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Geachte LTM-liefhebber, beste busvriend, 
 
Voor u ligt de eerste uitgave van onze periodieke nieuwsbrief. Er is in de afgelopen maanden veel 
werk verzet. Voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar. In dit openingsnummer informeren wij u over 
de actuele stand van zaken. Waarom wij nu door het leven gaan als Stichting Limburgse Tramweg 
Maatschappij (kortweg Stichting-LTM)? Berichten vanuit de werkplaats, nieuws vanuit het bestuur en 
overige nieuwtjes zullen de revue passeren. 
 
Oorspronkelijk was het ook de bedoeling om in de nieuwsbrief ook de agenda van onze rijdagen en 
evenementen (gerelateerd aan OV in Limburg) te publiceren. Echter gezien de huidige COVID-19 
pandemie heeft het bestuur moeten besluiten alle rijdagen voor seizoen 2021 te schrappen. Ook de 
meeste evenementen zijn afgelast. Zodra hier door versoepelingen weer mogelijkheden zijn, zullen 
we u hierover in een volgend nummer informeren. 
 
Voor nu wensen wij u veel leesplezier! 
 

 
Met de verhuizing van de LTM 6-137 naar haar nieuwe onderkomen komt 

er definitief een einde aan “het Limburgs Bus Museum”. © W. Webers 
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Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij 
 
De Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij is ontstaan vanuit het Limburgs Bus Museum (LBM). 
Het bleek zeer moeilijk te zijn de enorme collectie (afkomstig van de Stadsbus Maastricht, IAO, VSL 
en LTM) onder te brengen. Om die reden heeft het LBM in haar korte bestaan vijfmaal moeten 
verhuizen. Op sommige momenten was de collectie ondergebracht op drie verschillende locaties. 
Binnen het LBM was de overtuiging dat de historische vraag rond het LTM-erfgoed het grootst was, 
zeker binnen onze (eu)regio. En die overtuiging delen wij. Uiteindelijk werd in 2020 besloten om te 
onderzoeken of het mogelijk was een museale collectie en exploitatie rondom het LTM-erfgoed te 
stichten. 
 
Is het mogelijk om de bestaande stichting (LBM) opnieuw in te richten? Of moet er een nieuwe 
stichting worden opgericht? En wat houdt dit in voor alle registraties zoals Nationaal Register Mobiel 
Erfgoed? Hoe zit het met de ANBI-status? En wat betekent het voor ons lidmaatschap bij 
overkoepelende belangenorganisaties? Mogen we ons wel ‘LTM’ noemen? Is het toegestaan de 
logo`s gebruiken? Kortom behoorlijk wat vragen en veel stof tot nadenken. 
 
Na historisch onderzoek bleken de LTM-rechten (eigendomsrecht, auteursrecht en beeldmerkrecht) 
in handen te zijn van het mobiliteitsbedrijf Transdev. In ons land is Transdev bekend onder de 
merknamen Connexxion en Hermes. Dit bedrijf heeft de rechten via overnames (erfopvolging) 
verkregen. Nadat de LTM met andere partijen gefuseerd was tot VSL, kreeg het fusiebedrijf de 
rechten in handen. Die rechten kwam bij de overname van VSL in handen van de Hermes Groep. En 
tot slot kreeg Transdev de rechten toen de Hermes Groep door haar werd overgenomen. 
 
We besloten als bestuur in contact te treden met Transdev met de vraag of wij een van de logo`s en 
de afkorting LTM voor museale doeleinden mogen gebruiken op bijvoorbeeld onze bussen. Dezelfde 
dag kregen wij een korte reactie van Transdev dat zij het prijzenwaardig vinden dat wij de moeite 
hebben gedaan om uit te zoeken wie de rechten beheerd/bezit. Ze zouden dit intern opnemen. Het 
moet juridisch uitgezocht gaan worden. Vanwege de COVID-19 pandemie zou dit mogelijk wat langer 
gaan duren. 
 
Twee weken later liet Transdev weten dat het besloten heeft dat wij alle door de LTM gebuikte logo’s 
uit de periode 1921 – 1978 en alle reclame-uitingen mogen gebruiken. Ook het gebruik van de 
lettercombinatie ‘LTM’ en alle handelsnamen zoals Limburgsche Tram Maatschappij is toegestaan. 
Daardoor werd het mogelijk om de naam van de stichting te wijzigen naar Stichting Limburgse 
Tramweg Maatschappij. Vanwege COVID-19 heeft deze wijziging wat meer tijd in beslag genomen 
dan aanvankelijk verwacht. 
 

    
 
Rond januari van dit jaar is de naam van de stichting officieel verandert van Stichting Limburgs Bus 
Museum naar Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij. Pas na deze officiële verandering konden 
ook de overschrijvingen geregeld worden. Tot slot is een deel van de collectie afgestoten. Dit deel is 
overgedragen aan andere museale instellingen, zodat het voor het nageslacht bewaard is gebleven. 
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De Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij is aangesloten bij: 
 

• Stichting Mobiele Collecties Nederland -ministerie van OCW (MCN) 
• Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME) 
• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) 
• Vereniging Exploitatieve Samenwerking Openbaarvervoermusea (ESO) 

 
 
Vanuit de werkplaats 
 
Om een goed beeld te krijgen is er begonnen met het inventariseren van alle onderdelen. Deze zijn 
tevens gecontroleerd en gefotografeerd voor gebruik in onze onderdelendatabase. Helaas ontbreken 
er ook nog onderdelen. Zo is de LTM 6-137 destijds incompleet overgenomen. Ook door de diverse 
verhuizingen zijn er onbedoeld onderdelen verloren gegaan. Deze zijn nu geïnventariseerd. De 
stichting gaat op naar de ontbrekende onderdelen. 
 
6-137 
Deze bus staat nu op een vaste plek (op een afgesloten bedrijventerrein). Het staat daar beschermd 
en beschut tegen de weersinvloeden. 
 
Met hulp van Den Oudsten monteurs zijn er in het verleden door een aantal musea (waaronder het 
LMB) al diverse constructiewerkzaamheden aan de bus uitgevoerd. Daarom ook hier een 
inventarisatie. Wat is afgerond en wat nog niet? Ook is bekeken of de conserverende 
werkzaamheden, uitgevoerd door het LBM, nog in goede staat zijn. En of deze afdoende zijn voor de 
nabije toekomst. Er blijkt nog een aantal kleine punten open te staan die in de komende 
weken/maanden zullen worden afgewerkt. Zo moet het binnenspatbord van de linker voorwielkast 
nog gelast worden. De flexibele ventilatieslang voor de verwarming geplaatst worden. Een paar 
kleine reparaties aan het dak en conserverende werkzaamheden aan het achterste deel van het 
chassis worden uitgevoerd. Hierna kan de bovenste deel van de opbouw inclusief het dak gereed 
gemaakt worden voor de eerste schilderwerkzaamheden. Schuren en plamuren dus. 
 

  
LTM 6-137. Duidelijk zichtbaar de vernieuwing 
rondom de “kop”. © W. Webers 

LTM 6-137. Proefplaatsing vernieuwde 
beplating. © W. Webers 
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6-132 
Ook deze bus staat op hetzelfde terrein geconserveerd opgeslagen. Regelmatig duiken onze 
techneuten onder deze bus om te bekijken hoe bepaalde leidingen moeten lopen, bepaalde zaken 
gemonteerd moeten worden et cetera. Dit omdat de 6-137 voor een groot deel niet door onszelf is 
gedemonteerd. De 6-132 zal een gelijksoortige restauratie moeten ondergaan als de 6-137 en dit zal 
op zijn vroegst pas kunnen plaatsvinden na voltooiing van de restauratie 6-137. 
 

 

De LTM 6-132 wordt de put 
opgetrokken voor inspectie. 
Regelmatig kruipen onze techneuten 
onder de bus om te bekijken hoe 
leidingen horen te lopen, hoe 
componenten aangesloten moeten 
worden ten behoeve van de LTM 6-
137. © W. Webers 

 
 
Vanuit het bestuur 
 
Zoals u al eerder in dit nummer heeft kunnen lezen, heeft het bestuur veel energie gestoken in de 
naamsverandering en in de inrichting van de Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij. Zo moest 
er een nieuwe akte moest worden opgesteld. Maar ook een nieuw beleidsplan (voor de ANBI). 
Tevens moesten er tal van zaken aangepast worden voor andere organisaties. Nu dit allemaal achter 
de rug is kan het bestuur zich concentreren op de lopende zaken. Denk aan het actief zoeken naar 
missende onderdelen en het opstellen van een restauratieplan inclusief begroting voor de LTM 6-
137. Voor dit laatste is de hulp van andere collega-museum-busorganisaties ingeroepen die op dit 
moment ook een dergelijk groot restauratieproject hebben lopen. 
 
We zijn benieuwd hoe deze organisaties een soortgelijk project oppakken. Wat kun je zelf doen en 
wat moet uitbesteed worden? Tegen welke problemen zijn ze aangelopen en hoe zijn deze opgelost? 
Wat zijn de totale kosten en hoe zijn deze gefinancierd? Wat is de ingeschatte tijdsduur. En hoe 
bewaak je het hele proces (kwaliteit/begroting/tijdspad)? Tot dusver heeft een organisatie ons 
uitgenodigd om in gesprek te treden, Dit zal in de maand mei plaatsvinden. Wordt vervolgd! 
 
Vanwege de huidige COVID-19 beperkingen heeft het bestuur helaas moeten besluiten om, net als 
vorig jaar, alle rijdagen voor 2021 te annuleren. Het betreft hier de excursies “LTM-tramlijn 
Maastricht – Vaals, verdwenen maar niet vergeten”. We hopen deze in 2022 weer te mogen 
uitvoeren. 
 
In de media 
 
Op zaterdag 24 oktober 2020 jl. besteedde Dagblad de Limburger een artikel op zowel de voorpagina 
als in het regionieuws over de totstandkoming van Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij  
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Andere weetjes 
 
Bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuwe website. Deze dient wel (met het oog op de 
toekomst) aan een aantal eisen te voldoen. Makkelijk aanpasbaar, nieuwspagina, revisieblog, 
plaatsen van foto`s, doorlink mogelijkheid naar de social media, ingericht voor de latere toevoeging 
van een webshop en reserveringssysteem en bovenal niet te complex en betrouwbaar in gebruik. 
Twee vrijwilligers hebben in een betrekkelijke korte tijd de website vanaf de grond opnieuw 
opgebouwd. Natuurlijk is deze (nog) niet klaar. Er moet bijvoorbeeld nog een nieuw logo komen. Wel 
is de website inmiddels functioneel en betrouwbaar. U kunt deze bezoeken via www.stichting-ltm.nl! 
 
Museum Shop 
 
Regelmatig bieden wij producten aan in onze museumshop. De opbrengst komt volledig ten goede 
aan het restauratieproject LTM 6-137 en de Stichting-Limburgse Tramweg Maatschappij. Op dit 
moment hebben wij in onze shop collectie; 
 

• Stadsbus Maastricht uniform, uniformbroek en uniform colbert (laatste uitvoering voor 
overname); 

• Veolia Transport Limburg (Bus), winterjas; 
• Veolia Transport Limburg (Bus), uniform, uniformbroek en uniformcolbert; 
• Veolia Transport Limburg (Bus), overhemden; 
• Veolia Transport Limburg (Bus), clip stropdas. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris via secretaris@stichting-ltm.nl 
 
Steun Stichting Limburg Tramweg Maatschappij 
 
De Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij is een organisatie zonder winstoogmerk die gerund 
wordt door vrijwilligers. De vrijwilligers en de bestuursleden ontvangen GEEN onkostenvergoeding. 
We zijn afhankelijk van donaties, sponsering en subsidies. Zeker nu er geen inkomsten vanuit 
excursies, rondritten en huurritten (trouwritten, galaritten) zijn door COVID-19. U kunt de Stichting 
Limburgse Tramweg Maatschappij ondersteunen door: 
 

• Een bijdrage te doneren; 
• Schenking; 
• Sponsoring van de restauratie LTM 6-137; 
• Doneren van LTM-attributen; 
• Doneren van gereedschap of materialen welke u niet meer gebruikt. 

 
De Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan uw donatie/schenking fiscaal aftrekbaar zijn. 
Het ANBI-nummer van onze stichting is 856491147. 
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• Interesse in het Limburgs erfgoed? 
• Historisch verantwoord levend 

museum? 
• Zuid-Limburgse heuvelland? 
• Oude techniek? 
• Oude ambachten? 
• Gezellig samenzijn? 

 
             Wij zoeken u! info@stichting-ltm.nl 
 

 
 
 
Met dank aan 
 

 

Transdev Nederland 
www.transdev.nl 

 

Internationaal Transportbedrijf Janssen 
Landgraaf bv / Janssen Logistics GmbH 
www.janssenlandgraaf.nl 

 

Eggen bv Transport | Grondwerken | 
Kraan verhuur | Containers | bestratingen 
www.eggenbv.nl 

 

GTO Groothandel in Truck Onderdelen 
Groothandel in truck en trailer onderdelen 
www.groothandeltruckonderdelen.nl 

 

Loven Beheer Groep 
Loven DAF Trucks, Loven Tatra Trucks, 
Loven Ginaf Trucks, Loven Hydrauliek, 
Schadeherstel, Carrosserie werkplaats, 
Spuiterij, laadkranen Opleggers 
www.loven.nl 

 


