
Werplaatsnieuws 2016-2017  (de meest recente foto staat bovenaan): 

 

27 december 2017: de wielassen van loc 30, voorzien van nieuwe wielbanden met sprengringen, bij 

de firma Reuschling te Hattingen (D). 

 

 

 

 



 

 

19 december 2017: aan loc 30 wordt hard gewerkt, zodat ‘ie er bij de viering van 50 jaar SHM weer 

als nieuw bij staat! 

 

 

15 december 2017: timmermanswerk aan de houten wagenbak van rijtuig NS (ex SS) C290. Op de 

achtergrond het replica-HSM rijtuig 501 in wording. 

 



 

22 november 2017: aan lokaalspoorrijtuig 58 wordt verder gewerkt aan vernieuwing van beide 

zijwanden. 

 

22 november 2017: lokaalspoorrijtuig 54 krijgt onderhoud aan wielen, remwerk en onderstel. 



 

6 oktober 2017: het heeft wel wat weg van een ruimtewandeling door een NASA-astronaut maar het 

was toch gewoon onze onvolprezen medewerker Ton Vlaar, die met de hoogwerker naar het dak van 

een lokaalspoorwegrijtuig opsteeg en daar,  onder inachtneming van gehoor- en adembescherming 

en vastgegespt aan een veiligheidstuig,  roest verwijderde. 



 

19 september 2017: nieuwe verlichting wordt aangebracht in de werkplaats. 

 

14 september 2017: de grijze grondverf maakt alweer plaats voor helder rood. 



 

13 september 2017: van loc 30 worden de wielen opnieuw geschilderd, … 

 

… en ook het frame wordt volledig onder handen genomen. 



 

28 augustus 2017: ten behoeve van loc 30 worden lagers opnieuw ingegoten met witmetaal. 

 

24 augustus 2017: in het werkplaatsgebouw wordt een nieuwe installatie aangelegd die gaat zorgen 

voor een hogere leidingwaterdruk; met name van belang voor de watervoorziening van onze 

stoomlocomotieven. 



 

17 augustus 2017: het nieuwe voetpad naast het werkplaatsgebouw. 

 

 

24 augustus 2017: het op de vorige foto zichtbare bankje –rustplek voor vele generaties werkplaats- 

en tractiepersoneel – krijgt meteen een opknapbeurt! 



 

14 augustus 2017: langs de werkplaats wordt een voetpad aangelegd ten behoeve van onze 

bezoekers; het zal aansluiten op de ingang naar de nieuwe voetbrug. 

 

14 juli 2017: locomotief 30 werd met behulp van de aardwind-installatie ontdaan van haar 

wielstellen. 



 

 

 

Het is juli, dus is hij er weer: Dave Phillips, al meer dan 50 jaar medewerker van de Bluebell Railway, 

brengt al jaren zijn zomervakantie bij de SHM door. Hij maakt zich nuttig door in de werkplaats 

allerlei karweitjes te doen, zoals het schuren en schilderen van onderstaande door de 

houtwerkplaats vervaardigde bloembakken voor het seinhuis. 



 

 

10 juli 2017: stagiar Robin Dobbelaer werkt aan het vlakken van de spiegels der bakschuiven van loc 

30; een uitermate precies millimeterwerk! 



 

4 juli 2017: loc 35 werd al tweemaal buiten dienst gesteld, maar is toch weer onmisbaar bevonden; 

daarom krijgt ze nu een schilderbeurt. 

 

1 juni 2017: de draaistellen van postwagen NTM D6 worden geheel gereviseerd; hier krijgen de 

wielstellen de nodige aandacht. 



 

22 mei 2017: Mark Aaij legt de laatste hand aan de nieuwe rookkastdeur voor loc LTM 26. 

 

13 mei 2017: postwagen NTM D6 is van z'n draaistellen gelicht voor onderhoudswerkzaamheden. 



 

13 mei 2017: naast de toegangsdeur naar de werkplaats is een raam verwijderd; op die plek komt de 

toegang naar de nieuwe loopbrug van waaraf bezoekers voortaan de werkzaamheden kunnen 

gadeslaan. 

 

 



 

3 mei 2017: de voorbereidingen voor het Bello Atelier zijn begonnen. Achter de steiger komt straks 

een rijtuig voor Bello te staan; in de ruimte op de voorgrond de Merryweather tramloc en het ZNSM 

tramrijtuig. 

 

     

10 april 2017: het nieuwe balkon voor rijtuig BC 58 is gemonteerd. 

 



 

10 april 2017: de oude rookkastdeur van loc LTM 26 wordt van bruikbare onderdelen ontdaan; het is 

de bedoeling dat er een nieuw exemplaar wordt vervaardigd. 

 

7 april 2017: hoewel nog niet helemaal af, maakt het machien zich reeds nuttig door de  

rookkastdeur van loc 26 uit te hijsen. 



 

 

31 maart 2017: er is lang aan gebouwd en gesleuteld, maar op een dag rijdt 'ie dan toch z'n eerste 

proefritten. 

 

29 maart 2017: op spoor L3 zien we (v.l.n.r.) loc 16, loc 5 en veewagen F63; op spoor L2 staat links 

lokaalspoorrijtuig BC 58 en rechts het frame van rijtuig C290. 



 

29 maart 2017: door Bemo Rail in Warmenhuizen is voor een vriendelijke prijs een geheel nieuw deel 

van het frame (het balkon aan de Amsterdamse zijde) aangemaakt voor rijtuig BC58. 

 

29 maart 2017: lokaalspoorrijtuig BC58 krijgt groot onderhoud; o.a. een deel van het balkonframe is 

volledig weggesneden om te worden vernieuwd. 



 

 

 

 

21 maart 2017: een nieuwe tankinstallatie voor motorlocomotieven, naast het kolenspoor (spoor K) 

bij de werkplaats te Hoorn. 



 

 

 



 

16 maart 2017: een kijkje bij de diverse projecten in de werkplaats. 

 

3 maart 2017: loc LTM26 boven de wielenput ontdaan van de krukas, opdat een reparatie van de 

lagers kan worden uitgevoerd; … 



 

… de krukas die naar onderen toe uit het frame is genomen.  

 

1 maart 2017: het railbouwvoertuig is in de afwerkfase gekomen. 



 

8 februari 2017: ook aan het railbouwvoertuig wordt hard doorgewerkt. 

 

8 februari 2017: op spoor 1 in de werkplaats krijgt locomotor 271 onderhoud. 



   

8 februari 2017: tramrijtuig 205 heeft alweer plaats moeten maken;  nu staat lokaalspoorrijtuig 58 in 

de werkplaats,  waarvan een compleet balkon moet worden vervangen. 

 

23 januari 2017: rijtuig NTM 2015 is ontdaan van alle glas; dit wordt vervangen door nieuw 

veiligheidsglas. Op de voorgrond een van de draaistellen, die een volledige revisie ondergaan. 

 



    

23 januari 2017: een hoek van de werkplaats wordt leeggeruimd, om plaats te kunnen bieden aan de 

trap die hier naar de galerij gaat voeren die straks aan onze bezoekers een kijkje op de 

werkzaamheden gaat bieden (foto links). Daarnaast wordt een geheel gereviseerde Stork-Ricardo 

dieselmotor binnengereden, die is bestemd voor motorloc NS 271 (foto rechts).  

 

    

20 januari 2017: de motor van het railbouwvoertuig heeft proefgedraaid (links), en ook het interieur 

van de bestuurderscabine begint ergens op te lijken (rechts) … 

 



 

11 januari 2017: ook aan het railbouwvoertuig wordt gestaag doorgewerkt door een kleine ploeg 

toegewijde vrijwilligers. Vergelijk deze foto met die van 5 november 2016 en zie hoeveel werk er is 

verzet. De hydraulische kraan heeft inmiddels alweer bewogen! 



 

11 januari 2017: ook de waterwagen heeft inmiddels alweer de werkplaats verlaten;  de vrijgekomen 

ruimte werd direct ingenomen door rijtuig NTM C205, voor werkzaamheden aan  bak en draaistellen. 

 

15 december 2016: rijtuig 57 is alweer naar buiten gerold, en de vrijgekomen plaats is ingenomen 

door waterwagen 102 die ook onderhoud nodig heeft aan wielen, veren en remmen. 



 

17 november 2016: (zie ook de foto van 5 nov. j.l.) in de framebalken van rijtuig 57 worden slechte 

stukken weggesneden, waarna nieuw materiaal wordt ingelast. 

 

5 november 2016: op spoor 1 (rechts) staan loc 16 (op het moment van de foto onderweg naar 

Medemblik met de boottram), loc 26 en daarachter (niet zichtbaar) loc 7742. 



 

5 nov. 2016: spoor 2 (rechts) herbergt locomotor 288, loc 6513 en rijtuig 57; op spoor 3 (links) staan 

rijtuig 290, het railbouwvoertuig en daarachter veewagen F63. 

  

5 november 2016: van het  railbouwvoertuig is het onderstel met de motor en de hijskraan in 

hoofdzaak gereed; gewerkt wordt nu aan de bestuurderscabine. 



 

5 november 2016: in de houtwerkplaats wordt gewerkt aan hout voor rijtuig C290 (op de voorgrond 

staan onderdelen van banken van dat rijtuig), en hout voor veewagen F63. 

 



 

5 november 2016: lokaalspoorrijtuig BC57 staat in de werkplaats voor een revisie van het loop- en 

remwerk. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om meteen slechte delen van de framebalken 

te repareren (zie ook de foto van 17 november 2016). 

 

 



 

17 oktober 2016: overzicht van de opslagruimte te Benningbroek, waar behalve een grote 

hoeveelheid reserve-onderdelen, gereedschappen en weg&werken-materialen, ook alle nog te 

restaureren wagen- en rijtuigbakken staan opgeslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 oktober 2016: loc 7742 maakte een proefrit naar Medemblik om te controleren of met het 

drijfwiellager nu weer alles in orde is; dat bleek het geval. 

 

 



 

29 september 2016: na inspectie bleek dat van het betreffende lager het olie-doorvoergaatje 

verstopt was geraakt … Hier is Richard v.d. Brink bezig met het smelten van witmetaal, waarmee het 

lager opnieuw kan worden ingegoten. 

 

  

Bij loc NS 7742 werd op 24 september 2016 een warmgelopen drijfaslager geconstateerd. Op 27 

september stond de loc met gedemonteerd drijfwerk gereed om boven de aardwind te worden 

geplaatst, waarmee het betreffende drijfwielstel ter controle kan worden uitgenomen. 



 

31 augustus 2016: vergelijk deze foto eens met die van 5 februari 2016; het raam zit er in, en … 

 

… wat eens een donker opslaghok was, is nu een ruime lichte houtwerkplaats! 



 

29 augustus 2016: achterin de werkplaats op spoor 1 staat loc 30, die telkens meer van haar 

essentiële onderdelen wordt ontdaan in het kader van een grote revisie. 

 

22 augustus 2016: achterin de werkplaats op spoor 3 staat loc NS 6513 te stralen, alsof zij in 1887 net 

in de werkplaats van Hohenzollern in Düsseldorf-Grafenberg is opgeleverd. 



 

 

 

11 augustus 2016: werkzaamheden in de vuurkist van loc 30. 



 

31 juli 2016: achteraan op spoor 1 in de werkplaats is loc 30 te vinden, die een grote beurt krijgt. 

 

In de nieuwe loods staan loc NS 162 en loc 8 'Ooievaar' op hun volgende dienst te wachten.  



 

31 juli 2016: achter loc Ooievaar treffen we in de nieuwe loods enkele goederenwagens aan, alsmede 

loc 16; alle gereed voor de dienst. 

 

16 juli 2016: een kijkje in de Lange Loods, waar ook het Gooise rijtuig 21, inmiddels weer geheel 

dienstvaardig,  een plaats heeft gevonden. 

 



 

30 juni 2016: op het railbouwvoertuig is inmiddels de gereviseerde hydraulische kraan terugeplaatst. 

 

8 juni 2016: de draaistellen van tramrijtuig 21 worden zeer grondig aangepakt. 



 

21 april 2016: tramrijtuig 21 is van z'n draaistellen gelicht; alles wordt nauwkeurig nagekeken. 

 

 

21 april 2016: lokaalspoorrijtuig 56 is na een grote beurt bijna gereed om weer in dienst te worden 

genomen. Vergelijk de foto van 1 februari j.l. ! 

 



 

4 april 2016: rijtuig 21 van de Gooische Stoomtram staat in de werkplaats voor een inspectie. 

 

 

21 maart 2016: lokaalspoorrijtuig 59 krijgt een revisie. 

 



 

12 februari 2016: rijtuig C290 wordt ontdaan van de houten buitenbekleding. 

 

5 februari 2016: het gebeurt niet vaak dat spoor 3 in de werkplaats geheel leeg te zien valt. Vandaag 

echter werd het materieel weer omgewisseld, en dat leverde de volgende plaatjes op: 



 

Locje 6513 zag even het daglicht, gedurende de tijd dat ze naar spoor 1 werd gereden. 



 

Daarna werden rijtuig NS 290, veewagen NTM F63 en loc 5 op spoor 3 gestald. 



 

Spoor 2 wordt nog steeds bezet door twee lokaalspoorrijtuigen die groot onderhoud krijgen … 



 

… terwijl spoor 1 nu plaats biedt aan 'Bello' en loc 6513, met loc LTM 26 op kop.  



 

5 februari 2016: ook achter in de werkplaats wordt hard gewerkt; de donkere opslagruimte achter de 

houtwerkplaats is leeggeruimd, de tussenmuur uitgebroken, en een nieuwe betonvloer werd 

inmiddels door aannemer Tap gestort. Het dichtgemetselde raam op de achtergrond wordt weer 

open gemaakt, waarna de houtwerkplaats zal veranderen in een mooie, lichte en grotere ruimte! 

 

De nieuw gestorte betonvloer wordt afgewerkt; het nu nog dichtgemetselde raam (het voormalige 

kolenluik voor de oude verwarmingsketel; vandaar die hoge schoorsteen aan het gebouw!)  is hier 

beter te zien. 

 



 

5 februari 2016: in de Nieuwe Loods op het achterterrein van het Hoornse emplacement is Arie 

Nauta bezig met de aanleg van verlichting, beveiliging en brandmelding, … 



 

… terwijl daarnaast de Lange Loods ook al opmerkelijk leeg oogt. 



 

Dichterbij gekomen zien we dat Jan de Jong en Willem –baas klus- Kentie ook al bezig zijn met het 

vernieuwen van verlichting en de aanleg van nieuw leidingwerk. 

 

 

1 februari 2016: rijtuig 56 wordt gereedgemaakt voor de eerste verflaag. 

 



   

15 januari 2016: machinisten Hans de Lange en Hugo Wanningen maken loc LTM 26 gereed voor de 

jaarlijkse ketelkeuring. 

 

               

14 januari 2016: rijtuig 55 heeft de werkplaats inmiddels  verlaten, en is opgevolgd door rijtuig 53 dat 

eveneens een technische inspectie ondergaat. Van de gelegenheid wordt meteen gebruik gemaakt 

om slechte delen van de balkonframes te vervangen, en om de balkonhekken te vervangen door de 

nieuwe versie. 



 

9 januari 2016: het baanonderhoudsvoertuig is van een beschermende coating voorzien. 

 

9 januari 2016: rijtuig 56 aan de linker zijde voorzien van nieuw plaatwerk. 



 

Ook het interieur van het rijtuig zal geheel nieuw worden afgewerkt. 

 



          

9 januari 2016: loc 6513 in de afwerkfase; rechts de beplating voor de cilinders. 


