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15 tons open goederenwagen 
 
Serie   SS GL 69325 – 69624,  NS GL 41861 – 42159  (onberemd) 
Serie   SS GL 68850 – 69324, NS GL 43176 – 43649 (remhuis met schroefrem) 
 
Een blik terug in de tijd 
In het begin van de 20e eeuw lieten de Staatspoorwegen 475 beremde open goederenwagens met een schroefrem in 
het remhuis en 300 stuks onberemde open goederenwagens bouwen, geschikt voor een laadvermogen van 15000 kg. 
De wagens waren voorzien van afneembare zijschotten met deuren en opslaande afneembare kopschotten. Dit was 
ondermeer een eis van het leger, opdat de wagens ook gebruikt konden worden voor transport van militair geschut. 
De wagens werden vooral ingezet voor het vervoer van kolen, maar ook voor andere soorten lading, welke niet al te 
zeer weergevoelig was. 
Aan één kant van de wagen zaten opstaptreden en sluitseinhouders, voor de stevigheid waren de onberemde wagens 
voorzien van schuine schoren aan de uitenzijde, de beremde wagens met schoren aan de binnenzijde. 

onberemd    

SS nummer fabrikant bouwjaar NS nummer 
GL 69325 – 69449 v.d.Zypen & Charlier, Deutz 1906 GL 41861 – 41985 
GL 69450 – 69254 Werkspoor, Amsterdam 1906 GL 41986 – 42060 
GL 69525 – 69624 v.d.Zypen & Charlier, Deutz 1906 GL 42061 – 42159 
    

beremd met remhuis   

GL 68850 – 68893 Werkspoor, Amsterdam 1900 GL 43176 – 43219 
GL 68895 – 69324 Werkspoor, Amsterdam 1901 GL 43220 – 43649 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de rails gelopen goederenwagen NS 41920 bij Heemaf.               Hengelo, 3 juli 1936 
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Vanaf 1923 kregen de wagens gesloten balansijzers en NS W1 aspotten. 
In 1929 werden de zijwanden permanent vastgezet, alleen de kopwanden bleven nog tipbaar. 
In 1933 werden een twintigtal wagens vernummerd tot dienstwagen in de sertie 1611xx. In 1939 werd dit 1712xx. 
Alle wagens werden vanaf 1933 voorzien van een doorlopende luchtleiding, bij de wagens met remhuis werd deze 
luchtleiding niet aangesloten op het remsysteem, de schroefrem werkte alleen maar als ‘handrem’. 
Bij de beremde wagens werd vanaf 1936 bij revisies het remhuis afgenomen, waarbij het bordesje overbleef. 
Op 16 aug. 1940 kregen tien onberemde wagens een bordje met de tekst “Bauleitung Luftwaffe Leeuwarden”. Op 31 
aug. 1940 werden deze bordjes weer afgenomen en konden de wagens weer normaal in de dienst gebruikt worden. 

De SS 69487 op het terrein van Werkspoor in 1906 met witte aspotten en witte bufferstelen. 

Op deze bekraste foto staat de nieuwe SS 68855 bij Werkspoor in het jaar 1900. 
Het remhuis is aan deze kant helemaal dicht en heeft maar één toegangsdeurtje. 

De opschriften bij de SS zijn niet helemaal standaard uitgevoerd. 
 

Deze kit bestaat uit een messing etsplaat en NS opschriftenset. 
 
Benodigdheden 
Per wagen dient extra aangeschaft te worden: 
± 2 cm hol messing buisje 0,8 mm x 0,6 mm (Albion Alloys) alleen voor het remhuisje 
± 5 cm U-profiel 1,0 mm x 0,6 mm alleen voor het remhuisje 
± 3 cm fosforbronsdraad 0,4 mm voor de deurgrendelstangen 
± 20 cm T-profiel 1,0 mm x 1,0 mm voor de zijwanden (twaalfmaal 16 mm).  
± 11 cm L-profiel 1,0 mm x 0,6 mm voor de kopwanden (achtmaal 13 mm).  
4 aspotten SS (MK art. 515)  of  (ná 1925)    NS  (MK art. 517) of  aspotten van Erwin Werps 
Verende messing buffers (MK art. 823) of Weinert    (MK = MK Modelbouwstudio’s) 
Spaakwielen, wieldiamer 11 of 12 mm, 8 spaken, aslengte 24,75 mm.  
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Algemeen 
Gebogen wordt in principe met de buignaad aan de binnenzijde. Alleen bij onderdelen die 180  oͦmgebogen 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 klinknagel-imitaties erin. 
Dat maakt het model uiteindelijk veel realistischer. 
Leg de zijwand op een snijmat of op een aantal velletjes papier en druk met een oude puntig 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.  
 
 
Bouwen 
Haal de zijwanden uit de etsfret en leg ze plat neer. De zijwanden zijn voorzien van putjes, druk vanaf de achterzijde 
eerst alle klinknagel-imitaties erin. Dat maakt het model uiteindelijk veel realistischer. Klinknagels doordrukken dient 
ook te gebeuren in het  frame van de stelbalken en in de bufferbalken. 

Eerst worden in de zijwand de klinknagelgaatjes doorgedrukt, ook de klinknagels van de schuine schoren  
De zij- en kopwanden zijn daarna van profielen voorzien 

 
Op elke kopwand komen vier L-profielen van 13 mm lengte met de open kanten naar het midden gericht, de brede 
kant valt op het messing. Op de zijkanten komen de T-profielen van 16 mm lengte. 
 
In het midden komt het 
deursysteem, dat valt precies tussen 
de beide middelste profielen. 
 
Let erop dat je deze deuren in de 
juiste stand erin zet, de handgreep 
komt aan de linkerkant! 
De vergrendelstang houdt ook de 
vergrendelgreep op zijn plaats. 
 
Breng ook de handgrepen op de 
deuren en op de kopwanden aan. 
Als dit allemaal gebeurt is kan de 
bak gevopuwen worden.  
 
 
 
 

Details van de deurtjes met 
handgreep en vergrendeling. 
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                                                                  Pasnokken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De pasnokken dienen te vallen in de uitsparingen van het onderstel. 
 

 
 
 
 
De bak van de GL 
is hier bijna 
compleet.  
Alleen de 
vergrendelsteun 
ontbreekt nog. 
 
 
 
 

Breng ook de grendelsteun(en) op de kopwand(en) aan met het open deel naar onderen gericht. 
De achterkant bij de handgrepen en de grendelsteunen glad maken, anders wil de bodem er later niet in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grendelsteun   
 

De complete onberemde wagen staat op het onderstel. 
Let erop dat de sluitseinhouders en de opstaptreden bij elkaar komen. 
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Pas de bovenbak op het bodemframe. De kieren tussen kopwanden en bodem dienen minimaal te zijn. 
Eventueel de pasnokken iets verbuigen. Of de L-profielen van de kopwanden iets inkorten voor een betere passing als 
ze tegen de grendelstangoogjes aanstoten. 
Pas als dit allemaal naar tevredenheid is kan de plankenbodem definitief bevestigd worden. 
 
Onderstel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Druk in de beide lange stelbalken de klinknagels door.  
Bevestig aan de bufferbalken eerst  de grendelstangoogjes.  
Nu kunnen we daar nog goed bij, omdat de koppelingshouders nog 
niet in de weg zitten. De schuine kant van deze oogjes zit aan de 
onderkant.  
Eventueel een draadje door de oogjes steken om ze goed uitgelijnd 
te krijgen. Maak de achterkant van de oogjes glad. 
 
 
 

     180° 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buig ook de kortkoppelinghouders.  
De verstevigingsstrip in het midden van de koppeling 180° ombuigen (met de vouwnaad naar buiten).  
Pas de koppeling in de behuizing en zet het aan de bodemplaat vast. 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 compensatiehouder glad is afgewerkt! 
Vouw de verenpakketten 180° met de buignaad buitenom en bevestig ze in de uitsparingen van de stelbalken. 

 
Breng de  SS-aspotten aan en vouw de compensatiescheenplaten tot een bakje. Om een draadje scharniert deze om 
zo tot een driepuntsophanging te komen. Het kan zijn dat de opstaande steeltjes van de SS-aspotten klem zitten 
tegen de buignaad van de veerpakketten. Deze buignaad zal dan iets afgevijld dienen te worden. 
Ook worden de opstaptreden aangebracht in het midden en aan een van de bufferbalken. 
De remhuisuitvoering heeft een brede opstaptrede. 
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Remhuis     remstang iets inkorten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De remstang aan de onderzijde dient iets ingekort te worden, 
 anders komt hij tegen de compensatie-ashouder aan. 

 
 
 

Verstevigingsstripje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breng bij het remhuis eerst de U-profielen, de handgrepen en de remspindelhouder aan (buisje van 0,8 x 0,6 mm). 
Vouw het remhuis en bevestig beide delen aan elkaar. Buig van het bordesplatform voorzichting de binnenste lipjes 
naar boven. Breng eerst de voetplaat van het remhuis aan op het onderstel. Gebruik de nokken van het remhuis voor 
het positioneren ervan. Let op dat de voorkant en zijkanten van dit bodemplaatje netjes uitgelijnd zijn. In het 
onderstel zitten twee ronde gaten voor het vastsolderen van de voetplaat op het onderstel. 
Dan worden de middelste plaatjes omhooggebogen. Hier kunnen we niet aan solderen, want dan past het remhuis 
niet meer. Met een extra stripje hiertussen houden we deze klembevestiging in positie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       De beremde wagen is afgebouwd en kan naar de spuiterij. 
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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. 
Alle goederenwagens in de NS periode grijszwart geschilderd en hadden 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/nl/catalogsearch/result/?q=RAL7021ZG      
(Spuitbussen, RAL kleuren, MoTip / Dupli Aerosol-Art Zijdeglans, RAL 7021 in spuitbus 400ml ZIJDEGLANS 
Spuit het model met meerdere dunne lagen.  De bodem wordt gespoten in zijdeglans zwart. (RAL 9005) 
 
Plaats opschriften in de NS periode    Van links naar rechts: 

Eerste veld: NEDERLAND NS met daarnonder het 
wagennummer met GL en eronder de plakbriefjestekst. 
Tweede veld: bodem, draagvermogen en gewicht. 
Meest rechtse veld:  transitoteken  en draagvermogen 
aanduiding (15 ton). 
 

Op de stelbalk van links naar rechts:  
Eigen gewicht, radstand, in het midden NS nummer en  
GL , vermelding losse schotten, bij de beremde versie 
schroefrem en helemaal rechts het revisieraster. 
Op beide kopwanden aan de rechterkant het 80 km/h 
snelheidskenmerk. 
Aan één kopwand boven de bolle buffer het rechthoekige 
jaarlijkse smeerraster. 
Pas na 1930 kwam op elke hoek komt het symbool van de 
remwerksoort, één rechthoek zowel bij de beremde 
versie als bij de onberemde (leidingwagen)-versie.  
 

Linksboven transfers onberemde wagen NS 
Linksonder transfers NS wagen met remhuis en schroefrem  

 
 

Plaats opschriften in de SS periode 
 (Uitvoering ± 1912)       Van links naar rechts: 
Eerste veld: Bodem 19,45 m2, daaronder het 
wagennummer en de plakbriefjestekst met 
raster.  
Tweede veld: NEDERLAND en daaronder 
Staatsspoorwegen. 
Voorlaatste veld : draagvermogen 15 ton. 
Laatste veld: SS vlag en GL. 
Op elke deur het wagennummer in het klein. 
Op de kopwanden het SS wagennummer. 
 

Stelbalk van links naar rechts:  
Gewicht en draagvermogen, radstand, SS met 
nummer en typeaanduiding, vier losse 
schotten en helemaal rechts REV.12/6 12. 
Ook op de kopwanden was ook vaak het 
wagennummer vermeld. 
 

Meestal hadden de kolenwagens bij de SS een 
witte streep op het voorlaatste veld, dat heb ik 
op foto’s bij deze wagens niet kunnen vinden, 
maar is toch wel aan de transfers toegevoegd. 

Rechtsboven transfers SS onberemde wagen 
Rechtsonder transfers SS wagen met remhuis 
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Opschriften 
Als alles goed gedroogd is breng dan de opschriften aan. 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 MICROSOL  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 blauwe flesje MICROSET. 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.  
 

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. Na droging geeft dit 
het model 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. 
 
 
Kortkoppeling 

 
Het koppelingsveertje wordt met een draadje over de pendelas vastgezet, het kleine veertje bevindt zich onder de 
vaste as.  
De wagenbak wordt door torderen van de bevestigingslipjes aan de bodemplaat vastgezet. 
Het remhuis kan worden afgenomen om er ‘glaswerk’ in te zetten. 
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Modelfoto’s 

 
De onberemde 15 tons kolenwagens , serie NS GL 41861 – 42159 

 
Deze onberemde wagens hadden verstevingsschoren aan de buitenkant. 

 
De beremde uitvoering met verstevigingsschoren aan de binnenkant, NS GL 43176 – 43649, een grote serie van 450 kolenwagens. 
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Het remhuis had maar een toegangsdeur. 

 
 
 
 

  
De kleurrijke Staatsspoor uitvoering van de beremde kolenwagen. 
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De onberemde wagens hadden op beide kopwanden het SS nummer, bij de beremde uitvoering was dit maar aan één kant. 
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A bodemplaat 
B stelbalk 
C kortkoppeling 
D scheenplaten 
E comp.scheenplaten 
F veerpakket 
G handremstang 
H treeplanken 
J plankenbodem 
K wagenbak 
L remhuis 
M remhuisbodemplaat 
N deuren 
O grendelstang oogjes 
P steunen handremspindel 
R vergrendelnok kopwanden 
S deurgrendelgreep 
T sluitseinhouders 
U opstaptreden 
 


