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11 januari 2020: ook op zaterdag wordt er stug doorgewerkt aan het frame van Bello-rijtuig 423. 

 

Buiten de werkplaats, op spoor K, 

staan de lokaalspoorrijtuigen 59 en 60; van de 59 wordt het interieur verwijderd ... 

 



 

... om dienst te gaan doen in rijtuig 60, het voormalige buffetrijtuig. 



 

17 januari 2020: restauratiewerk aan rijtuig 21 van de Gooische Stoomtram. 

 

17 januari 2020: links rijtuig RTM 370 waarvan de draaistellen zijn verwijderd, daarvoor loc 

LTM 26; rechts 'kraansik' 361 die binnen staat voor onderhoudswerk, daar achter het frame 

van Bello-rijtuig 423; aan de werkbank worden zitkussens vernieuwd t.b.v. rijtuig 60. 



 

18 januari 2020: wegens onderhoud aan locomotor 271 moest soortgenoot 288 even plaats 

maken; het omwisselen leverde zodoende dit plaatje op van 3 'sikken' voor de werkplaats. 

 18 januari 2020: klinknagels 

voor het frame van rijtuig 423 staan, op lengte gesorteerd, klaar om te worden verwerkt. 



 Voor het klinken worden ze eerst roodgloeiend verhit, 

waarna ... 

 

...  de tegenhoudploeg de nagellengtes en de tegenhoud opstelling. (pneumatisch klemzetten 

van de nagels) bepaalt ... 



 

... waarop de klinker en de tegenhouder de nagel muurvast zetten, ... 

 

... met weer als resultaat een fraai stuk vakwerk dat 100 jaar meekan. 



 

13 februari 2020: de tramrijtuigen RTM 370 en GS 21 onder behandeling. 

 

 

14 februari 2020: geen nieuws uit, maar over de werkplaats ... de grote opknapbeurt.is 

begonnen! 



 

19 februari 2020: een onderdeel voor Bello-rijtuig 423? 

 

Welnee, de deuren uit buffetrijtuig 501 worden opnieuw geschilderd. 



 

Hoeveel onderdelen er in een tramrijtuig gaan? Ontelbaar vele! (behalve die vuilnisbak ...) 



 

In elk geval 4 combinaties van assen en wielen 

 

 

19 februari 2020: nieuwe balkonschotten voor rijtuig NCS 6. 



    

In de houtwerkplaats worden banken in serie geproduceerd voor Bello-rijtuig 423. 

 

Ook hier is het aantal benodigde componenten indrukwekkend! 



 

19 februari 2020: in de metaalwerkplaats wordt onder (veel) andere gewerkt aan de lagers 

voor loc LTM 26. 

 

5 maart 2020: het draaistel van RTM rijtuig 370 wordt grondig onder handen genomen. 



 

Het andere draaistel trouwens ook! (De opvallende leegte op spoor 3 in de werkplaats wordt 

veroorzaakt door het vertrek van het Bello-rijtuigonderstel naar een straal- en coatingbedrijf). 

 

10 maart 2020: om de roestinwerking van vele jaren te kunnen aanpakken, worden de 

draaistelframes zeer grondig schoongemaakt. 



 

 

Ook de veerpakketten van wiegbalken en aspotten worden stuk voor stuk nagekeken, 

gereinigd en geschilderd. 



 

Om roestvorming tussen het stalen frame en de houten wagenbak van rijtuig GS 21 

(toekomstig NCS 6) te kunnen verwijderen, dient de bak van het frame te worden 

losgemaakt ... 

 

... waarna hout waar nodig wordt vervangen en staal grondig wordt schoongemaakt. 



 

 



 

Bij 'Bello' werden de exhauststoompijpen uitgenomen omdat scheurvorming was 

geconstateerd; ... 

 

... hier liggen ze ter reparatie op de werkbank.  



 

10 maart 2020: de rookkastdeur van 'Bello' werd voorzien van een nieuwe aanslagring, 

opdat de deur weer luchtdicht afsluit. 



 

10 maart 2020: voormalig buffetrijtuig 60 (binnenkort rijtuig B 60) wordt voorzien van nieuwe 

vloerbedekking. 

 

 


