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De draaischijf van het 

Spoorwegmuseum draait weer 

Hij werd in het stoomtijdperk veelvuldig gebruikt bij de spoorwegen, kinderen kennen 

hem wellicht van tv-series zoals Thomas de Stoomlocomotief en Chuggington: de 

draaischijf. Een draaischijf is een installatie waarmee (stoom)locomotieven van spoor 

kunnen wisselen of kunnen worden gekeerd. De draaischijf van het 

Spoorwegmuseum stond al enige tijd stil, een kapotte motor was de boosdoener. 

Inmiddels is de motor vervangen en kan de draaischijf weer draaien. De EduTRAINers 

van het museum demonstreren de draaischijf komende maand regelmatig. Kijk naar 

het filmpje over de draaischijf van het Spoorwegmuseum:  

 

De draaischijf draait weer!  
YouTube  

Een draaischijf bestaat uit een ronde kuil, met daarin een draaibare brug die men kan 

aansluiten op meerdere sporen. Omdat stoomlocomotieven met een tender 'achteruit' 

(dus met de tender voorop) minder snel mogen en/of kunnen rijden dan 'vooruit', is het 

noodzakelijk dat ze gekeerd worden wanneer de trein van rijrichting verandert, 

bijvoorbeeld op het eindstation. Dat kan met een keerdriehoek of keerlus, maar een 

draaischijf neemt minder ruimte in. Draaischijven waren ook vaak te vinden bij 

(halfronde) locomotiefloodsen en hebben dan een dubbele functie. De schijf dient dan 

niet alleen om de locomotieven te keren, maar ook om toegang te geven tot de 

verschillende sporen in de loods. Wordt een locomotief uit de loods gereden, dan kan 

hij met de draaischijf meteen in de juiste richting worden gedraaid. 

 

Omdat diesel- en elektrische locomotieven zonder bezwaar in beide richtingen kunnen 

rijden, zijn met het verdwijnen van de stoomtractie uit het spoorwegbedrijf ook de 

draaischijven grotendeels verdwenen. De 25 meter lange draaischijf van het 

  

 

http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfvR49e5ZWeCyqklBSh50f3egQ1QhBNVLFD4zRsPeczheWYrSwB37k8mNQ-2FAE2QGMZw-3D-3D_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsRvroAZQOgN9XbInLl6e4vxanA-2BTbHtkkNp0zR99FVraSp8gO9X4plKayiU7zgg1fnd-2F5L3v0ZoKyELo3x28YqWpzS6DxKBq340Gm7cAoXVXBnIUgXnZQA-2BOHaxtBjUqnAwUo1LY7OUhe2vzeEf2iVZsx6bnMfshoZ96TnUfBV6DrzgGyGDG4cMYwl-2F5R9PulYNxQmiIxuxTqXYTV9HM52bQ5Ya4J6yruqf5PaH5dJi-2FCJYaPqK6UkW4KQtMRmI5lPWNBTrvzvroGoFbyx8TIM9di8TH14pX0YC7K81rfFhT0Hh7BbAbuwqN3f8esuRfzDi7YprwsBUmkVsFZnJxYlc
http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfvR49e5ZWeCyqklBSh50f3egQ1QhBNVLFD4zRsPeczheWYrSwB37k8mNQ-2FAE2QGMZw-3D-3D_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsRvroAZQOgN9XbInLl6e4vxanA-2BTbHtkkNp0zR99FVraSp8gO9X4plKayiU7zgg1fnd-2F5L3v0ZoKyELo3x28YqWpzS6DxKBq340Gm7cAoXVXBnIUgXnZQA-2BOHaxtBjUqnAwUo1LY7OUhe2vzeEf2iVZ4bc35NuXL5hLJ0rtyUKW-2FjKdwtbIqKIIvil2IbkGmixQXPya1WS65hEeFvs63yMo3R3w7trb59DeFjM-2FSyT2rLQd2Le7O-2Bb4gVdmxIEHmDSe6-2FZajpTGes0McW96cs5ybsnORMgoLt-2BMeWK2LnR9i4em9XWAnUJi18PB9gfV2IGzng2h7HZsB2ade2zRre0V


Spoorwegmuseum is oorspronkelijk afkomstig uit Magdeburg in voormalig Oost-

Duitsland en werd tijdens de verbouwing in 2003-2005 op het museumterrein 

geplaatst. Momenteel is een diesellocomotief uit 1956, de NS 2498, op de draaischijf 

te zien. 
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