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Geachte Leden Historische Zaandam

Wij zijn een club van oud Brandweermensen die de oude Brandweer autoladder van Zaandam
bouwjaar 1967 willen behouden als cultureel erfgoed. We hebben het voertuig in 2003 weten terug te
kopen en terug naar Zaandam gebracht.
In 2007 zijn we gestart met de restauratie na een grondige inspectie. Het voertuig heeft dienst gedaan
bij de gemeente Brandweer Zaandam van 1967 t/m 1987. De restauratie is met 4 oud Brandweer
mensen begonnen en inmiddels uitgegroeid naar 8
In 2009 hebben we de stichting Autoladder Zaandam opgericht waardoor we door sponsering van
particulieren en bedrijven de realisatie mogelijk konden maken.

Zoals op de bijgevoegde foto’s is te zien hebben we een behoorlijke ontwikkeling door gemaakt. Bij
de demontage van het ladderpakket en Bok waarbij de wieg vrij kwam en we een goed zicht kregen
op het geheel, zagen we dat mogelijk in het verleden de beveiligingen bij de vorige eigenaar dermate
zijn overschreden dat daarbij de sluitplaat aan de bovenzijde van de wieg behoorlijk was ingescheurd
en de koningspen beschadigd was.

Dat leverde behoorlijke wat tegenslag op, we hebben ons hierdoor niet uit het veld laten slaan en is
onze duizendpoot met de naam Bob aan de slag gegaan.

Aan de foto boven links is duidelijk de scheur zichtbaar waar
het allemaal omging, de volledige bovenplaat moest worden
vervangen. De Koningspen die zorgt voor de verbinding tussen
ladderpakket en wieg moest ook geheel worden vervangen.
Uiteindelijk is het resultaat om door een ringetje te halen. Het
ladderpakket weer geheel terug van de straler en in de
originele kleur gespoten Nu alle onderdelen van het pakket
weer gemonteerd zijn kon het terug plaatsen beginnen.

In 2016 hebben we het voertuig weer op de weg gekregen na een grondige RDW keuring en met zijn
oorspronkelijke kenteken

De restauratie heeft grotendeels plaats gevonden op het terrein van HEMBRUG geb. 430 Helaas door
diverse ontwikkelingen en verkoop terreinen moesten we op zoek naar een ander onderkomen. Dat is
ons uiteindelijk gelukt door en met medewerking van Zaankanters die ons een warmhart toedragen.

We zijn vanaf April 2019 gevestigd in de oude Brandweer Garage te Wormerveer Wandelweg 5a

Ben u geïnteresseerd en wil u meer weten over de vorderingen van dit unieke object wordt donateur
En bezoek onze web site: http://www.autoladderzaandam.nl/
Met vriendelijke groet namens het Bestuur Stichting Autoladder Zaandam
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