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15 Tons particuliere gesloten gevogeltewagens 
 
NS 564603 P 1925 Waggonfabrik Wismar 
NS 564606 P 1926 Rheinische Eisenbahn Verkehrsmittel AG. Brühl 
           versie mei 2021 

Een blik terug in de tijd 
De Firma Koens was opgericht omstreeks negentienhonderd en had een slachterij waar kippen en kalkoenen 
met de hand werden geslacht. De kippen werden gekocht bij boeren in de regio Gelderland. 
Vanaf de jaren ’20 werden onder andere ook kippen geleverd aan het Joodse bedrijf Apfelbaum in Berlijn. De 
kippen moesten levend getransporteerd worden om koosjer geslacht te kunnen worden. Het transport 
duurde drie dagen. De beladen wagens gingen mee met reguliere buurtgoederentreinen of met een speciale 
trein. Waarschijnlijk ging de reis via Arnhem/Nijmegen naar Venlo. Daar werd een trein samengesteld met 
nog meer wagens voor de bestemming naar het oosten van Duitsland. 
Per twee kippenwagens ging een begeleider mee. Deze sliep in de goederenwagens. 's Winters moesten de 
begeleiders het doen met een slaapzak en dekens op stro. Zij voerden de kippen 2 à 3 keer per rit en gaven 
ze water uit een grote ton. De begeleiders mochten de terugreis wel met een gewone trein maken.  
Tijdens de oorlog lagen de transporten stil. De bezetter had ook wagons van de Firma Koens geconfisqueerd. 
Na de oorlog werd maar een deel hiervan in Duitsland teruggevonden. 

Particuliere pluimveewagen NS 564602 P van de firma H. Koens uit Velp (bouwjaar 1929) 
Velp, 14 januari 1956  foto R. Ankersmit  NVBS 

In de twintiger en dertiger jaren had de firma zo’n tien wagens in gebruik, die allemaal in Duitsland waren 
gebouwd bij verschillende fabrikanten en waarvan de meeste een radstand hadden van 4, 50 m en een 
baklengte van 8000 mm. Maar in detailuitvoering waren ze allemaal weer verschillend. 
 

Gedurende de jaren ’40 - ‘50 zijn alle remhuizen verwijderd. Een paar oude wagens zijn in de zestiger jaren 
wit geschilderd, maar de meeste oude wagens zijn in het grijs afgevoerd. Ter compensatie van het 
wagenverlies gedurende de oorlog konden particulieren in de vijftiger jaren rongenwagen-onderstellen 
huren voor ƒ 1,00 per jaar. Koens heeft dit ook gedaan en plaatste daarop in eigen beheer een witte opbouw 
voor het transport van kippen, maar had ook nog de oude grijze wagens in gebruik.  

NS 2300 wacht met pluimveewagen NS 564613P van de firma Koens.      Velp, 16 mei 1959         foto R. Ankersmit NVBS 
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Nodig    (voor twee goederenwagens): 

72 cm U-profiel 1,0 mm x 0,6 mm voor de zijwanden  ( 12 maal 29-30 mm)  
12 cm H- profiel 1,0 mm x 1,0 mm voor een  kopwand (2 maal 30 mm) 
12 cm U-profiel 1,5 mm x 1,0 mm voor de kopwand remhuiszijde (2 maal 26 mm) 
6 cm massief messing ronde staaf/draad  ± Ø 0,6 mm voor de roldeurgeleiding 
4 aspotten NS  W1 (MK art. 517) 
Verende messing buffers (MK art. 823)     (MK = MK Modelbouwstudio’s) 
Setje geïsoleerde wielen (bijv. Roco 40199) 
Voor een wagen 21 torpedoventilatoren (Philotrain 870/70101 of MK art. 830) 
 

Bouwen 
Gebogen wordt in principe met de buignaad aan de binnenzijde.  
Alleen bij onderdelen die 180  ͦomgebogen worden is de buignaad aan de buitenzijde (veerpakketten, simpele 
sluitseinhouders). 
Haal de zijwanden uit de etsfret en leg hem plat neer. Druk vanaf de achterzijde eerst alle klinknagelimitaties 
erin. Dat maakt het model uiteindelijk veel realistischer. Klinknagels doordrukken dient ook te gebeuren in 
de roldeuren, in alle bronzen roosters en in het  frame bij de langsbalken en de bufferbalken. 
Leg de zijwand op een snijmat of op een aantal velletjes papier en druk met een oude spits geslepen  
schroevendraaier de klinknagels erin. Niet superhard duwen, een klein bolletje is voldoende. Het kan 
natuurlijk ook met een klinknagelpersje, maar echt nodig is zo’n apparaat niet.  
Boor de gaatjes voor de handgrepen en dergelijke op met een boortje van 0,5 mm.  
Het bovenste gat voor het remhuis wordt 1,6 mm.  
De profielen voor de zijwanden zijn 1,0 x 0,6 mm, lengte ongeveer 2,5 mm meer dan de bakhoogte.  
De profielen bij het remhuis zijn 1,5 x 1,0 mm, de H-profielen van 1,0 x 1,0 mm van de andere kopwand 
komen met een platte kant tegen de bak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Klinknagels indrukken en profielen aanbrengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elke deur heeft twee handgrepen van 5 mm en een sluithaak. 

De regenlijsten zijn al omgezet, de firmaborden moeten nog bevestigt worden. 
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De deur is compleet gemonteerd met firmabord en rolstang en halverwege rechts de deurstopper. 

Elke deur heeft twee handgrepen van 5 mm lengte, een sluithaak en een firma-naambord. Met twee lipjes zit 
dit bord op de deur. Nadat al deze onderdelen vast zitten de achterkant van de deur glad maken en 
vertinnen waar het op de profielen komt. 
Aan de bovenkant van de deur zitten ook lipjes, deze naar achteren vouwen en ook het uiteinde van de 
onderrail omvouwen. 
De deur in positie zetten en vastsolderen. 
Rechts boven de deur een geleidestang van messing Ø 0,6 mm aanbrengen. 
Boven de deur komt de haaks gebogen regenlijst met de brede kant naar binnen gericht. (Eventueel voor een 
goede passing de brede kant iets smaller vijlen). 
Als beide deuren en de overige handgrepen aangebracht zijn, dan kan de etsplaat omgevouwen worden tot 
een bak. Bovenkanten goed op elkaar laten aansluiten, anders krijg je een spleet bij het dak. 
 
 
 

Remhuis 
Het remhuis wordt aan de 
binnenzijde voorzien van een 
moertje M 1,6.  
Ook de beide deurklinken 
monteren. 
De wanden van het remhuis 
omvouwen en aan elkaar 
vastzetten. 
De handgrepen aan de 
wagenbak aan onderkant en 

bovenkant 90° ombuigen en 
aan de goederenwagenbak 
vastzetten. De voorste 
remhuishandgrepen aan de 

bovenkant ook 90° naar 
achteren buigen en in het 
remhuis vastzetten. De 
onderkant in het gaatje bij het 
onderste trapje steken. 
 
 
Remhuisdak omvouwen en bevestigen. 
Alle sluitseinijzers aanbrengen, aan een zijde stonden ze horizontaal, bij het remhuis staken ze boven het dak 
uit. 
Het dak van deze gevogeltewagen voor de ronding pasmaken op de wagenbak.  
Dak vastzetten en de soldeerlipjes glad schuren. 
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Een wagen was voorzien van meerdere dakventilatoren.  

Met het zelfgemaakte stukje gereedschap worden alle ventilaroen in dezelfde positie gezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De achterkant met de beide I-profielen. 

 
 

 
De andere wagen heeft een dakopbouw voor betere ventilatie. De dakopbouw in elkaar gezet.  
Eerst de beide moertjes monteren, dan de delen aan elkaar solderen en daarna het opbouwdak aanbrengen 

Tweemaal bovenbouw gereed.  
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Onderstel 
 

Ook in het onderstel en in  
de stelbalken zitten een aantal klinknagel- 
gaten, welke doorgedrukt kunnen worden.  
Buig de bufferbalken haaks om. Buig de stelbalken en plaats ze  
in de bodemplaat. Buig de kortkoppelingen en  breng ze op hun plaats.  
Laat geen tin in de kortkoppeling zelf vloeien! Voorzie de vleugels van de  
kortkoppeling van een druppel olie of vet om de kans op vastsolderen te verkleinen.  
Vloeit er toch soldeertin in, dan demonteren en het tin eraf schuren, opnieuw inoliën en weer plaatsen!  
Zorg dat de onderzijde van de kortkoppeling aan de kant van de compensatie-wielas glad is afgewerkt! 
Breng de balansijzers met aspotten op hun plek.  

De bodemplaat met de stelbalken en kortkoppelingen. 

Bevestig de veerpakketten in de uitsparingen van de stelbalken. Zorg er wel voor dat de compensatie 
voldoende kan bewegen. De veerpakketten buigen met de buignaad aan de buitenzijde. Voor de balansijzers 
met compensatie dient nog de losse steun van de compensatieinrichting vastgezet te worden vanwege de 
ruimte voor de kortkoppeling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De veerpakketten zitten op de stelbalk. 
 

Monteer de treeplanken. Voor de stevigheid soldeer ik vaak een stukje stevig draad mee van treeplank naar 
treeplank, zodat ze bij herhaald oppakken niet naar binnen verbuigen. 
De treeplanken bij het remhuis met de lange kant naar voren gericht. 
Aan de achterkant komen optraptreden, buig het bovenste deel om en soldeer het in de uitsparing van de 
bufferbalk.  
 
Eventueel voor de buffers zijn extra bufferplaatjes meegeleverd.  
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De onderkant compleet. 
 

Aan de bufferbalken worden de bufferhouders (van de verende messing buffers van MK Modelbouwstudio) 
met rangeerdershandgrepen vastgezet.  
Breng bij het remhuis ook de schroefremoverbrenging aan. De remspindel (staafje Ø 0,8 mm) kan het beste 
aan de bodemplaat gesoldeerd worden, dan is het remhuis vrij af te nemen.  
De remblokschijven in een verzetje buigen zodat ze mooi in het midden van de wielen komen. De remstangen 
(onderdeel R) vastzetten aan de remschoenen. 
Eventueel om het helemaal af te maken kan er ook een messing exemplaar van het Westinghouse 
remsysteem  geplaatst worden (Philotrain art. 870/70002). 

 
En hier de bovenzijde, inclusief de remspindel voor de handrem in het remhuisje. 

Op kleur brengen 
Na het solderen met water en zeep de kit  goed schoonmaken om de vloeimiddelen en zuren van het 
solderen te verwijderen. Eventueel met Vim of Cif en een oude tandborstel onder warm water goed 
schoonmaken en ontvetten. Daarna de bak niet meer met vette vingers aanraken. 
Voorzie de kit van een primer om de verf beter te hechten.  
Ik zelf gebuik hiervoor Motip primer uit een spuitbus (verkrijgbaar bij autoshops). Spuit op een afstand van 
minimaal 25 cm, het model hoeft niet helemaal dekkend gespoten te zijn met primer, een dun waasje is al 
meer dan voldoende voor de hechtwerking en fijne details blijven tenminste behouden. 
 

De kleur van deze wagens in de NS periode was grijszwart met witte opschriften. Die kleur komt vrij aardig 
overeen met RAL 7021. Deze verf in spuitbus bestel ik bij de firma  Car Repair Online Products,    
http://www.nonpaints.com/  in spuitbussen van 400 ml, kleur RAL 7021 in hoogglans of zijdeglans. 
Spuit het model met meerdere dunne lagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bakken zijn gespoten. Nu kan het fijnere werk beginnen, ondermeer door de remhuizen van glaswerk te voorzien. 

 



Bouwhandleiding particuliere gevogeltewagen firma Koens                              seinarm.nl / Mitropa Pagina 7 van 9 

De bodem wordt gespoten in zijdeglans zwart. (RAL 9005) 
Het dak krijgt een onbestendige kleur grijs. 
 

Opschriften 

De opschriften zijn waterslide transfers. Knip de gewenste tekst zo krap mogelijk uit en leg ze in een bakje 
water. 
Na ongeveer 1 minuut kan komt de tekst al los van het draagvel. Schuif de tekst met draagvel en al in de 
buurt van de plaats waar de tekst moet komen en schuif dan voorzichtig de tekst van het draagvel af naar de 
juiste plaats. 
Een druppeltje MICROSET  zorgt ervoor dat het schuiven nog beter verloopt. Na drogen komt een 
weekmaker op het transfer om de randjes zo veel mogelijk onzichtbaar te maken. Dit doen we met rodee 
flesje MICROSOL. Breng met een kwastje een druppeltje aan op het transfer en laat het weer drogen. 
Voorzichtig dat de decals nu niet verschuiven! Na zo’n 20 minuten deze handeling herhalen. 
 

Plaats opschriften in de NS periode 

Uitvoering met ventilatoren, nummer 603    Uitvoering met dakopbouw, nummer 606 
 

De tekst NEDERLAND staat helemaal links op de vijfde plank van onderen, twee planken lager NS en 
daaronder het particuliere nummer.  
Het is wel lastig werk om de tekst netjes op de dunne planken te krijgen. Als het goed zit, dan met Micro Set 
de tekst mooi om de planken laten trekken. 
Daarnaast Bodem, Draagvermogen, Gewicht en Radstand. 
Op het firmabord Koens Gevogelte Export Velp. 

En helemaal rechts het transitoteken T met daarboven het 15 tons symbool. 
 

Op de stelbalk van links naar rechts:  
Eigen gewicht, radstand, in het midden NS nummer met de P , West. snelrem en helemaal rechts het 
revisieraster van WPC AMF. 
Op beide kopwanden ongeveer op halve hoogte het 80 km/h snelheidskenmerk. 
Aan de niet-remhuiskopwand boven de bolle buffer het rechthoekige jaarlijkse smeerraster. 
 

Na verloop van tijd kwamen daar de remwerktekens bij, in dit geval bestaande uit twee witte rechthoekjes. 
Deze remwerktekens werden pas ingevoerd omstreeks 1930, dus bij uitbeelding voor die tijd kunnen ze 
weggelaten worden. 
 

Afwerken 
Na 24 uur zal alles wel goed droog zijn en wordt blanke lak aangebracht. Hiervoor 
gebuik ik zijdeglans blanke lak voor van STILLEVEN (geen hoogglans!). Dit zit in kleine 
spuitbusjes van 150 ml en verkrijgbaar bij de bouwmarkt PRAXIS. Maar ook Motip heeft 
goede halfmatte blanke lak, ‘Clear Varnis’ op acrylbasis. 
Na droging krijgt het model hierdoor een mooie halfglanzende tint. 
 

Verende buffers 
De verende buffers van Maykel Kastelijn werken erg prettig. Indrukken tot de stand 
waarbij de buffer maximaal mag uitveren, met een tangetje het aan de binnenzijde 
uitstekende steeltje onder ongeveer 45˚ ombuigen. Als er per ongeluk soldeertin in het 
bufferhulsje is  gelopen, kan dit met een 0,5 mm boortje verwijderd worden.    Ook de 
kortkoppelingen kunnen ingeschoven worden. Houd bij het inschuiven hiervan de 
kortkoppelingskop vast, zodat de krachten niet doorgegeven worden naar de 
bovenkant toe of dat de houder helemaal verbuigt. 
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Foto’s 

De remhuiszijde van beide kippenwagens. 

De achterzijde van de beide wagens, links de NS 564603 P en rechts NS 564606 P. 

De zijkant van de wagen NS 564606 P met dakopbouw.  



Bouwhandleiding particuliere gevogeltewagen firma Koens                              seinarm.nl / Mitropa Pagina 9 van 9 

A Bodemplaat onderstel 
B Stelbalken 
C Wagenbak 
D Remhuis 
Dd Deurklinken voor remhuis 
E Dak remhuis 
F Roldeuren 
G Regenlijst deuren 
H Deurgrendels 

K Kortkoppeling 
La Asbalansen 
Lc Compensatie asbalans 
M Veerpakket  
N Deurstoppers 
P Schroefrem- 
  overbrenging 
Q Firmabord  
R Remtrangel 

S Handgreep kopwand  
T Handgreep remhuis  
U Sluitseinhouders  
V Voettreden kopwand 
W Treeplanken 
X Dakopbouw 
Y Dak van dakopbouw 
Z Wagendak 

 


