
 
   

  

 

   
  

  

16 augustus 2018 

Een Buffel voor het Spoorwegmuseum 

Overdracht DM’90 betekent afsluiting dieseltijdperk voor NS 

Het Spoorwegmuseum voegt een nieuwe trein toe aan de collectie. Op woensdag 

29 augustus wordt DM’90, beter bekend onder zijn bijnaam ‘Buffel’, door NS aan het 

Spoorwegmuseum overgedragen. Met de overdracht neemt NS ook in materieelvorm 

afscheid van het dieseltijdperk. Op 29 augustus om 14.21 uur arriveert de Buffel op 

spoor 2 van het museumterrein. Deze wordt vervolgens overgedragen aan het Hoofd 

Collecties van het Spoorwegmuseum Peter-Paul de Winter. De trein zal tot eind 

oktober in het Spoorwegmuseum te zien zijn. 

  

 

Bijnaam Buffel 

Diesel Materieel 90 (DM’90) reed sinds 1996 op het Nederlandse spoor. Door hun 

uiterlijk kregen ze de officiële bijnaam ‘Buffel’. Ze reden op de niet geëlektrificeerde 

  



regionale spoorlijnen. Omdat de regionale lijnen (diesel baanvakken) door andere 

vervoerders worden geëxploiteerd, zijn de dieseltreinen van NS overbodig geworden. 

Eén treinstel (3426) wordt geschonken aan het Spoorwegmuseum. 

 

Afsluiting tijdperk 

Hoofd Collecties Peter-Paul de Winter trekt een historische vergelijking: “Het is een 

afsluiting van een tijdperk. Net zoals we in 1958 het stoomtijdperk afsloten met de 

overdracht van de laatste stoomlocomotief NS 3737, sluit NS met de overdracht van 

de Buffel het dieseltijdperk af. Je ziet dat diesel voor treinen inmiddels vervangen is 

door groene stroom.” De Buffel was destijds de opvolger van de oudere generatie 

dieseltreinen zoals de Plan U en de Blauwe Engel. De Winter: “Deze voorgangers 

behoren ook tot de collectie van het Spoorwegmuseum. Voor ons is het dus een 

logische aanvulling van de collectie. De Buffel was destijds de meest moderne trein 

van NS, er zit veel meer software in dan bij hun voorgangers waar eigenlijk nagenoeg 

niets in zat. Bij problemen kun je met een laptop eenvoudig uitlezen wat er aan de 

hand is. Voor het museum is het leuk om deze ontwikkeling te laten zien. Bovendien is 

het de laatste trein die door NS helemaal zelf is ontworpen.” De trein zal tot eind 

oktober in het museum te zien zijn, daarna gaat hij naar het depot. 

 

Meerijden? 

Liefhebbers maken kans om mee te rijden met de Buffel. Het Spoorwegmuseum 

verloot 2 x 12 plaatsen voor de rit van Amersfoort naar het Spoorwegmuseum op 29 

augustus. Kijk op de Facebookpagina van het Spoorwegmuseum en reageer. 

 

++++++++++++++ einde bericht +++++++++++++++++ 

 

Voor de redactie: 

De Buffel komt om 14.21 uur binnen op Spoor 2 in het Spoorwegmuseum (bij het 

seinhuis). Pers is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

 

Het is ook mogelijk (een gedeelte) van de rit mee te maken. Opstappen kan om 11.42 

uur in ’s Hertogenbosch of om 14.01 uur vanaf station Amersfoort. Stuur een 

mailtje naar e.d.rooij@spoorwegmuseum.nl om een plek te reserveren. 

 

Persfoto: https://www.flickr.com/photos/hetspoorwegmuseum/albums 
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