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Geachte LTM-liefhebber, beste busvriend, 
 
Voor u ligt het 3e nummer van Garagepraat, het info bulletin van Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij. Na-
mens het bestuur en vrijwilligers willen wij u alvast al het beste toewensen voor 2022. 
 
 
 
Uit den Ouden Doosch 
 

 
Het oude LTM-busstation en Van Gend en Loos depot te Heerlen NS station. Op de achtergrond de steenkolenmijn Oranje-
Nassau 1. Geheel rechts de twee schoorstenen van deze mijn, Lange Jan en Lange Lies. Destijds de hoogste gemetselde schoor-
stenen van Europa. 2 december 1962 © demijnen.nl 
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Vanuit het bestuur 
 
Het jaar 2021 loopt langzaam teneinde. Een goed moment om terug te kijken op het jaar 2021. Er is door de vrij-
willigers ontzettend veel werk verzet. Weliswaar in stilte, op de achtergrond en voor vele zonder zichtbaar resultaat 
aan een van de bussen. 
 
2021 was het jaar van plannen schrijven; beleidsplan, collectieplan en restauratieplan. Het jaar van offertes opvra-
gen, talloze inspecties, talloze vergaderingen, wat kunnen we zelf en wat niet? Uiteindelijk, in de laatste maand van 
2021, kon het bestek worden opgemaakt. Als kers op de taart werd ook in deze laatste maand de eerste subsidie 
aangevraagd. 
 
Parallel hieraan werd er ook veel tijd gestoken in het vaststellen van onze toekomst. Het smeden van vriendschap-
pen, onderzoeken naar samenwerkingen, overleggen met andere musea, heel veel overleg met gemeentes en de 
politiek. 
 
Dit allemaal, net als 2020, in een raar jaar. Door de COVID-19-pandemie liep alles net even iets anders, was het 
allemaal net iets moeilijker en duurde het ook vaak veel langer voordat het gewenste resultaat behaald was. 
 
In plaats van werkzaamheden in de garage werd het, Coronaproof, thuis achter de laptop. In plaats van een verga-
dering face to face werd het een vergadering via Teams. Wat missen we die tijd, dat we, met alle vrijwilligers bij 
elkaar aan onze bussen konden werken. 
 
Toch zijn we als bestuur trots op iedereen die, volledig belangeloos, zo veel inspanningen heeft verricht en dat we 
als kleine stichting, zo veel werk hebben verzet. 
 
We hopen, dat 2022, voor iedereen, een veel beter jaar mag worden als de afgelopen twee jaar. 
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RDW-stamkaarten 
 
Wie met enige regelmaat onze social media heeft gevolgd, zal weten dat wij met veel verve gezocht hebben naar 
het chassisnummer. Beide bussen beschikken helaas niet meer over een geldig Nederlands kenteken, de 6-132 
omdat deze naar Polen is geëxporteerd en de 6-137 daar deze op papier gesloopt is. Helaas hebben wij beide bussen 
verworven zonder de originele papieren, waardoor een hernieuwde kenteken afgifte door het RDW een uitdaging 
op zichzelf wordt. Dit omdat de oorspronkelijke stamkaarten (RDW-kenteken archief) niet meer in het bezit zijn van 
het RDW aangezien deze om de zoveel tijd haar archief opschonen. 
 
Gelukkig, door onze het lezen van onze social media, nam Dhr A. van Huizen te Amsterdam contact met ons op. Hij 
heeft de originele RDW Stamkaarten in zijn bezit, waaronder de stamkaarten van de LTM 6-132 en 6-137. Hiermee 
kunnen we de oorspronkelijk afgegeven kentekens weer aanvragen. Na contact gezocht te hebben met het RDW 
hebben deze laten weten dat een hernieuwde kenteken afgifte (mits de bussen goedgekeurd worden) mogelijk 
moet zijn. 
 

 
 
 
 
Halfautomatische versnellingsbak gearriveerd 
 
De door de Stichting-LTM aangeschafte halfautomatische Wilson versnellingsbak is begin november 2021 in onze 
garage gearriveerd. De firma KCZL Transport en Logistiek te Landgraaf (www.kczl.nl) transporteerde de versnel-
lingsbak belangeloos en gratis vanuit Friesland naar Zuid-Limburg, 
waarvoor onze hartelijke dank! 
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Eerste subsidie aangevraagd 
 
Op de valreep van het jaar 2021 heeft de Stichting-LTM bij de provincie Limburg een subsidie aangevraagd uit het 
fonds “Klein Limburgs Erfgoed" ten behoeve van de restauratie LTM 6-137. Dit na het gereedkomen van het res-
tauratieplan en bijbehorende begroting. 
 
 
 
6-137 
 
Na de laatste inventariseringen en het ontvangen van de offertes, is het restauratieplan en begroting opgemaakt. 
Er is voor gekozen om een aantal gespecialiseerde werkzaamheden uit te besteden en de rest in eigenbeheer uit te 
voeren. Helaas ontkomen we er niet aan om een aantal onderdelen te gebruiken van de 6-132 omdat we deze niet 
hebben kunnen vinden op de onderdelenmarkt. 
 
In de komende weken zal er een projectpagina worden gepubliceerd op onze website. Hier kan u nalezen welke 
werkzaamheden extern worden uitgevoerd en door wie en welke werkzaamheden in eigenbeheer worden uitge-
voerd. Ook het "stappenplan” en begroting zullen worden gepubliceerd conform ANBI eis. De verwachte duur van 
de restauratie, onder voorbehoud van COVID-19 beperkingen, is twee jaar na start van de restauratie.  
 
 
 
Hulpvraag vanuit het Verenigd-Koninkrijk 
 
Naast het restaureren van onze twee LTM-bussen beschikt onze stichting over een omvangrijk archief. Dit is inmid-
dels ook in het Verenigd-Koninkrijk door gedrongen: 
 
De heer P. Tulloch zocht via de heer W. Reitsma begin december contact met onze stichting. Hij en een vriend 
schrijven op het moment een boek over Engelse bussen die in Nederland hebben dienstgedaan direct na de 2e 
Wereld Oorlog. Zowel tweedehands Leyland dubbeldekkerbussen als nieuw geleverde Crossley bussen en trekkers 
(voor de nood-trailerbussen). Hij zocht informatie over deze bussen en trekkers bij de Limburgsche Tramweg Maat-
schappij.  Gelukkig heeft onze stichting hem van passende informatie kunnen voorzien. Altijd leuk om te weten dat 
het LTM-erfgoed ook in het Verenigd-Koninkrijk leeft! 
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Door het archiefonderzoek zijn we bovenstaande foto`s tegengekomen. Het betreft een omgebouwde vrachtwagen tot “nood-
bus”. Deze hebben ook bij de LTM dienstgedaan op basis van Dodge, Chevrolet en Bedford. Na de LTM-dienst zijn er een aantal 
verkocht aan de Staatsmijnen, die deze noodbussen hebben ingezet voor intern werkliedenvervoer. Op de bovenstaande foto 
bus SM (Staatsmijnen) 23 te Staatsmijn Emma, Hoensbroek-Treebeek. © demijnen.nl 
 
 
 
Museum Shop 
 
Regelmatig bieden wij producten aan in onze museumshop. De opbrengst komt volledig ten goede aan het restau-
ratieproject LTM 6-137 en de Stichting-LTM. 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 -colbert; 
• 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 
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Steun Stichting-LTM 
 
De Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij is een organisatie zonder winstoogmerk die gerund wordt door vrij-
willigers. De vrijwilligers en de bestuursleden ontvangen GEEN onkostenvergoeding. We zijn afhankelijk van dona-
ties, 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. 
 

 
 
Word vrijwilliger 
 

 

• 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 
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Met dank aan 
 

Transdev Nederland 
 
www.transdev.nl 

 

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

 
Eggen bv  
Transport | Grondwerken | Kraan ver-
huur | Containers | bestratingen 
 
www.eggenbv.nl 

 

GTO Groothandel in Truck Onderdelen 
Groothandel in truck en trailer onderde-
len 
 
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 

 

Spoorwegboekhandel 
voor tijdschriften, boeken en meer 
trein - tram - metro – bus 
 
www.spoorwegboekhandel.nl 
 

 


