
 

5 januari 2022: een gesloten goederenwagen met materialen t.b.v. de verwarmingsinstallatie is voor 

de werkplaats gerangeerd. 

 

5 januari 2022: overzicht met o,a, rijtuig NS BC 423 en de van houten ketelbekleding 

ontdane ´Arend`. 



 

5 januari 2022: tramrijtuig NCS 6 in de laatste fase van afwerking. 

 

 



 

20 januari 2022: rijtuig NCS 6 wordt van opschriften voorzien. 

 

 

 

25 januari 2022: strikt genomen geen nieuws uit de werkplaats, maar over de werkplaats zelf. De 

plaatsaanduiding, die jarenlang het gebouw sierde, werd begin jaren 1970 verwijderd omdat die niet 

meer passend werd geoordeeld in de nieuwe NS huisstijl. Inmiddels zijn we 50 jaar verder en kon de 

naam weer terugkeren, passend in de algehele restauratie van het gebouw. 



 

26 januari 2022: een kijkje in het adembenemend fraaie interieur van rijtuig NCS 6. 

 

 

1 februari 2022: klinkwerkzaamheden aan de ketel van ‘De Arend’. 



 

De ten behoeve van de ketelinspectie uitgenomen klinknagels worden vervangen. 

 

9 februari 2022: rijtuig NCS 6 voor het eerst even buiten! 



 

12 februari 2022: restauratie Tram voor Bello in de hoogste versnelling… 
Het afronden van de restauratie van rijtuig NCS BC6 levert letterlijk en figuurlijk meer ruimte op voor 
onze conservatoren, vakmensen en stagiairs om volop verder te gaan met de restauratie van de Tram 
voor Bello.  
Op de werkbank rechts naast rijtuig 423 is te zien hoe de lichtkap inmiddels wordt geassembleerd. 
Daarachter ligt de snel groeiende stapel stalen onderdelen die de stoomverwarmingsinstallatie gaat 
vormen.  
Geheel buiten beeld wordt in onze houtbewerkingswerkplaats verder gewerkt aan de banken en 
restauratie van (standaard Werkspoor-)binnendeuren voor het rijtuig. 
 

 
 
12 maart 2022: nadat rijtuig NCS BC6 is overgebracht naar de Lange Loods is werkplaatsspoor L1 

ingenomen door de stoomlocs RSTM 2, GS 18, 30 en NS 6513. 



 
7 april 2022: spoor L1 nog steeds bezet door RSTM 2, GS 18, SHM 30 en NS 6513. 
 

 
Op spoor L2 wordt nog gewerkt aan De Arend en aan ‘Bello’. 
 



 
Spoor L3 herbergt nog steeds ‘Bello’ rijtuig 423; de vloer ligt vol houten onderdelen ten behoeve van 
dak en lichtkap. 
 

 
7 april 2022: voor de volledigheid … de sporen L4 en L5 zijn nog niet in gebruik. 



 
8 april 2022: nog een extra plaatje van rijtuig 423, want zo zie je het maar eens in de 50 jaar. 
 

 
4 mei 2022: de grote onderhoudsbeurt die aan “De Arend” wordt uitgevoerd is nagenoeg voltooid. 
Op deze foto worden beide loopassen van de loc weer  teruggeplaatst. 



 
 



 
4 mei 2022: ook de tender van “De Arend” wordt weer op z’n wielen gezet. 
 

 
5 mei 2022: het team dat een groot aandeel had in de onderhoudsbeurt voor ‘De Arend’ :  
v.l.n.r.  Richard van den Brink, Frank van den Broeke en Jan Maret. 



 
13 mei 2022: de schoorsteen van ‘De Arend’ wordt op de tender gehesen, klaar voor het transport 
terug naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. 
 
 

 
19 mei 2022: rijtuig NCS 6 wordt officieel in gebruik genomen, na een bijna 3 jaar durende revisie. 
 



 
24 mei 2022: nu “De Arend” en rijtuig NCS 6 de werkplaats hebben verlaten, wordt het weer tijd voor 
een overzicht van de L-sporen: op L1 zien we locs RSTM 2, GS 18, NS 6513 en NS 7742; … 

 
… op L2  zien we locs 16, 30 en goederenwagen NTM E134 … 



 
… en op L3 zien we als vanouds rijtuig 423 in aanbouw, met daarvoor loc LTM 26 die de dagelijkse 
dienst verzorgt. 
 

 
31 mei 2022: goederenwagen E134 van de NTM werd weer voorzien van de emaille reclameborden 
die ook in vroeger jaren het dak sierden. 



 
Bello rijtuig 423 op 11 juni 2022. 
 

 
14 juni 2022: na een bezoek aan het straal- en conserveringsbedrijf, is het nog deels te 

herstellen frame van het tweede 'Bellorijtuig' NS BC 455 de werkplaats in Hoorn 

binnengerold. De komende periode zal worden gewerkt aan het verdere herstel, 

waaronder ook het aanbrengen van de nieuwe balkonframes, die al klaar liggen voor 

montage. ‘Bello’ zelf kijkt intussen goedkeurend toe. 



 
Een kijkje in de werkplaats vanaf het bezoekersbordes; 6 juli 2022. 
 

 
25 juli 2022: terwijl de installateurs bezit hebben genomen van het nieuwe, van twee glazen roldeuren 

voorziene, Bello-atelier … 



 
… zijn onze Wilco en Peter de achter- en zijkant aan het verfraaien. 

 

 
Het resultaat op 6 augustus 2022. 



 
6 augustus 2022: de glazen roldeuren zijn geplaatst … 
 

 
… en het eerste railvoertuig heeft al bezit genomen van spoor L5. 



 
21 augustus 2022: spoor L3 in de werkplaats wordt nu bezet door loc LTM 26 die klein onderhoud 
nodig heeft; daar achter staat nog steeds Bello rijtuig 423; op spoor L2 staat het frame voor rijtuig 
455  met daar voor locs SHM 30 en RSTM 2. 
 

 
Achter op spoor L1 staat nu loc NS 6513; daar voor staan de eveneens dienstvaardige locs NS 7742 
en GS 18. 



 
1 september 2022: achter de werkplaats zijn de fraaie gazons inmiddels verrijkt met picknickbanken. 
 
 

 
1 september 2022: de grote deuren van de werkplaats worden één voor één van nieuw hout 
voorzien en geschilderd. 



 
 
16 september 2022: de lichtkap van ‘Bellorijtuig’ 423 begint vorm te krijgen. Op de voorgrond het 
frame voor rijtuig 455. 


