek en vanaf 1911
werden er psychiatrische patiënten verzorgd en dit tot op de dag van vandaag. Het
neogotische gebouw en de neogotische inrichting van vooral de kapel is een
bezienswaardigheid.
11. Het station van Eeklo is wel drie keer herbouwd. In de jaren 1980 werd voor een
moderne constructie gekozen. Ooit telde het station ook een locomotiefloods, een
goederenloods en een draaischijf. Enkel staat er nog een klein magazijn van 1866. Bij het
station zien we het borstbeeld van leraaringenieur-uitvinder Polydoor Lippens (Eeklo,
1810–1889). Hij gaf les aan de kinderen van Leopold I, vond een elektrische motor voor
miniatuurtreinen uit, perfectioneerde de trilbel alsook de telegrafie die langs de
spoorweg Gent-Eeklo-Brugge werd toegepast. Vandaar dat zijn borstbeeld hier staat.
links vbno: De vroegere priesteragie of pastorie van Adegem I Tardoes genaamd © Verzameling H. Notteboom I Spoorwegbrug © Kris
Zandijcke I Gesloopt station Balgerhoeke met kerk op achtergrond © Kris Zandijcke I Wachtpost © Kris Zandijcke
onder vlnr.: Bareelhuisje © Kris Zandijcke I © Verzameling H. Notteboom
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Welkom bij Stoomtrein Maldegem-Eeklo
In Maldegem ontdek je de grootste Vlaamse collectie
rijvaardige stoom- en dieseltreinen. Beleef de nostalgie van
vroeger met het ganse gezin!
Stoom- en diesellocomotieven op twee verschillende
spoorbreedtes, dieselmotorwagens, eersteklasse-,
tweedeklasse- én derdeklasserijtuigen én een ervaring aan
boord van een rijtuig van de echte Oriënt Express. Kortom,
voor de échte beleving ben je hier aan het juiste adres.
Wanneer rijden de treinen? De dienstregeling kan je
terugvinden op www.stoomtreinmaldegem.be.
Vzw Stoomcentrum Maldegem
Stoomtrein Maldegem-Eeklo
Stationsplein · 9990 Maldegem · tel. 050 71 68 52
info@stoomtreinmaldegem.be
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