
Wolf 
Stoommachine 

In restauratie sinds 1997  

Machinebouwer: R.Wolf te 
Magdeburg-Buckau  
Machinenummer: 10686  
Model: RH  
Bouwjaar: 1906  
Normal leistung 38 pk  
Hoch leistung 60 pk  

Geschiedenis:  

Deze machine is in 1906 nieuw 
aangekocht door de eigenaar van een 
houtzagerij in Alt Kalkar en is tot 1960 in gebruik geweest. Gedurende die periode heeft deze machine 

een 16 blads verticale -en een 1 blads 
horizontale houtzaagmachine 
aangedreven.  
In 1930 is het ketelboek bij het 
stoomwezen in Duitsland zoekgeraakt 
en heeft het stoomwezen een tweede 
boek uitgegeven dat in de periode 1980-
1990 wederom is zoekgeraakt.  
In 1944 is de houtzagerij als gevolg van 
de WO II afgebrand.  
Na de oorlog is de houtzagerij opnieuw 
opgebouwd.  
De wielen, waar deze machine 
oorspronkelijk op stond, zijn na de 
oorlog gebruikt voor het bouwen van 
een mallejan waarmee men hout 
ophaalde uit de Rijn.  
Deze wielen zijn na het buiten 
gebruikstellen van de mallejan niet 
meer teruggeplaatst op de 

stoommachine en zijn samen met de mallejan, na jaren in een bos te hebben gestaan, weggeroest en 
vergaan.  
Later is de stoommachine, om hem weer mobiel te maken, van vrachtwagenwielen voorzien.  
Na het buiten gebruik stellen van de stoommachine in 1960 is de machine in de houtzagerij blijven 
staan.  

In 1983 is de machine overgebracht naar 
IJsselstein in Limburg waar de machine 
door een stoomliefhebber is aangekocht.  
Gelijktijdig zijn de zaagmachines uit de 
zagerij verkocht aan een liefhebber in 
Westfalen  

Na enige jaren is de machine van eigenaar 
gewisseld en in Silvoorde terecht gekomen.  

Daarna is de machine verhuisd naar België 
waar de huidige eigenaar de machine heeft 
opgekocht.  
De huidige eigenaar heeft de machine 



ontdaan van zijn binnenketel, die 
gerestaureerd en van nieuwe vlampijpen 
voorzien dient te worden.  

Tijdens onderzoek naar de herkomst van deze 
Wolf stoommachine heeft de huidige eigenaar, 
kort voor de sloop, de oude houtzagerij 
bezocht.  

Het gebouw was toen al grotendeels ingestort.  
Op bijgaande foto’s is naast een aantal 
loopwielen de plaats waar de machine destijds 
heeft gestaan nog duidelijk te zien.  
Een zaagblad van de verticale zaagmachine 
alsmede een 100kg wegende zagenpons heeft 
de huidige eigenaar nog uit de puinhopen 
weten te redden.  
De zagerij is in de winter van 1999 volledig 

met de grond gelijk gemaakt.  

Omwille van de privacy zijn in dit verhaal de namen van de eigenaren niet vermeld.  
Deze zijn echter bij de huidige eigenaar bekend.  

Als gevolg van een tweede restauratie project, 
dat veel tijd opeist, ligt de restauratie nu 
grotendeels stil en wordt verkoop door de 
eigenaar overwogen.  

Eventuele geinteresseerden kunnen reageren 
via de webmaster die vervolgens de eigenaar 
contact met u zal laten opnemen.  

Verder zoekt de huidige eigenaar de 
ketelboeken die in de periode 1980-1990 
zijn verdwenen.  
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