
 
   

  

 

   
  

  

28 augustus 2017 

Heropening antieke blokpost in 

Spoorwegmuseum 

Op 2 september wordt bij het Spoorwegmuseum de ‘Blokpost Arnhemschestraat’ 

geopend. Het houten gebouwtje, dat van 1910 tot 1980 dienst heeft gedaan bij de 

spoorlijn Arnhem-Nijmegen bij het Gelderse Elst, is geheel gerenoveerd en wordt 

opengesteld voor publiek.De post is ingericht zoals deze er rond 1965 heeft uitgezien. 

De opening wordt verricht door vier inmiddels gepensioneerde blokwachters, die in de 

jaren 50 en 60 op de blokpost Arnhemschestraat werkzaam waren. 

  

 

Openstelling 

De blokpost is vorig jaar door het museum verplaatst naar een nieuwe plek op het 

buitenterrein en staat nu dichtbij een aantal spoorse zaken die relevant zijn voor de 

functie die het gebouwtje heeft vervuld: het seinhuis, seinen, een overwegboom, de 

rolbarelen en een kloktoestel. Door de deuren van de blokpost te openen wil het 

  

 



museum bezoekers beter informeren over de klassieke beveiliging van het spoor. Het 

Spoorwegmuseum vond vier oud NS-ers die gewerkt hebben op de blokpost.Zij 

vertellen in een filmpje over hun werk in de blokpost.  

 

Historie 

Op 6 juni 1910 kwam in Elst de gloednieuwe blokpost ‘Arnhemschestraat’ in gebruik 

langs de spoorlijn tussen Nijmegen en Arnhem. In de post stond een bloktoestel 

waarmee de blokwachter de seinen langs het spoor kon bedienen. Deze seinen waren 

bedoeld om de machinist te laten weten of de baan al dan niet veilig was. Daarnaast 

konden de overwegbomen vanuit de post worden bediend. Tot 1918 was er op de 

Arnhemschestraat een halte en konden reizigers in het gebouwtje ook een treinkaartje 

kopen.  

 

Bewaard dankzij aannemer 

De post werd tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen, maar heeft na een 

fikse opknapbeurt uiteindelijk dienst gedaan tot 1980. In de jaren 80 viel langzaam het 

doek voor bijna alle klassieke seinhuizen en -posten in Nederland. Met de 

automatisering van de seinen werden ze overbodig en grotendeels gesloopt. Dat de 

blokpost Arnhemschestraat gespaard bleef, is te danken aan een aannemer uit 

Ubbergen die het karakteristieke gebouwtje van de slopershamer wilde redden. De 

blokpost heeft jarenlang dienst gedaan als tuinhuisje in zijn achtertuin. Begin jaren 90 

is het seinhuisje definitief naar Het Spoorwegmuseum verhuisd. 

 

De verplaatsing en herinrichting van de blokpost is mogelijk gemaakt door een 

bijdrage van de Vereniging Vrienden van Het Spoorwegmuseum. 

 

 

Voor de redactie: 

 

De opening start om 14.00 uur in de Bedrijfsschool van het 

Spoorwegmuseum. Spoorkenner en fotograaf Kees van Meene zal een presentatie 

geven over de historie en functie van blokposten en conservator Evelien Pieterse zal 

de levensloop van blokpost Arnhemschestraat uit de doeken doen. 

Tussen 14.45 en 15.00 uur zal op het buitenterrein bij de Blokpost de officiële 

openingshandeling worden verricht door het sluiten van de spoorbomen en het laten 

passeren van stoomlocomotief De Arend. 

 

Pers kan aanwezig zijn bij de opening. Graag even contact opnemen met Evertjan de 

Rooij (e.d.rooij@spoorwegmuseum.nl, 030-2306262). De blokwachters zijn 

beschikbaar voor interviews. 

Historische foto’s van het seinhuisje zijn te downloaden via: https://goo.gl/GCTlp8 
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  Evertjan de Rooij 

PR & Communicatie 

+31 30 230 62 62 
+31 64 344 44 52 

  
 

 

Spoorwegmuseum 

Maliebaanstation 16 

3581 XW Utrecht 

 
www.spoorwegmuseum.nl 
 

  

    

 

http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfg749noBkGtic-2FRvoh6IDC8C8jEe8u8z3VdEDq67raGU_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsTaIkjdXCr0sbnvBkcBmvxTZy6VSwNabdwVgBJeyGAiCJB54g5zfRaC-2BRypX0EeFKsVHCdLiKYArCPzR-2FT4a2HejB2Ns4ZM-2BmcdWCSKswDgSNOStgTdakrVwswkEgIpQgkZ4FI8cIilJhGXhuF349UH8MlmggOaHdPDLPh0KJpI609xxpH2SeY9F-2Fuy9eX0lZSqn4LsgIdyWlOr6veQjlZqrvs4Du72o-2F3sWFdq5gVPz8MjnBM2rjg0B8FwMKEyZB2LqK1UqSh76hnQSQA7ncr-2Bmpq3TA3-2BGut98inwl0Kvoc-2FOCD7dZ-2FYD-2FnsXPtOidIqjuxrzpEAnh-2FVeDJ9rL05l

