
WERKPLAATSNIEUWS …………………………………………………………………………………………………… 2018 

(De meest recente foto staat onderaan!) 

 

5 januari 2018: in de voormalige kolenloods op het emplacement Hoorn staat deze partytent; niet 

om een gezellige BBQ voor het trampersoneel te houden, maar om het werk aan de ketel van loc 30 

in een iets minder koude en tochtige omgeving te kunnen uitvoeren. 

 

5 januari 2018: Mark Aaij is in de vuurkist van loc 30 bezig, de uiteinden van de nieuw ingezette 

vlampijpen om te kralen. 



 

5 januari 2018: een kijkje door de vuurdeuropening in de vuurkist van loc 30. De vlampijpen zijn 

vernieuwd en de uiteinden worden nu stuk voor stuk omgekraald. 

 

10 januari 2018: gesloten goederenwagen NS 24676 krijgt een algehele revisie waarna hij zal worden 

ingericht als toiletwagen t.b.v. station Medemblik. 



 

19 januari 2018: de van nieuwe wielbanden voorziene assen van loc 30 worden nabewerkt. 

 

29 januari 2018: op de sporen 2 en 3 staan respectievelijk rijtuig 501 (het nieuwe buffetrijtuig) en 

rijtuig 290 (dat uiterlijk weer in de Staatsmijnen-uitvoering wordt teruggebracht). 



 

29 januari 2018: op spoor 1 in de werkplaats staan de locomotieven 7742, 26 en 30, waar hard aan 

gewerkt wordt om ze gereed te hebben voor het komende rijseizoen. 

 

22 februari 2018: op spoor K naast de werkplaats wordt een goederenwagen (nog nèt een glimp van 

te zien achter dieselloc 35) gesloopt om te worden verbouwd tot toiletwagen voor Medemblik, loc 16 

wordt opgestookt voor een proefrit, en motorloc 101 wordt gepoetst; op 27 februari beginnen de 

ritten in het kader van de voorjaarsvakantie! 



 

23 februari 2018: ‘Bello’ staat nu achterin de werkplaats op spoor 1, loc 30 is boven de werkput gezet 

zodat de wielen er weer onder gemonteerd kunnen worden, en loc 16 is achter de deur geparkeerd 

ten behoeve van de ritten naar Wognum in de voorjaarsvakantie. 

 

3 maart 2018: lokaalspoorrijtuig 58 is van nieuwe beplating voorzien en staat alweer in de eerste 

laklaag. 



 

3 maart 2018: loc 30 wordt voorbereid op het plaatsen van de assen + wielen. 

 

3 maart 2018: een overzicht van de werkplaats. Links spoor 1 met de locs 30 en 7742 (loc 16 rijdt de 

laatste voorjaarsvakantie-ritten) en rechts spoor 2 met rijtuig 58 en de tramlocs 8 en 18. 



 

3 maart 2018: links is nog net loc 30 te zien, daarnaast rijtuig 58 en de locs 8 en 18, en op spoor 3 

staat het NS  (ex Staatsmijn Emma) rijtuig C290 in herbouw. 

 

23 maart 2018: lokaalspoorrijtuig 58 nadert het einde van een grote revisie. 



 

23 maart 2018: ook rijtuig 55 krijgt voor aanvang van het drukke seizoen nog een schilderbeurt. 

 

30 maart 2018: ook het historische tramwegmaterieel moet goed onderhouden worden. Machinist 
Jaap Nieweg houdt zich in de aanloop naar het seizoen  met deze taak bezig.  Hier is hij  doende met 
het reinigen van RTM-rijtuig AB  395. 



 

30 maart 2018: de vooras van loc 30 wordt met behulp van de aardwind weer onder de locomotief 
aangebracht. Op de foto de voorbereidende werkzaamheden. 

 

30 maart 2018: loc 30 beschikt weer over twee wielstellen. Wie goed kijkt, ziet dat de wielen de rails 
nog niet raken, de aslagers rusten nog op sluitplaten in het frame en de loc staat nog op diplorries. 



 

6 april 2018: rijtuig 501 wordt voorbereid om te worden geschilderd. 

 

6 april 2018: aan een draaistel van motorwagen WSM 40 wordt onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden van een alternatieve aandrijftechniek. 



 

11 april 2018: met het railbouwvoertuig wordt de balustrade van de loopbrug op z’n definitieve plek 
gehesen. 

 

Dak en zijwanden van rijtuig 290 zijn gereed om te worden bekleed. 



 

11 april 2018: van de grote revisie van loc 30 begint het einde in zicht te komen. 

 

25 april 2018: loc 30 maakte een proefrit naar Medemblik, en staat hier gereed voor de terugreis. 



 

8 mei 2018: de dag dat het ontwerp voor  het nieuwe rijtuig 501 aan het publiek zal worden 
gepresenteerd nadert snel, en er wordt dan ook hard gewerkt om de bak presentabel te maken. 

 

10 mei 2018: rijtuig 501 wordt  op het stationsplein te Hoorn voor het eerst aan het publiek getoond. 



 

6 juni 2018: in de draaistellen van RTM- rijtuig AB 334 zijn speciale door Koni geproduceerde 

slingerdempers gemonteerd, die het rijtuig een rustiger loop moeten geven. 

 

9 juni 2018: locomotor 288 ondergaat een onderhoudsinspectie. 



 

17 juni 2018: het nieuwe buffetrijtuig naar HIJSM model wordt uit- en inwendig geschilderd. 

 

17 juni 2018: de binnenzijde van het nieuwe buffetrijtuig wordt geschilderd voordat de betimmering zal 
worden aangebracht. 



 

18 juni 2018: er moet gehesen worden, dus het regent …  

(Rechts van de kolenloods op de achtergrond staat de stalen opbouw van gesloten goederenwagen 
NS 24676 die wordt verbouwd tot toiletwagen t.b.v. station Medemblik). 

 



 

18 juni 2018: van een viertal lokaalspoorrijtuigen worden wielstellen  verwisseld. 

 

18 juni 2018: de oude wielstellen zullen worden geherprofileerd en worden voorlopig nabij de 
nieuwe loods opgeslagen. 



 

26 juni 2018: het RSTM locje nr. 2 en het ZNSM stoomtramrijtuigje mogen even van de buitenlucht 
genieten. Het achter hun expositieruimte opgesloten lokaalspoorrijtuig van de Staatsspoor moet van 
plaats wisselen met het HIJSM rijtuig-in-aanbouw, en er dient dus uitvoerig gerangeerd te worden. 

 

26 juni 2018: tussen de bedrijven door kon de rangeermachinist dit plaatje schieten van het zo-door-
elkaar-mogelijk op het emplacement  staande materieel uit de werkplaats. 



 

26 juni 2018: uiteindelijk kwam  rijtuig 501 op spoor 3 te staan en rijtuig 290 op spoor 2, waarna de 
expositieruimte voor de Merryweather loc en het Brabantse stoomtramrijtuig weer kon worden 
opgebouwd. 

 

 

22 juli 2018: inmiddels voorzien van dakbedekking staat rijtuig C290 weer op spoor 2, terwijl … 



 

… spoor 3 nog steeds wordt bezet door rijtuig R501 in aanbouw. 

 

6 augustus 2018:  de tien wielstellen ten behoeve van het ´Bello´-project in de kolenloods op het 
emplacement Hoorn. De wielstellen zijn vervaardigd door Reuschling in Hattingen (D) en daar 
voorzien van aspotten die in Engeland zijn gemaakt. Er zijn ook al vier draaistellen aanwezig, 
geconstrueerd door Bemo in Warmenhuizen. 



 

29 augustus 2018: goederenwagen NTM P1 stond al geruime tijd buiten dienst wegens een defect 
aan de aspotten; nu echter is het herstel ter hand genomen. De gelegenheid wordt aangegrepen om 
meteen een schilderbeurt uit te voeren en slecht houtwerk te vervangen. 



 

4 september 2018: instrumentmaker John Mercey werkt aan een peilglasafsluiter voor loc NS6513. 

 

21 september 2018: aan loc NTM 101 werd een lekkage aan de hydrostatische overbrenging 

verholpen. Bovendien kreeg een proef met een emissie-arme brandstof zijn beslag. 



 

21 september 2018: op locomotor NS 288 worden loc- en treinremkranen gemonteerd. 

 

22 
september 2018: van het toekomstig buffetrijtuig 501 wordt het dak aangebracht. 



 

22 september 2018: het houten dak van rijtuig 501 wordt aangebracht. 

 

22 september 2018: onderhoudswerk aan loc NS 6513. 



 

9 oktober 2018: vanuit het verre Haaksbergen is loc NS 8107 in Hoorn aangekomen. 

 

21 november 2018: gesloten goederenwagen NS 24676 wordt verbouwd tot toiletwagen. 



 

18 december 2018: aan de buitenzijde van de toiletwagen wordt de laatste hand gelegd; hierna komt 
het interieur aan de beurt. 

 

Van het replica-HSM rijtuig (de toekomstige buffetwagen) wordt de binnenbetimmering aangebracht. 



 

Onderhoud aan loc LTM 26 door Mark Aaij (boven) en Thom Meendering (onder) 

 



               

18 december 2018: de schilderbeurt van rijtuig 52 is bijna gereed; aan het interieur wordt nog gewerkt. 



 

24 december 2018: loc 5 staat als reserve op spoor 3 in de werkplaats. 

 

24 december 2018: wagen 24676 staat weer op z'n wielen. 



 

24 december 2018: loc LTM 26 krijgt een revisie- en schilderbeurt. 

 

24 december 2018: de infraploeg bezig met het zagen van dwarsliggers t.b.v. perronwanden. 



 

24 december 2018: 'Bello' rijdt Hoorn binnen na een der eerste ritten naar de Kerstman in Wognum. 

De weersomstandigheden doen eerder denken aan een fraaie voorjaarsdag! 
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