
Werkplaatsnieuws 2014 – 2015:  (de meest recente foto staat bovenaan) 

        

22 december 2015: vergelijk deze foto's van het baaninspectievoertuig met die van 3 november j.l.; 

dan blijkt dat al best vorderingen gemaakt zijn! 

 

 

11 december 2015: regelmatig wordt de vraag gesteld wat er toch in de loodsen achter op het 

emplacement staat; daarom hier een kijkje in de Lange Loods over het eind van de sporen 8 en 9. 

Links (op spoor 9) staan loc 30, loc 5, en de rijtuigen  GS 22, RTM 334, 395, SBM 24, NTM 205 

alsmede koppelwagen NTM K 16; rechts (spoor 8) staan de wagens NHTM 38,  NTM P1, rijtuig GTM 

21, ZVTM 8, wagen NTM E128, D6, rijtuig RTM 370, ZE 6 en loc NTM 101. 



 

En hier een blik in de Nieuwe Loods over de sporen 12 en 13. Hier oogt het nogal rommelig, omdat er 

verlichting wordt aangelegd, waardoor de boel overhoop moest. Rechts (spoor 13) staat normaliter 

sik 288 gestald, alsmede veewagen F63 en de beide Bergense bakken voor het Bello tramstel; links 

(spoor 12) staan loc 16 en … 

 

… de goederenwagens NHTM 21, NTM E67, OG E102, EDS 85 en NTM E134. 

 



                         

1 december 2015: Locomotor NS 271 staat in de werkplaats met een te vervangen koppelingsplaat 

(links op de voorgrond te zien) tussen motor en generator. Hier overlegt Mark Aaij met collega Jasper 

Nat hoe ze de 8 cm dikke plaat door een 4 cm brede opening gaan krijgen … 

 

 

30 november 2015: een partij nieuwe bufferveren is afgeleverd, bestemd voor de 

lokaalspoorrijtuigen; nu moeten ze nog 'even' worden gemonteerd . 

 



 

17 november 2015: naast het werk aan de lokaalspoorrijtuigen 55 en 56 wordt in de werkplaats ook 

hard gewerkt aan de "upgrade" van de afsluithekken voor de balkons van onze tweeassige rijtuigen. 

Vier rijtuigen zijn al van het nieuwe model hekjes voorzien, en op dit moment zijn voor nog eens 4 

rijtuigen hekken in voorbereiding. 

 

Dat daarbij bepaald niet voor de makkelijkste oplossing is gekozen, maar voor een veel bewerkelijker 

maar historisch beter ogende variant, blijkt wel uit deze foto's:  



 

Voor elk hekje dient een grote hoeveelheid onderdelen, zoals scharnieren, pennen, geleiderails e.d. 

te worden vervaardigd.  

 

 

 

3 november 2015: op spoor 1 zijn nu locomotor 271 en stoomloc 26 te vinden, alsmede de tramlocs 

18 en 8.  Spoor 2 wordt bezet door de lokaalspoorrijtuigen 55 en 56, die een inspectie resp. een grote 

revisie ondergaan. Spoor 3 herbergt "Bello", het baaninspectievoertuig en loc 6513. 



 

3 november 2015: omdat het mooi najaarsweer is, werd rijtuig 56 buiten gezet … 

    

3 november 2015: het baaninspectie/onderhoudsvoertuig zoals het er nu uitziet (links) en zoals het 

worden moet (rechts). 



 

24 september 2015: op spoor 3 zijn nu 'Bello' te vinden, alsmede de baanonderhoudswagen-in-

aanbouw en loc 6513. 

 

24 september 2015: spoor 1 in de werkplaats wordt bezet door loc 30 (binnengenomen ter reparatie) 

en door de dagelijks gebruikte loc 26 en een 'sik' als depot-rangeermachine. Op spoor 2 is ruimte 

vrijgemaakt voor tramrijtuig SBM 24 dat een lakbeurt krijgt. 



 

22 september 2015: loc 35 'Griezel' krijgt een onderhoudsbeurt, om in elk geval de winter nog door 

te komen … 

 

22 augustus 2015:  de houten kiosk is uit de werkplaats verdwenen en staat inmiddels op z'n 

definitieve plek. Op de sporen 1 en 2 staan loc 30 en de beide tramlocomotieven; de open plaatsen 

duiden op actieve dienst voor locs 7742, 26 en 271. 



 

15 juni 2015: op spoor 1 (rechts) in de werkplaats staan locomotor 271 en de locs 26 en 30, terwijl 

spoor 2 (links) wordt bezet door 'Bello', locs 8 en 18, en bagagewagen P1. 

 

 

Spoor 3 (links) wordt ingenomen door loc 6513, baanonderhoudsvoertuig 519339 en veewagen F63; 

daarachter staat nog (niet zichtbaar) de dakconstructie van de HIJSM kiosk. 



 

15 juni 2015: overzicht van spoor 3 (rechts) en 2 (links), bezien vanaf de andere zijde van de 

werkplaats, … 

 

… alsmede de sporen 2 (rechts) en 1 (links). 



 

21 mei 2015: de dakconstructie van de HIJSM-kiosk. 

 

 

20 mei 2015: 'horeca'goederenwagen NS 34725 wordt van opschriften voorzien. 

 



 

4 mei 2015: Zutphen-Emmerik rijtuig AB6 krijgt groot onderhoud, bestaande uit een complete 

schilderbeurt en een grondige inspectie van bak en draaistellen. Deze laatste zijn geheel uit elkaar 

genomen en worden hier weer opgebouwd. 

 



 

17 maart 2015: in de rookkast van 'Bello' wordt de vonkenvanger vernieuwd. 



 

9 maart 2015: het geraamte van de HIJSM-kiosk. Op de achtergrond rijtuig ZE 6. 

 

 

2 maart 2015: projectleider Jaap Koopmans werkt aan de houten HIJSM kiosk (in het oorspronkelijk 

ontwerp een klein model seinhuis) die op het stionsplein komt te staan. 

 

 



 

Op 25 februari 2015 wordt geschuurd en gelakt aan ZE-rijtuig 6, terwijl op de voorgrond onderdelen 

van de HIJSM-kiosk (die het nieuwe stationsplein gaat sieren) worden geschilderd. 

 

     

18 februari 2015: van een wielstel van rijtuig 52 zijn de wielbanden afgedraaid, zodat ze weer het 

juiste profiel hebben.  Intussen wordt ook nog gewerkt aan loc 18. 

 



         

17 februari 2015: door middel van een chemisch procedé worden wielen, assen en onderdelen van 

de veerophanging gecontroleerd op scheurvorming. 

 

      

17 februari 2015: van lokaalspoorrijtuig 56 is de beplating van de kopwand verwijderd, teneinde te 

worden vernieuwd. Van tramrijtuig ZE 6 wordt de eerste laklaag geschuurd, als voorbereiding op het 

aanbrengen van de volgende. 

 



 10 februari 

2015: op spoor 3 in de werkplaats (rechts op de foto) wordt gewerkt aan rijtuig ZE 6; de eerste 

nieuwe laklaag is inmiddels aangebracht. Voor het rijtuig staat loc 5, die vandaag ter beproeving 

werd opgestookt. Links is spoor 2 (het middenspoor) te zien. 

 

 

Spoor 1 in de werkplaats (links op de foto) wordt bezet door loc LTM 26, die een periodieke inspectie 

en onderhoudsbeurt ondergaat. Daarvoor staat lokaalspoorrijtuig 56, waarvan het plaatwerk op de 

balkons wordt vernieuwd. Op spoor 2 (rechts) zien we loc 6513 en daarvoor loc 18; daar weer voor 

staat rijtuig 52, op hefbokken en ontdaan van assen en veren.  Hoorn, 10 februari 2015. 



 

26 januari 2015: van lokaalspoorrijtuig 52 zijn de wielen met assen verwijderd en worden de veren 

vernieuwd; van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de wiellagers te inspecteren en het 

onderstel met remwerk een conserverings- en onderhoudsbeurt te geven. 

 

23 januari 2015:  op spoor 3 in de werkplaats heeft een verandering plaatsgevonden. RTM rijtuig 334 

is op enkele details na (die in het voorjaar zullen worden uitgevoerd) gereed, en is daarom 

ondergebracht in de lange loods. De beschikbare ruimte is meteen ingenomen door rijtuig ZE 6, dat 

toe was aan een lakbeurt. Lex Neervoort is er direct mee begonnen! 



 

 

22 januari 2015:  alweer een ander rijtuig in de werkplaats! Ditmaal is buffetrijtuig 60 aan de beurt 

voor onderhoud; o.a. zullen ook hier de veren worden vernieuwd. 

 

 

21 januari 2015: na lokaalspoorrijtuig 56 werd rijtuig 52 de werkplaats ingereden om een as te 

vervangen.  

 



 

21 januari 2015: nauwelijks anderhalf uur later is rijtuig 51 alweer weg, en staat rijtuig 56 in de 

werkplaats; ook van dit rijtuig dient een as te worden verwisseld. 

 

 

20 januari 2015: lokaalspoorrijtuig 51 krijgt nieuwe veren en wielstellen. 

 



 

20 januari 2015: lokaalspoorrijtuig 54 ontvangt z'n definitieve laklaag. 

 

 

 

5 januari 2015: het lijkt eerder een wagenwerkplaats, dan een ordentelijke locomotievenloods! 

 



 

Zelfs naast de werkplaats, op spoor K, staan rijtuigen opgesteld die onderhanden worden genomen. 

Hier worden treeplanken en handgrepen nagezien en waar nodig vernieuwd, en ook het 

luchtremsysteem wordt nagezien … 

 

… hier wordt een framebalk plaatselijk ontroest … 

 



 

… en hier wordt een gehele kopwand in de grondverf gezet. 

 

5 januari 2015: de bufferbalk van loc 26 heeft een verfje gekregen, en nu de loc toch in de werkplaats 

staat neemt Richard van den Brink de gelegenheid te baat om het drijfwerk een beurt te geven. 

 



 

24 december 2014: met de verbouwing van het stationsgebouw in aantocht, dienen in de werkplaats 

tijdelijk meerdere werkplekken te worden gemaakt voor exploitatie- en verkooppersoneel. Ook de 

kantineruimte moet er aan geloven, en daarom wordt de koffie wederom rond de kachel gedronken! 

            

24 december 2014: ook de andere                  19-12-2014: de aanrijdingsschade bij loc LTM 26 

kopwand van rijtuig 54 vordert goed.              Is hersteld. Nu nog een verfje … 



 

 

19 december 2014: herstel plaatwerk tramloc 18. 

 

16 december 2014: de waterkolom is inmiddels op het kolenperron gemonteerd. 



 

16 december 2014: loc 26 krijgt onderhoud, waarbij ook aanrijdingsschade wordt hersteld. 

 

2 december 2014: op het nieuwe kolenperron wordt een waterkolom gemonteerd, die hier van een 

laatste beschermlaag wordt voorzien door Jan Doosjen. 



 

2 december 2014: de kopwanden van rijtuig 54 worden geconserveerd en van nieuw plaatwerk 

voorzien. 

 

2 december 2014: nieuw plaatwerk wordt passend gemaakt. 



 

31 oktober 2014: de bufferbalk is geconserveerd, en kan er hopelijk weer 50 jaar tegen! 

 

 

23 oktober 2014: achter het plaatwerk over de voorste bufferbalk van loc 18 was al jaren sprake van 

roestvorming, maar nu werd dat toch (te) zichtbaar; reden om het krachtig aan te pakken. 

 



 

16 september 2014: Bello is terug van haar uitstapje naar Bergen. De loc staat nu schoorsteen voor 

richting Medemblik. 

 

 

16 sept 2014: van rijtuig 54 wordt het dak geschilderd. 



 

4 september 2014: ook de deuren zijn opnieuw ingehangen. Deze wagen zal het oude nummer 5060 

niet terugkrijgen, maar het oorspronkelijke NS nummer 34725. 

 

 

26 augustus 2014: van goederenwagen NS 5060 is de vernieuwing van het houtwerk nagenoeg 

gereed.  

 



 

8 juli 2014: rijtuig 54 is inmiddels rondom groen geschilderd; momenteel wordt het dak onder 

handen genomen. 

 

 

 

 

4 juli 2014: goederenwagens worden ontdaan van vuil en andere groene aanslag … 



 

28 mei 2014: een dag later is het al zover; de wagen krijgt een nieuwe vloer. 

 

27 mei 2014: het frame van goederenwagen NS 5060 (die in Wognum als onderkomen voor de 

horeca zal gaan dienstdoen) is nu zover gereed, dat binnenkort de vloer kan worden gelegd. 



 

 

6 mei 2014: Bello heeft inmiddels met succes proefgereden en staat – nog zonder naamplaten – 

weer als nieuw te glimmen. 

 

 

25 april 2014: lokaalspoorrijtuig 54 is inmiddels aan beide zijden groen geschilderd; nu de 

kopwanden nog. En natuurlijk moet er nog een interieur in! Maar de hoop is toch, dat het rijtuig over 

enkele weken weer  in dienst kan. 



 

25 april 2014: aan Bello worden langzamerhand de laatste details afgewerkt; hier worden op het 

machinistenhuis nog enkele opschriften geschilderd, … 

 

 

… en hier wordt op de achterzijde van het machinistenhuis het nummer aangebracht. 

 



 

24 april 2014: het machinistenhuis van Bello in de afbouwfase.  

 

 

Lokaalspoorrijtuig 54 is aan een zijde reeds geschilderd in stoomtram-rijtuiggroen; 13 april 2014 



 

11 april 2014: nadat al eerder de nieuwe schoorsteen was geplaatst, werd nu de nieuw vervaardigde 

rookkastdeur aangebracht onder het toeziend oog van vijf technici. 

 

        

4 april 2014: het machinistenhuis van Bello heeft een ware metamorfose ondergaan. 

 



 

4 april 2014: rijtuig 54 heeft twee nieuwe zijwanden; geschuurd, geplamuurd en in de grondverf. 

 

1 april 2014: gewerkt wordt aan goederenwagen NS 5060, die op het station van Wognum als 

horeca-steunpunt gaat dienen. Het ijzerwerk wordt ontroest en alle houtwerk zal worden vernieuwd. 

 

 



    

28 maart 2014: behalve schilderwerk, valt er aan Bello natuurlijk meer te doen.  Op de foto links 

wordt de appendagedrager opnieuw omwikkeld met hittebestendig isolatiekoord, en op de foto 

rechts worden tientallen koperen schroeven schoongemaakt voor hergebruik. 

 

28 maart 2014: de laatste lokaalspoorrijtuigen ondergaan een inspectie van het remsysteem. 



 

25 maart 2014: ook de kolenbak en het machinistenhuis zijn opnieuw geschilderd. 

        

25 maart 2014: het machinistenhuis van Bello is niet langer geel, maar zwart geschilderd. Op de foto 

rechts ligt de nieuw gegoten schoorsteen te wachten op  afwerking en montage. 

 



 

20 maart 2014: vandaag werd Bello in het zonnetje gezet; letterlijk, want de schilders wilden hun 

werk beoordelen zonder kunstlicht!  De ketel is geschilderd, het machinistenhuis is geschuurd en 

moet nog worden afgelakt.  Op de achtergrond rijtuig 54. 

 

19 maart 2014: niet alleen in, maar ook boven de werkplaats wordt gewerkt: door het aanbrengen 

van een tussenvloer is een nieuwe kantoorruimte ontstaan, waar technische tekeningen worden 

gemaakt en digitaal bewerkt. 

 



 

15 maart 2014: ketelbeplating en sierdom gemonteerd. Bello wordt alweer herkenbaar! 

 

 

 

11 maart 2014: naast alle werk aan Bello, wordt ook loc 26 gereed gemaakt voor het komende 

seizoen: de oververhitter, de exhaust en de vonkenvanger zijn teruggeplaatst. 

 



 

11 maart 2014: de lasnaden aan de rechterzijde van rijtuig B54 worden afgewerkt. 

 

 

 

11 maart 2014: de eerste delen van de ketelbeplating zitten op hun plek, en ook het drijfwerk komt 

stuk voor stuk terug … 

 

 



 

7 maart 2014: de nieuwe rookkastdeur wordt op Bello gepast. (foto Rein Korthof) 

 

 

 

 

6 maart 2014: lokaalspoorrijtuig B54 aan de rechterzijde voorzien van nieuwe beplating, … 

 



 

… terwijl die aan de linkerzijde reeds is gelast, geslepen, geschuurd en in de grondverf gezet. 

 

 

 

 

6 maart 2014: ook de derde as zit er alweer onder. Tegelijkertijd werd de stoomdom op z’n plek 

gehesen, en wordt de binnenkant van het machinistenhuis geschilderd. 

 



 

 

4 maart 2014: Bello staat alweer op twee assen; de derde volgt binnenkort! 

 

 

 

28 februari 2014: de ketel van loc 26 is beproefd en goedgekeurd, en nu worden de 

oververhitterelementen herplaatst: ze worden een voor een met een hydraulisch kraantje opgetild … 



 

… en in de rookkast voorzichtig in de juiste rij vlambuizen gemanoeuvreerd. 



 

De rookkast van loc LTM 26: de onderste 4 rijen oververhitterelementen zitten weer op hun plaats; in 

de bovenste 3 rijen ontbreken ze nog (28 februari 2014). 



 

28 februari 2014: ook de andere zijde van rijtuig B54 wordt opnieuw beplaat. 

 

 

28 februari 2014:  de petroleumlantarens van Bello krijgen een opknapbeurt. 

 



 

26 februari 2014: de nieuwe deurtjes voor het machinistenhuis van Bello worden gepast en gemeten. 



 

24 februari 2014: het frame van Bello heeft de laatste laag zwart ontvangen; aan de voorzijde  

wordt (foto onder) nog gestaag doorgewerkt. Tegen de cilinder geleund staat de nieuwe  

rookkastdeur. 

 

 

 



 

18 februari 2014: Mark Aaij bezig met het isoleren van Bello’s ketel. 

 

 

18 februari 2014: een week later, en de eerste zijwand zit er alweer op! 



 

11 februari 2014: de nieuwe beplating voor rijtuig B54 is gearriveerd. 

   

10 februari 2014: wat tot voor kort de kantine was, is nu omgetoverd tot verfhok (rechts); in deze 

hoge ruimte is een vloer gelegd, en ‘boven’ is nu de kantine (links). 

 

De van een beschermende coating voorziene ketelbeplating van Bello wordt geschuurd en 

voorbewerkt, om in het nieuwe verfhok (zie boven) in de grijze grondverf gezet te worden. 



 

10 februari 2014: de frame platen van Bello zijn alweer keurig zwart geschilderd. 

 

 

8 februari 2014: ketel en vuurkist van Bello zullen met isolatiemateriaal bekleed worden. 

 



      

In het machinistenhuis van Bello is de houten vloer verwijderd; 8 februari 2014. 

 



 

1 februari 2014: loc NS 162 (nu nog beschilderd als WD 70033) heeft zojuist met goed gevolg de 

toelatingsproefrit afgelegd. Na afloop werd tussen de Stichting 162 en de Museumstoomtram een 

bruikleenovereenkomst ondertekend, waarin is vastgelegd dat de SHM de loc kan gebruiken bij de 

exploitatie van de dienst op de lijn Hoorn-Medemblik. 

 

 

31 januari 2014: voor rijtuig B54 is een geheel nieuw type hekwerk vervaardigd door stagiair 

werktuigbouwkunde (ROC Horizoncollege) Yanneck van Reijsen. 



 

28 januari 2014: inmiddels is ook de beplating van vuurkist en rookkast verwijderd. Die beplating 

gaat nu naar een straalbedrijf, vanwaar het schoon en voorzien van een beschermende coating zal 

terugkomen. Het schilderen geschiedt uiteindelijk in eigen werkplaats. 

 

 

Het kantoor van de chef werkplaats biedt nu onderdak aan de nieuwe manager techniek, die een van 

de wanden heeft gesierd met een bijna levensechte scène van Bello op het station van Bergen. 



 

24 januari 2014: ook de linker kolenbak van Bello wordt zover van z’n plaats gehaald, dat voldoende 

ruimte ontstaat om de ketelbeplating te kunnen schilderen.  Voor dat zover is, wordt die beplating 

eerst verwijderd, waarna een isolerende laag tussen ketel en beplating zal worden aangebracht. 



 

24 januari 2014:  de eerste laag (grond)verf wordt aangebracht op en rond de rechter cilinder. 

       

24 januari 2014: het reguliere onderhoud aan de andere stoomlocs gaat, naast het werk aan Bello, 

natuurlijk gewoon door. Hier worden van loc 5 “Enkhuizen” lagers schoongemaakt en met olie 

bijgevuld (links), en afsluiters gecontroleerd en gereviseerd (rechts). 

 

 



 

23 januari 2014: bij rijtuig 54 worden de slechte stukken plaatwerk uit het dak gesneden en 

vervangen; van de zijwanden zal het plaatwerk geheel worden vernieuwd. 

 

23 januari 2014: bij Bello is een begin gemaakt met het schilderen van de frameplaten. 



 

23 januari 2014: de kolenbakken van Bello zijn losgemaakt en worden binnenkort verwijderd, evenals 

de bovenkant van het machinistenhuis. 

 



 

21 januari 2014: lokaalspoorrijtuig B54 wordt als eerste voorzien van een geheel nieuw type 

balkonhek, dat in eigen beheer is ontwikkeld en vervaardigd. Als blijkt dat die in de praktijk voldoen, 

zal op termijn de gehele vloot lokaalspoorrijtuigen ermee worden uitgerust. 



 

21 januari 2014: de nieuwe vlampijpen zijn (alle 119!) aan de vuurkistzijde omgekraald, waardoor 

een stoomdichte verbinding is ontstaan. 

 

17 januari 2014: Bello is nagenoeg geheel ontvet en schoongemaakt, als voorbereiding op een 

algehele schilderbeurt. De ketelbeplating zal nog verder worden afgenomen, evenals het 

machinistenhuis en de kolenbakken.  



 

 

17 januari 2014: na de revisie zal Bello zijn teruggerestaureerd naar een verschijningsvorm die 

dichter bij de afleveringstoestand komt; daartoe zal bijv. het machinistenhuis weer worden voorzien 

van deuren. In de huidige toestand zat daarvoor de luchtremkraan in de weg; die is dan ook 

verplaatst, hetgeen het nodige werk aan (het wijzigen van) talloze leidingen met zich meebracht. 



 

3 januari 2014: het vernieuwde kantoor van de manager techniek bevindt zich in de laatste fase van 

afwerking. 

 

 

3 januari 2014: werk aan lokaalspoorrijtuig B54 in het kader van de levensduurverlengende revisie. 

 



 

3 januari 2014: de nieuwe vlampijpen worden in de ketel van ‘Bello’ gebracht; hierna zullen ze stuk 

voor stuk aan beide uiteinden in de pijpenplaten worden vastgerold. 

 

3 januari 2014: het in Engeland vervaardigde gietstuk van een nieuwe bakschuif voor loc NS 7742 

“Bello” wordt afgewerkt. 


