
W E R K P L A A T S N I E U W S  2 0 2 0 (juli – dec) 

(het meest recente nieuws staat steeds onderaan) 

 

 

 

4 juli 2020: een overzicht uit de werkplaats, te beginnen op spoor 3. Achter ‘Bello’ herself 

zien we rijtuig 423; de laatste hand wordt gelegd aan de draaistellen. Achter ons, in de gang 

naar de houtwerkplaats, stapelen de houten elementen voor de rijtuigbak zich op … 

 

 

 

Op spoor 2 vinden we loc 30 als reserve voor de dagelijkse dienst en rijtuig NCS 6 in opbouw. 



 

Spoor 1 herbergt loc 5, die inmiddels buiten staat om opgestookt te worden; daarachter loc 

8 waarmee binnenkort de pendeltram van werkplaats naar perron wordt gereden, en 

daarachter loc 26 die geduldig staat te wachten op het einde van de grote revisie. 

 

 

 

Loc 5 is inmiddels onderweg naar Medemblik en dus kan door de depotmachinist van de 

vrijgekomen ruimte boven de werkput gebruik worden gemaakt om locomotor 271 een 

periodieke onderhoudsbeurt te geven. Daarbij worden alle oliën en vetten gecontroleerd en 

bijgevuld, lagers en andere draaipunten gesmeerd, schenen ingevet, enz. Nadat dan nog op 

spoor K de brandstoftank is volgepompt kan de ‘sik’ weer probleemloos de lijn op. 



 

10 juli 2020: van het 2e draaistel van Bello rijtuig 423 worden de laatste details afgewerkt, …. 

 

… waarbij ook de ‘kraansik’ goede diensten bewijst. 



 

11 juli 2020: van rijtuig NCS 6 zijn de balconschermen vernieuwd en dus moet ook de houten 

afdekrand opnieuw worden gemaakt; hier wordt ‘ie gepast en gemeten. 

 

Omdat op 17 juli de werkplaats in verband met het afscheid van Ruud Overweel als chef-

tractie leeggeruimd was, kon er een overzichtsfoto van het in aanbouw zijnde Bello-rijtuig NS 

423 worden gemaakt. 



 

24 juli 2020: de eerste spant staat! Tegen de achtergrond van de originele fabrieksfoto 

begint rijtuig 423 voor de tweede keer in de geschiedenis z’n definitieve vorm aan te nemen. 

 

 

 

29 juli 2020: koppelwagen K9 in de werkplaats voor een onderhoudsbeurt, waarbij ook de 

wielen, aspotten en lagers zullen worden vernieuwd. 



 

 

14 augustus 2020: ook al is het in de werkplaats snikheet en zijn de meeste collega´s op 

vakantie: onze gouden Jaap Koopmans gaat stug door met de houtconstructie van Bello-

rijtuig BC 423! 



 

20 augustus 2020: een opname van tramloc RSTM 2 zoals men niet vaak te zien krijgt: met 

afgenomen rookkastdeur, waardoor een kijkje op de voorste pijpenplaat mogelijk wordt. 



 

20 aug. 2020: nog een kiekje dat niet veel werkplaatsbezoekers ten deel zal vallen: manager 

techniek Frank van den Broeke (rechts) overlegt met projectleider onderhoud stoomlocs 

Mark Aaij (links) over de beste aanpak van de grote revisie van loc LTM 26. 



 

25 augustus 2020: een gereviseerd wielstel van loc 26 gereed voor montage. 

 

27 augustus 2020: loc LTM 26 staat weer op eigen wielen. 



 

2 september 2020: rijtuig NCS 6 voorzien van nieuwe balconschermen en  …. 



 

… een nieuw vervaardigd sluitlicht. 

 

 

4 september 2020: drijfwerk en olieleidingen van loc 26 zijn inmiddels compleet; de twee 

electriciteitsdraden behoren bij de pyrometer, waarmee de temperatuur van de oververhitte 

stoom wordt gemeten. 



 

 

5 september 2020: loc 26 krijgt aan voor- en achterzijde een aansluiting om voedingwater te 

kunnen pompen uit een meegevoerde ketelwagen. 

 

 

20 september 2020: van Bello-rijtuig 423 vallen steeds meer puzzelstukken op hun plek. 



 

20 september 2020: Bello rijtuig 423. 

 

 

20 september 2020: voortgang aan het v.m. Gooische, thans NCS, rijtuig. 

 



 

 

 

20 september 2020: koppelwagen K9 is inmiddels ontdaan van alles onder de framebalken. 



 

 

 

12 oktober 2020:  de dakbedekking van het NCS-rijtuig is vernieuwd, en aan de raampjes uit 

de lichtkap wordt hard doorgewerkt. 



 

Loc LTM 26 wordt weer van zwarte biezen voorzien en voorbereid op een definitieve laklaag. 



 

23 oktober 2020: corona of niet, ook aan koppelwagen NTM K9 wordt stug doorgewerkt … 

 

 

… en met succes! De wagen is inmiddels weer toegelaten op de spoorlijn. (foto 6 november). 

 



 

6 november 2020: van rijtuig NCS 6 is een zijwand uitgenomen om te worden vernieuwd. 

 

 

 

Van Bello-rijtuig 423 is inmiddels een zijwand geheel opgebouwd. 



 

En omdat de rijtuigbak nog niet op de draaistellen staat, kunnen we nog zien hoe de 

luchtreminstallatie wordt geconstrueerd. Daarna volgt nog de aparte vacuumrem … 

 

 

6 november 2020: locomotor NS 288 is voorzien van een complete luchtreminstallatie en 

heeft inmiddels met succes een proef- en toelatingsrit afgelegd. 

 



  

6 november 2020: ook het werk aan het werkplaatsgebouw zelf gaat door; nu is de aanbouw 

(de vroegere kolenopslag, thans onderdeel van de houtwerkplaats) aan de beurt om weer te 

worden voorzien van een overkragend dak. 

 

 

 

Op deze foto van 3 april 1958 is te zien hoe het gebouw er oorspronkelijk uitzag. 



 

9 december 2020: draaistellen voor “de tram voor Bello” 

 

De stoomlocs 6513 en 8 op spoor 2 en loc 30 op spoor 1 staan gereed voor hun rol in het 

Kerstprogramma. 



 

9 december 2020: loc 26 in grote herstelling, waarvan het einde nu in zicht komt. 

 

 

Bello rijtuig 423 is van de draaistellen gelicht opdat diverse leidingen voor lucht- en 

vacuumrem kunnen worden aangebracht. 



 

9 december 2020: ook buiten de werkplaats wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van 

de kerstritten. 

 

 

Een overzicht van de activiteiten in de houtwerkplaats. 


